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Dette års krybbespil blev udført flot af denne skønne flok børn i 
Nazarethkirken d. 5. december.



De fleste af os har nu lært at skrue ned. 
For varmen og for elforbruget. Gennem 
mange måneder har både lokalaviser og 
landsdækkende medier bragt artikler 
med gode råd til, hvordan man kan hol-
de varmen, når det er 19 grader inden-
dørs, samt tips til, hvornår på døgnet, 
man bør vaske tøj, hvis man vil gøre det 
til billige elpriser.

Nazarethkirken følger trop, hvad var-
men angår. Vi har også skruet ned, så 
der er 19 grader i kirken ved gudstjene-
ster og kirkelige handlinger. Men bort-
set fra det, så skruer vi ikke ned i Rys-
linge Frimenighed, vi skruer tværtimod 
op her de første tre måneder af 2023. 
For mennesket lever ikke kun af tålelige 

kropstemperaturer, vi lever også af så 
meget andet, der kan nære sjæl og ånd.

Derfor skruer vi blandt andet op for 
musikken. Ud over en koncert med tre 
unge jazz-musikere, som kan nydes på 
højskolen til Ryslingemødet, så vil cel-
list Mathilde Helding Facius (se billede) 
medvirke ved gudstjenesten d. 5. febru-
ar. Sammen med vores dygtige organist, 
Birgit Nedergaard Madsen, vil hun sørge 
for, at gudstjenestens musikalske udtryk 
og musikkens understøttelse af evange-
liets forkyndelse bliver i særklasse denne 
dag. 
Efter gudstjenesten drikker vi en kop 
kaffe sammen i kirken, og skruer op for 
samtalen. 

Skru op!

Oplev cellist Mathilde Helding Facius ved gudstjenesten d. 5. februar kl. 11.00.



Glæd dig også til musikgudstjenesten 
Mariæ Bebudelsesdag kl. 17.00, hvor 
Ringe Kirkes Pigekor medvirker. Med 
smukke korsatser og en enkelt solo vil 
de fylde Nazarethkirkens smukke rum 
med sange og toner, og synge evangeliet 
om Mariæ bebudelse ind i vores hjerter. 
Få dage senere får vi en skøn optakt til 
påskens gudstjenester, når den erfarne 
vokalgruppe Fontana vil synge forårs- 
og påskekoncert for os. Kom og oplev 
de dygtige sangere i vokalgruppen, der 
kan noget ud over det sædvanlige! Det 
er d. 29. marts i Nazarethkirken.

Men det er ikke kun musikken, vi skruer 
op for. Vi skruer også op for læsningen 
og fordybelsen. Når januar-mørket er 
tættest, så finder vi Bibelen frem, slår op 
på side 1 og vil ufortrødent læse os igen-
nem hele denne vigtige og vægtige bog, 
kristendommens Helligskrift. Vi mødes 
ca. hver tredje uge i salen, og håber, at 
mange vil læse med. Også her kan vi 
garantere, at der skrues op for samtalen. 
Og så gentager vi succesen med »Læs 
bogen, se filmen«. I David Bugges for-
midable foredrag om Karen Blixen og 
kristendommen, holdt i salen på novem-
ber måneds sidste dag, blev der også 
trukket fine tråde til Heretica-kredsen, 
ikke mindst til forfatteren Martin A. 
Hansen. Mens vi endnu har foredraget 
frisk i erindring, vil vi derfor læse hans 
roman, der velfortjent har opnået klas-
sikerstatus, nemlig Løgneren. Hent et 
eksemplar af bogen fra d. 19. marts hos 
Maria, så mødes vi og taler sammen om 
vores læseoplevelse og ser filmatiserin-
gen af den i salen d. 19. april. Nye læsere 
er meget velkomne!

