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Nytårshilsen
Når du sidder med dette nye nummer
af kirkebladet i hånden, er det jul og
vi er godt på vej mod nytår. Det er det
tidspunkt på året, hvor man plejer at se
tilbage og gøre status over tiden, der
gik.

Skolebørn og studerende blev sendt
hjem og måtte modtage fjernundervisning; vores gamle på plejehjemmene
kunne kun modtage meget begrænset
besøg. Familiefester blev aflyst eller
udskudt.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at året
også for jer har været ganske usædvanligt. På dette tidspunkt for et år siden
var det nok de færreste, der forbandt
ordene ’Covid-19’ og ’kontakttal’ med
noget, der havde med dem at gøre.
Men da Danmark i marts måned blev
underlagt strenge restriktioner, blev vi
alle hurtigt oplærte i det nye ordforråd.

Også hér i frimenigheden kom sundhedskrisen til at påvirke det forløbne
år. Fra dag til anden måtte vi et par
måneder i foråret lukke kirken for
almindelige gudstjenester. Det var ikke
morsomt. Hurtigt fandt vi dog ud af at
optage nogle små video-gudstjenester,
som kunne ses søndag morgen på nettet. Vi er godt klar over, at disse video-

Med konfirmanderne ved fængslet i Horsens.

gudstjenester i bedste fald er et erstatningsprodukt, men på de mange tilbagemeldinger at dømme, var der mange,
der rent faktisk satte pris på de digitale
søndagshilsner. I den forbindelse vil jeg
gerne sige tak til vores organist Birgit
Nedergaard, som tog det første spadestik til de alternative tjenester.

som det sidste år jo trods alt på mange
måder også har været godt. Jeg har i
hvert fald sat pris på hver eneste gang
vi er mødtes i kirken, i salen eller rundt
omkring i hjemmene. Og så kan vi glæde os over at gå ind i det nye år med en
kirke, der har gennemgået den største
udvendige renovering i 120 år!

Konfirmanderne blev også ramt. De
skulle være konfirmeret i maj, men
måtte vente helt til august, før de kunne skride op ad kirkegulvet på den festlige dag. Men hvor blev det alligevel en
god og mindeværdig konfirmation.

Nytårstid er også en tid for ønsker.
Kunne man have et fromt ønske for
året der kommer, er det naturligvis,
at vi må se virussen miste sit greb. Så
vi igen kan mødes, som vi gerne vil.
Med sang og samvær; uden masker og
afstand.

Vi har heldigvis en stor kirke, der selv
under den aktuelle adgangsbegrænsning kan rumme en hel del. Ved de
almindelige gudstjenester kan vi som
regel holde os indenfor de tilladte 83
personer; ved dåb kniber det mere. Vi
har derfor holdt enkelte lørdagsdåb,
men vi har også holdt dåb til højmessen med begrænset dåbsfølge. Det er
for alvor kompromisernes tid, og jeg
kan da ikke udelukke, at nogle af vores
kirkegængere har ladet sig irritere over
de begrænsninger, der også er på kirkelivet i denne tid.

Glædelig jul og godt nytår!
Mikkel

Efter sommerpausen har vi egentlig
haft fuld blus på arrangementerne i
salen. Vi må dog kun være 40 personer
ved de ti borde. Og så må vi ikke en
gang synge! Det er en begrænsning, der
er til at tage og føle på. Især efter vi har
modtaget vores nye højskolesangbøger,
der jo gerne skulle godt i brug. Heldigvis kan vi synge efter dem, når vi mødes
til morgensang i kirken.
Hvordan det nye år – 2021 – kommer til at arte sig, kan vi kun gisne om.
Det skal dog nok blive et godt år, lige-

Konfirmander på tur til Odense.