Derudover kan vi se frem til et, des-
værre, højaktuelt foredrag til Ryslinge-
mødet om krigen mellem Rusland og 

Ukraine ved journalist og Ruslandsken-
der, Anna Libak. Der venter os også et 
spændende vintermøde med tidligere 
præstebarn her i Frimenigheden og 
nuværende valgmenighedspræst, Laura 
Lundager Jensen d. 1. februar, samt 
endnu en udvidet kirke, kaffe og fortæl-
ling med frokost og sangtime, hvor vi får 
lejlighed til at møde Ryslinge Friskoles 
leder, Birthe Hay Sørensen. Det bliver 
d. 12. marts.
Så selvom det lige nu er både koldt og 
mørkt, så fortvivl ikke. Vi skruer op for 
både musikken, læsningen, gode fore-
drag og gode samtaler. Højskolesangbo-
gen vil også hjælpe os igennem kulden 
og mørket. Og vigtigst af alt, så kan vi 
samle os til gudstjeneste hver søndag, 
hvor evangeliets lys vil tø vores vinter-
frosne hjerter op, og bringe os håb, trøst 
og glæde.
 
Maria Louise Odgaard Møller

Forfatteren Martin A. Hansen.





Grundtvigs Fond. Der er derfor mas-
ser af sangbøger til morgensangen hver 
anden fredag, som jeg kun kan opfor-
dre jer, der kan, til at deltage i.

En onsdag aften i oktober var der ind-
vielse af ungdomsklubben. De har fået 
indrettet sig rigtig hyggeligt med mange 
kreative ideer og muligheder, brætspil 
malet på et lille bord, bordfodbold mm. 
på hemsen og selvfølgelig hyggehjørner 
med puder og tæpper. Det er så dej-
ligt, at konfirmandstuen nu bliver brugt 
mere af nogle unge mennesker. De har 
taget ansvar på allerbedste vis og har 
udnævnt en bestyrelse. De unge sætter 
en ære i at være selvstyrende og udvi-
ser stor ansvarlighed overfor klubbens 
regelsæt og de lånte lokaler. 

Vi er via Foreningen af Grundtvigske 
Valg- og Frimenigheder gjort opmærk-
som på, at vi skal opkræve kontingent, 
for at medlemmerne kan trække med-
lemsbidraget fra i skat. SKAT vil gen-
nemgå samtlige menigheders praksis, så 
vi har skyndt os at få det bragt i orden. 
Derfor kan I på den seneste opkræv-
ning se, at vi opkræver 100 kr. i kontin-
gent. Det vil vi fremover gøre sammen 
med årets første medlemsbidrag.
Energikrisen kradser også hos os, så vi 
har reguleret lidt på varmen i kirken 
for at spare på gassen. Heldigvis har vi 
meldt os til fjernvarmeprojektet, så vi 
forventer, at vi er koblet på fjernvarme 
i næste fyringssæson. Vi holder møde 
med Ringe Fjernvarme, smeden og 
valgmenighedens formand i begyndel-
sen af december, hvor vi forhåbentlig 
får en god aftale om etablering. 
Bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig 
jul og et godt nytår!

Helga Bojesen

Nyt fra bestyrelsen
Så er år ét ved at rinde ud – år ét med 
Maria som vores præst. Hvor har vi 
været heldige! Jeg fryder mig, hver 
gang jeg er i kirke og hører de gode 
prædikener, og når jeg i øvrigt taler 
med Maria om stort og småt. Det er så 
nemt at få tingene til at glide, når ind-
stillingen og hele tilgangen til samarbej-
det er som Marias.

I løbet af de seneste måneder har vi 
endelig fået drænet og udjævnet par-
keringspladsen, så regnen ikke bliver 
liggende, og vi kan komme forholdsvis 
tørskoet i kirke. Lone, vores graver, har 
sat forårsløg langs hækken, så der bli-
ver smukke blomsterfarver til foråret. 
Senere vil der blive plantet sommer-
blomster eller lignende.
Vi ligger stadig i forhandlinger med 
kommunen om at udvide parkerings-
pladsen ved MAS. Kommunens folk er 
mest stemt for, at vi, dvs. valgmenighe-
den, MAS og vi i frimenigheden, skal 
betale hele arbejdet med etablering og 
vedligeholdelse. Det er vi ikke enige i, 
så her står vi lige nu.
Der har været nogle spændende og 
meget vellykkede arrangementer i 
salen de seneste måneder. Både forlø-
bet ’Læs bogen, se filmen, hør foredra-
get’ om ’Pagten’ af Thorkild Bjørnvig, 
den udvidede ’Kirke, kaffe og fortæl-
ling’ med Bo Andersen og Torben Vind 
Rasmussens sangtime var velbesøgte og 
virkelig gode og spændende arrange-
menter – og ikke mindst med livlig snak 
over maden og kaffen. Også en jazzaf-
ten arrangeret i samarbejde med Midt-
fyns Musik var en rigtig god oplevelse.

Vi har fået bevilget 10.000 kr. til høj-
skolesangbøger til kirken fra N.F.S. 



For nogle er julen slut d. 24. december 
om aftenen. Andre lader juletræet stå 
til 2. Juledag, de standhaftige helt til 
Nytårsaften. Men faktisk varer julen jo 
helt til, ikke Påske, men Helligtrekon-
gers dag, som er d. 6. januar. Før Hel-
ligdagsreformen i 1770 var Helligtre-
kongersdag stadig en helligdag i Dan-
mark. Nu fejres de hellige tre konger i 
stedet på Helligtrekongers søndag, den 
første søndag efter nytår. Men da før-
ste søndag efter nytår i 2023 falder på 
1. januar, dvs. helligdagen Nytårsdag, 
så skubber denne dag Helligtrekongers 
søndag ud af kirkeåret, sådan at vi slet 
ikke kan fejre den i 2023.

Den bibelske baggrund for Helligtre-
konger er naturligvis beretningen om 
de vise mænd, som vi hører om i Mat-
thæusevangeliet. Det er den dramati-
ske historie om stjernetyderne, der har 

set Guds nye stjerne på himlen som 
en tegn på, at en ny konge er født. De 
drager ud for at finde ham og give ham 
kostbare gaver: Guld, røgelse og myrra. 
På hjemvejen undlader de at rejse til-
bage til kong Herodes’ palads, da de i 
drømme får en åbenbaring om at tage 
en anden vej hjem. Derved lykkedes 
det Josef at flygte med Maria og Jesus 
og dermed undgå Herodes’ soldater, 
der pga. kongens raseri over den nyfød-
te konge har fået ordre til at slå alle 
drengebørn under 2 år i Betlehem og 
omegn ihjel; den grufulde begivenhed 
kendt som barnemordet i Betlehem.
De tre vise mænd omtales som konger, 
men »stjernetydere« er nok en mere 
præcis betegnelse. At de op gennem 
historien alligevel er blevet til »kon-
ger« hænger formentlig sammen med, 
at de vise mænds besøg hos Jesus er 
blevet tolket som opfyldelsen af gam-

Julen varer lige til Helligtrekonger



meltestamentlige Messiasforjættelser, 
der fortæller, at konger fra hele verden 
skal komme for at hylde Israels Gud. 
»Hele verden« var dengang de tre ver-
densdele Asien, Afrika og Europa. Det 
kan være forklaringen på, at traditionen 
mener, der var tre hellige konger, én 
fra hver verdensdel. Men faktisk siger 
Bibelen ikke noget om antallet.
Grundtvigs salme Dejlig er den him-
mel blå hed egentlig De hellige tre kon-
ger. Oprindelig havde salmen hele 19 
vers. De 19 vers kan nemt findes på 
nettet, og så har man muligheden for 
at synge sig igennem hele fortællingen 
om de hellige tre konger. En anden 
måde at markere Helligtrekonger og 
julens afslutning på er at tænde et Hel-
ligtrekongerslys, et stearinlys med tre 
»arme«. I gamle dage tændte man ger-
ne sådan et lys aftenen før Helligtre-
kongersdag, dvs. d. 5. januar om afte-
nen. Måske var der lidt krudt i bunden 
af stearinlyset, så der lød en lille knald 
som markering af julens afslutning. I 
flere egne af Danmark har der været 

tradition for at lave løjer Helligtrekon-
gersaften, bl.a. med »rumlepotten«. På 
Als er det endnu skik og brug, at voks-
ne klæder sig ud Helligtrekongersaften 
og går rundt og får en lille skarp hos 
naboerne.