Nyt fra bestyrelsen
Den udvendige istandsættelse af Nazaretkirken forløber planmæssigt. Når
kirkebladet udkommer, skulle samtlige
stilladser gerne være nede, så vi kan se
det flotte resultat. Der er – som I ved
– tale om en gennemgribende renovering, udført i bedste håndværkerstil og
stadig inden for budgettet. Efter nytår
vil sidste del af renoveringen være at
sikre kirken mod fugt i soklen. Der skal
drænes rundt om kirken. Dette forventes færdigt til marts 2021.
Samarbejdet med valgmenigheden fungerer på allerbedste vis med afholdelse
af fællesgudstjenester, fælles morgensang, fælles afløsning, koncerter, mm.
For at sikre det gode samarbejde arbejder bestyrelsen for tiden med en opdatering af den snart 100 år gamle overenskomst mellem valgmenigheden og
frimenigheden, som danner grundlaget
for den fælles brug af kirken.
Det opdaterede aftalegrundlag skal
blandt andet sikre begge menigheders
lige og uopsigelige brugsret til kirken,
samt sikre den gensidige forpligtelse i
kirkefællesskabet. Desuden arbejder
man i begge menigheders bestyrelser med vedtægtsændringer, der har
til formål at sikre hinanden gensidigt i
tilfælde af én af menighedernes ophør.
Arbejdet med den nye overenskomst
forventes at forløbe gnidningsfrit, da
det er i begge menigheders interesse.
Rent praktisk udarbejder fællesudvalget et forslag til den nye overenskomst,
som siden fremlægges for bestyrelserne
og endelig de to menigheders generalforsamlinger. Frimenighedens generalforsamling afholdes søndag d. 14. marts
2021.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og
godt nytår.
Mvh. Lars Galsgaard

Generalforsamling
Ifølge frimenighedens vedtægter skal
den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts
måned. I år finder den sted søndag d.
14. marts umiddelbart efter gudstjenesten kl. 9.30. Ifølge vedtægterne skal
forslag til dagsorden være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 1. februar.
Regnskabet skal – ligeledes ifølge vedtægterne – foreligge senest 8 dage før
generalforsamlingen. Vi satser dog på,
at det kan læses på vores hjemmeside
allerede midt februar.
På årets generalforsamling vil bestyrelsen blandt andet fortælle om arbejdet
med den nye overenskomst om brug af
kirken – hvis den er færdig, vil den gå
til afstemning. Ligeledes vil dagsordenen indeholde et punkt om vedtægtsændringer (se nyt fra bestyrelsen).

Pladsreservering til
arrangementer
I skrivende stund døjer vi stadig med
de begrænsninger, som skyldes den
aktuelle pandemi. Det har betydning
for antallet af deltagere til foredrag og
andet i salen, hvor vi kun må være 40
personer.Vi har derfor indført mulighed for at reservere plads til arrangementerne i salen, så man på forhånd
ved, om man kan deltage.
Det bedste er at skrive en mail til
praesten@ryslingefrimenighed.dk; eller
ring på 62 67 10 95.

KL. 13.00 GUDSTJENESTE
JAKOB DANIEL LUND OLESEN
KL. 13.00 GUDSTJENESTE
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Morgensang
i kirken

Studiekreds om
Søren Kierkegaard

På grund af den store interesse har vi
valgt at afholde morgensang noget oftere i det nye år. Derfor vil vi omtrent
hver 14. dag samles i kirken fredag
morgen kl. 9 og tre kvarter frem med
salmebog og den nye højskolesangbog.
Mikkel Crone Nielsen og Malene Rask
Aastrup vil på skift stå for sangvalget.

Sangaften:

Tanker og sange på vej mod en ny
højskolesangbog
En sangaften med afsæt i spørgsmålet
om, hvordan man fornyer traditionen.
Hvordan man med afsæt i en stærk
fællessangstradition laver en højskolesangbog, der henvender sig til alle
os, der bor i Danmark. Og som måske
også forener os. Mette Sanggaard fortæller om arbejdet med den 19. udgave
af Højskolesangbogen, som udkom i
november 2020, og vi skal synge nogle
af de sange, der er kommet med i den
nye udgave af sangbogen. Mette Sanggaard er forstander på Ollerup Efterskole – Sang og Musik og medlem af
Højskolesangbogsudvalget.
Tid: Torsdag d. 11. februar kl. 19.30
Sted: Nazarethkirken
Alle er velkomne!