I afslutningen på »Peters 
Jul« fra 1866 fortælles om 
helligtrekongerslyset som 
tegn på julens afslutning:

Se, nu er julen strax forbi
det er Helligtrekongers aften
Saa ender den rare jul; men vi
er glade, at vi har haft den.
Tre Lys har vi tændte — tænk en Gang!-
for Kongerne, de, som bragte
Jesusbarnet en Julepresent;
vi ved det, for Faer har sagt det.
Her sidder vi ved vort lille Bord
og ser, hvordan Lysene brænde;
naar de er slukkede, siger Moer,
at saa er Julen til Ende.

Maria Louise Odgaard Møller

Bibelmaraton
Som omtalt i forrige kirkeblad, så 
indbyder Mette Marslund og Maria 
nu alle, der har lyst, til at begive sig 
ud på et Bibelmaraton. Vi læser fra 
den autoriserede Bibeloversættelse 
fra 1992. Henvend dig til Maria, 
hvis du vil låne et af Frimenighe-
dens eksemplarer, eller hvis du vil 
høre om mulighederne for at lytte 
til Bibelen som lydbog. På Bibelsel-
skabet.dk kan man også læse Bibe-
len digitalt. Det er også muligt at 
følge forløbet som et halvmaraton 
med reduceret læsemængde.

Vi glæder os til at komme i gang, 
og håber at mange har lyst til at 
læse med.

Først mødegang: Mandag d. 16. 
januar kl. 16.00-17.30 i salen.
Til første gang bedes man læse kap. 
1-11 i Første Mosebog. Der serveres 
kaffe og the, brød medbringer man 
selv. 
Mødedatoer i første halvår af 2023, 
alle gange kl. 16.00-17.30: 16. januar, 
6. februar, 27. februar, 20. marts, 17. 
april, 8. maj, 12. juni.



Morgensang
Fredag i lige uger har du mulighed for 
at begynde dagen og weekenden med 
sang.
Malene og Maria skiftes til at vælge fra 
højskolesangbogen. Første gang i det 
nye år er fredag d. 13. januar. Se datoer 
for de næste par måneder i kalenderen.

Tid og sted: Fredage i lige uger kl. 9.00-
9.45 i Nazarethkirken.

Kirke, kaffe og 
fortælling – med 
frokost og sangtime 
Søndag d. 12. marts
Vi havde en rigtig god dag d. 13. 
november, hvor kirke, kaffe og fortæl-
ling blev udvidet med frokost og sang-
time. Så det vil vi gerne gøre igen!
Vi begynder som sædvanligt med guds-
tjeneste kl. 9.30. Derefter er der fortæl-
ling i salen ved leder af Ryslinge Fri-
skole, Birthe Hay Sørensen. Efter for-
tællingen fortsætter vi med frokost og 
snak, og så er der sangtime med gode 
sange fra den blå.

Birthe skriver om sig selv og sin fortæl-
ling:
»Jeg har fået lov at få ordet en stund d. 
12. marts. Det glæder jeg mig til. Jeg er 
skoleleder ved Ryslinge Friskole, hvor 
jeg er i gang med mit fjerde skoleår. 
En friskole er i høj grad værdibaseret, 
hvor jeg som skoleleder hver dag ud 
fra mit eget grundlæggende menneske-
syn og mit eget værdigrundlag påvirker 
hele organisationens ståsted og retning. 
Derfor kunne det nok være interessant 

Vintermøde 
Onsdag d. 1. februar kl. 19.30 i salen

Glæd jer til et spændende foredrag med 
Laura Lundager Jensen:
»100 år med Grundtvig i Syd-Indien«
Porto Novo missionens pigeskole Seva-
mandir i Sydindien fyldte i 2021 100 år.
Skolen er startet af Anne Marie Peder-
sen fra Ferritslev og har siden levet 
med Grundtvig og Gandhi i grundvan-
det og i undervisningen.  
Valgmenighedspræst i Osted og for-
mand for Foreningen af grundtvigske 
valg- og frimenigheder, Laura Lund-
ager Jensen, var i oktober 2022 med en 
mindre gruppe, blandt andre Solvejg 
Tønning Sørensen fra frimenigheden, 
med til fejringen. Laura, der har trådt 
sine barnesko i Ryslinge Frimenigheds 
præstegård, var på besøg på skolen før-
ste gang i 1987 efter at have hørt om 
skolen til et foredrag i salen i Ryslinge 
Frimenighed, og har siden fulgt sko-
lens liv. Vi skal se billeder fra skolen og 
høre om, hvordan det har været og sta-
dig er at være kristen skole i et indisk 
skoleland.

Tid og sted: Onsdag d. 1. februar 
kl. 19.30 i salen.
Kaffe og hjemmebag: kr. 40,-

Laura Lundager



at se nærmere på, hvorfra mine værdi-
er er groet. Jeg er nærmest født på en 
lille coaster, hvor jeg levede mine før-
ste år. Derefter har jeg været ø-barn på 
henholdsvis Drejø og Endelave. Jeg er 
uddannet lærer fra Gedved seminarium 
og har arbejdet som efterskolelærer, 
ø-skolelærer, friskolelærer samt lærer 
og forstander ved en Fri Fagskole. Med 
den baggrund er jeg nu med til at lave 
skole hver dag i Ryslinge Friskole. Det 
er mig en stor fornøjelse at følge bør-
nene udvikle sig og dannes og bruge 
deres potentialer. Jeg synes, det er inte-
ressant at være nysgerrig på, hvordan 
vi ruster vores børn bedst muligt til det 
liv, de har foran sig. Har du lyst til at 
vide lidt mere om mig – og har du også 
tænkt over, hvad der er med til at dan-
ne vores børn og give dem gode værdi-
er med – så kom og vær med 12. marts. 
Jeg glæder mig.«

Tid og sted: Nazarethkirken og salen, 
søndag d. 12. marts kl. 9.30-14.00.
Pris for kaffe, frokost og drikkevarer: 
kr. 75,- pr. person.
Tilmelding til Maria senest d. 7. marts.

Birthe Hay Sørensen

Konfirmandudflugt
En lørdag i oktober var jeg med Fri-
menighedens tre konfirmander, Liv, 
Astrid og Helena, på tur til Viborg og 
Hald Ege. I Viborg fik vi en rundvis-
ning i Viborg Domkirke med den fan-
tastiske udsmykning af Joakim Skov-
gaard. Konfirmanderne fik også lidt 
tid sammen på gågaden, inden vi kørte 
hjem til Astrid, der bor i Hald Ege. 

Efter the og kage snørede vi vandre-
støvlerne og tog på tur i det ualminde-
ligt smukke område ved Hald Hoved-
gård med Hald Sø og Dollerup Bakker. 
Astrid forældre, Stine og Jesper (og 
deres to hunde), viste os rundt. Vi hør-

Liv, Astrid og Helena foran Bjørn Nørgaards 
statue af Hans Tausen i Viborg.



te blandt andet den spændende historie 
om De Fem Halder og var oppe i en af 
de gamle borgruiner. Derfra kørte en 
tur rundt om Hald Ege Friskole, hvor 
Astrid går i skole. Efter lækker aftens-
mad, hyggesnak og brætspil, kørte Liv, 
Helena og jeg tilbage til Fyn.

Konfirmanderne og Stine, Astrid mor, ved Hald Sø. 

Vores næste udflugt er d. 25.-26. febru-
ar, hvor vi sammen med sognepræst 
Nana Hauge og hendes konfirmander 
skal til Ribe, hvor vi blandt andet skal 
besøge Torben Bramming og høre om 
Tårnborg samt til gudstjeneste i Ribe 
Domkirke.

Kirkelige handlinger
Begravelse/bisættelse
17. oktober 2022:
Jørgen Thomsen Dalskov

3. december 2022:
Ebbe Frisch



en føljeton til Statsradiofonien, og da 
den blev oplæst af skuespilleren Poul 
Kern i foråret 1950, lå gaderne øde hen. 
Føljetonen blev senere samme år udgi-
vet i bogform under titlen Løgneren. 
Den lille perle af en roman om degnen 
Johannes Vigs liv på øen Sandø kred-
ser om eksistentielle temaer som løgn-
sandhed, skyld-straf, kærlighed-drift. 
Løgneren blev filmatiseret i 1970 med 
Frits Helmuth, Ann-Mari Max Hansen 
og Vigga Bro i de bærende roller.

Onsdag d. 19. april kl. 17.00 mødes vi i 
salen, hvor der bliver god tid til at tale 
sammen om bogen og gå i dybden med 
dens temaer. Vi spiser en sandwich 
undervejs, inden vi ser filmen. Til sidst 
er der tid til at sætte bog og film i for-
hold til hinanden. Aftenen slutter ved 
22-tiden.

Bogen kan hentes til lån hos Maria 
fra d. 19. marts.
Tid og sted: Onsdag d. 19. april 
kl. 17.00 i salen.
Pris for sandwich, drikkevarer og 
snacks: kr. 75,-
Tilmelding til Maria senest 14. april.

Generalforsamling 2023
Der indkaldes til generalforsam-
ling søndag den 26. marts 2023 kl. 
15.00. Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. Detaljeret dagsorden vil 
blive offentliggjort på hjemmesi-
den i god tid inden generalforsam-
lingen.

Sted: Frimenighedens sal.
Frimenigheden er vært ved kaffe 
og kage.

Læs bogen, 
se filmen 
Onsdag d. 19. april kl. 17.00
Martin A. Hansen spillede en vig-
tig rolle, på godt og ondt, for Karen 
Blixen. Det ligger derfor i fin forlæn-
gelse af både vores sidste læsekreds og 
filmaften, hvor vi læste og så Thorkild 
Bjørnvigs Pagten om hans venskab med 
Karen Blixen, samt af David Bugges 
foredrag om Blixen og kristendommen, 
at give os i kast med Martin A. Hansen. 
Nye læsere kan dog uden problemer 
være med, når vi sammen skal læse og 
se Løgneren.
Efter krigen var Martin A. Hansen en 
af Danmarks mest fejrede forfattere. 
Kombinationen af hans deltagelse i 
modstandskampen under besættelsen 
og et stort litterært talent betød mas-
ser af omtale, kontakter og priser. Han 
prægede efterkrigstidens åndelige og 
intellektuelle debat, bl.a. som medstifter 
og medredaktør af det toneangivende 
litterære tidsskrift Heretica (1948-53). 
I 1949 blev han opfordret til at skrive 



Søndag d. 26. marts kl. 17.00
Ved en musikgudstjeneste på Mariæ 
Bebudelsesdag får vi den store glæde af 
Ringe Kirkes dygtige Pigekor.
Pigekoret består af ca. 20 sangere i 
alderen 14-25 år, der alle har været 
til en optagelsesprøve for at få lov at 
synge i koret. Pigekoret har gennem-
snitlig 15 koncerter om året af alle 
mulige slags, mest kirkekoncerter, men 
også mange andre spændende opgaver. 
Koret har sunget koncerter med Oden-
se Symfoniorkester, ved H.C. Ander-
sen prisuddelingen, Lyden af Fyn, Carl 
Nielsen fejringen, uropførelser m.m. 
Har flere gange opført Faurés Requi-
em sammen med Syngedrengene fra 
Assens, professionelle solister, musike-
re. Koret er fast tilknyttet Holckenhavn 
Slot som bryllupskor.
Koret har flere gange været i både 
Danmarks Radio og TV. Senest i slut-
ningen af august 2017, hvor koret med-
virkede i en af udsendelserne »2 kokke 
og nogle fisk«, der blev optaget i H.C. 
Andersens hus. Har også et indslag i 

Musikgudstjeneste med 
Ringe Kirkes Pigekor

»Shanes magiske jul« optaget på Ege-
skov slot. Tidligere har koret bl.a. med-
virket i 2 omgange Før søndagen, ind-
spillet et antal salmer til salmebasen og 
optrådt live i den Færøske Radio indtil 
flere gange.
Korets repertoire er meget alsidigt, 
overvejende klassisk dog med lettere 
rytmiske indslag. Der arbejdes målret-
tet på kvaliteten af musikudøvelsen, 
klang, intonation, sangteknik, for-
midling og performance. De er meget 
bevidste om at forvalte kulturarven, 
men også af samtidigt at optage tidens 
musik på repertoiret.
Til gudstjenesten d. 26. marts har 
korets leder og organist, Kirsten Wind 
Retoft, udvalgt korsatser og en solo, 
der på smukkeste vis vil understøtte og 
udfolde Mariæ Bebudelsesdags evange-
lium.
Glæd jer til at opleve Ringe Kirkes 
Pigekor i Nazarethkirken!
 
Tid og sted: Nazarethkirken søndag d. 
26. marts kl. 17.00.

Ringe Kirkes Pigekor



Onsdag d. 29. marts kl. 19.30
Vokalgruppen Fontana er oprindeligt 
en dobbeltkvartet (aktuelt 10 sangere), 
dannet i Svendborg i 2002 af 8 rutine-
rede korsangere, der ønskede at arbej-
de med et repertoire, som enten ligger 
udenfor det gængse kor-repertoire eller 
som vil være vanskeligt for de fleste 
større amatørkor.

Med sin kammer-besætning har Fonta-
na mulighed for at dyrke en slank og 
gennemsigtig klang, hvorved gruppen 
vedkender sig en lang og stærk tradi-
tion i Nordisk kormusik for brillans og 
transparens.  

Forårs- og påskekoncert med 
Vokalgruppen Fontana

Vokalgruppen har et bredt repertoire 
fra renæssance og romantik til den helt 
nye klassiske kormusik, men har i de 
senere år også arbejdet med rytmiske, 
jazz-prægede satser af bl.a. George 
Gershwin, Rodgers/Hart og Lennon/
McCartney samt satser fra fx Manhat-
tan Transfers repertoire.
Onsdag d. 29. marts får vi glæde af at 
opleve dem, da de gæster frimenighe-
den og Nazarethkirken med deres for-
års- og påskekoncert, der vil være en 
smuk optakt til Påsken.

Tid og sted: Nazarethkirken onsdag 
d. 29. marts kl. 19.30.

Vokalgruppen Fontana.



Kalender 

8. januar
Ryslingemødet

13. januar
Morgensang v/Maria

16. januar
Bibelmaraton

27. januar
Morgensang v/Malene

1. februar
Vintermøde med Laura Lundager

6. februar
Bibelmaraton

10. februar
Morgensang v/Malene

24. februar
Morgensang v/Maria

25.-26. februar
Konfirmand-weekend i Ribe

27. februar
Bibelmaraton

12. marts
Kirke, kaffe og fortælling med frokost 
og sangtime

19. marts
Fra i dag kan bogen Løgneren hentes 
hos Maria

20. marts
Bibelmaraton

26. marts
Generalforsamling og 
musikgudstjeneste

29. marts
Forårs- og påskekoncert med 
Vokalgruppen Fontana

Orientering om privatlivspolitik
Vi gør opmærksom på frimenighedens privatlivspolitik, som du kan læse 
på hjemmesiden www.ryslingefrimenighed.dk.

Privatlivspolitikken er udarbejdet med henblik på at oplyse vores med-
lemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.
 
Du opfordres til at læse privatlivspolitikken på vores hjemmeside: 
https://www.ryslingefrimenighed.dk/medlemskab. Her kan du bl.a. læse 
om, hvilke typer personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan 
vi håndterer oplysningerne og hvad dine rettigheder er i den forbindelse.

Bestyrelsen



Præst:
Maria Louise Odgaard Møller, 
Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. 
Tlf.: 21 19 18 66
praesten@ryslingefrimenighed.dk  

Graver:
Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@hotmail.com  
Henvendelse om begravelse og gravsted. 

Organist:
Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53 
birgit@cbmadsen.dk 

Regnskabsfører:
Lone Rosager
Dronningemaen 27B 2. th. 
5700 Svendborg 
Tlf.: 22 16 98 61 
mail@rosagerregnskab.dk 

Kirketjenere:
Anna Duve tlf. 61 41 95 51
Alberte Østertoft tlf. 42 80 26 70
Saxo Bjerrum Draiby tlf. 30 26 41 55

Kirkesangere:
Heike Pohl Malmros
tlf. 28 91 92 84 

Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02 

Rengøring i sal:
Anna Duve og Alberte Østertoft

Ansatte

Frimenighedens sal
I forbindelse med begravelse eller bisæt-
telse er det muligt at låne salen til en 
efterfølgende reception. 
Henvendelse skal ske til Maike Peder-
sen på tlf. 27 13 79 27. 

Kirkebil:
Kirkebil: – kan benyttes til gudstjenester 
og arrangementer mod en egenbeta-
ling på kr. 30,-. Kirkebilen skal bestilles 
dagen forinden før kl. 16.00. 
Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15

Formand: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe, Tlf. 51 96 97 34
Email: formanden@ryslingefrimenighed.dk
Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27
Kasserer: Svend Aage Tukjær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup
Tlf. 51 26 93 96, Email: kasserer@ryslingefrimenighed.dk
Hanne Ravn Rasmussen
Ulla Haslund
Lise Charlotte Petersen 
Mette Marslund
1. suppleant: Eske Rauer
2. suppleant: Torben Vind Rasmussen

Frimenighedens bestyrelse



Januar
Søndag 1. januar kl. 19.00
 Nytårsdag
 Malene Rask Aastrup
Søndag 8. januar kl. 13.00
 1. søndag efter 
 Helligtrekonger
 Ryslingemødet
 Se omtale inde i bladet
Søndag 15. januar kl. 11.00
 2. søndag efter 
 Helligtrekonger
Søndag 22. januar kl. 11.00
 3. søndag efter 
 Helligtrekonger
 Malene Rask Aastrup
Søndag 29. januar kl. 11.00
 Sidste søndag efter 
 Helligtrekonger

Februar
Søndag 5. februar kl. 11.00
 Septuagesima
 Cellist Mathilde Helding
 Facius medvirker
 Kirkekaffe
Søndag 12. februar kl. 9.30
 Seksagesima
Søndag 19. februar kl. 14.00
 Fastelavn, familiegudstjeneste
 Malene Rask Aastrup
Søndag  26. februar kl. 9.30
 1. søndag i fasten
 Mette Marslund

Marts
Søndag 5. marts kl. 11.00
 2. søndag i fasten
Søndag 12. marts kl. 9.30
 3. søndag i fasten
 Kirke, kaffe og fortælling 
 med frokost og sangtime
Søndag 19. marts kl. 11.00
 Midfaste
Søndag 26. marts kl. 17.00
 Mariæ Bebudelse
 Musikgudstjeneste med 
 Ringe Kirkes Pigekor

April
Søndag 2. april kl. 11.00
 Palmesøndag
 Mette Marslund
Torsdag 6. april kl. 19.30
 Skærtorsdag 
 Samvær i Kirkely
Fredag 7. april kl. 11.00
 Langfredag
Søndag 9. april kl. 9.30
 Påskedag
Mandag 10. april kl. 11.00
 2. Påskedag
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Ferie og friweekends
Jeg holder fri i weekenderne d. 21.-22. janu-
ar og d. 1.-2 april 2023. Her passer Malene 
Rask Aastrup embedet (tlf. 2830 5332). 
Jeg holder vinterferie d. 16.-19. februar 
2023. Her passer Mette Marslund embedet 
(tlf. 2371 6568).

Maria Louise Odgaard Møller