Mette Sanggaard

H.C. Andersen og Søren Kierkegaard
er uden tvivl de to mest verdensberømte danske forfattere. Mens masser
af mennesker har læst H.C. Andersens
eventyr og fortællinger, så er der ikke
ret mange, der faktisk har læst noget af
Kierkegaard. Han er heller ikke så nem
at få styr på, men det er både spændende og meget givende at begive sig ind
i hans forfatterskab og få kendskab til
hans tankeverden.
Mette Marslund leder studiekredsen,
der er tænkt som en introduktion til
Søren Kierkegaard, hans filosofi og
de centrale dele af hans tanker og forfatterskab. Vi vil læse en hel del om
ham og en lille smule af ham. Vi tager
udgangspunkt i Johannes Sløks: »Kierkegaards univers. En guide til geniet«,
der er udkommet på Lindhardt og
Ringhof 2013. Bogen kan bestilles hos
boghandleren eller på biblioteket.
Mette Marslund: Jeg vil prøve at gennemgå teksterne, så det er muligt at følge
med i studiekredsen, også selvom man
ikke har energi eller mulighed for at
læse bogen.
Studiekredsen starter onsdag d. 24.
februar kl. 10-12 og fortsætter hver onsdag frem til d. 24. marts.
Gerne tilmelding til Mette Marslund på
marslund@live.dk eller tlf. 23 71 65 68.

Stemningsmelodier Kirke, Kaffe &
– Duo Askou//
Fortælling:
Andersen
Togt til Antarktis
Kai Normann Andersen skrev i sin
storhedstid i årene 1920 til 1960 over
900 melodier, hvor mange af dem er
blevet folkeeje. Revysange som Du
gamle måne, Glemmer du så husker jeg,
Man binder os på mund og hånd og I
dit korte liv samt Musens Sang, Den
allersidste dans og alle de andre vidunderlige melodier fra filmen Mød mig
på Cassiopeia. Sange som i dag har status som ikoniske evergreens, og hvoraf
nogle er udvalgt til både Kulturkanonen og Højskolesangbogen.
Den klassiske duo, bestående af violinisten Hanne Askou og Frode Andersen
på accordeon, tilsammen Duo Askou//
Andersen, har gjort det til deres speciale at spille gode, enkle melodier i stilfulde, instrumentale arrangementer for
at fremhæve musikken fremfor teksten.
De har tidligere indspillet 2 album med
danske og nordiske ’sange, salmer og
folketoner’ – blandt andet med musik
af Carl Nielsen. Koncerten er arrangeret i fællesskab med Musik på Midtfyn.
Tid: Fredag d. 26. februar kl. 19.30
Sted: Salen. Entré.

Til februar får vi igen besøg af Lee Miller, der vil fortælle os om en spændende
rejse til Antarktis.
Om foredraget siger Lee: I februar og
marts 2020 holdt jeg og min Ph.D. student »workshops« i Antarktis for gæster
ombord krydstogtsskibet »Hondius« fra
OceanWide tours, Holland. Vi optog lyd
og video fra forskellige arter pingviner
og fra en enkelt art delfin. Jeg vil fortælle om de dyr og fugle vi så samt om
naturen i Antarktis. Oplægget vil blive
rigt illustreret med billeder, lyd og videooptagelser.
Tid: Søndag d. 28. februar kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i
kirken, derefter i salen.
Kaffe og hjemmebag kr. 40,-.
Gerne tilmelding på grund af
begrænsede pladser.

Kirkekoncert med
Pernille Rosendahl
Sangeren Pernille Rosendahl udgav i
2019 den anmelderroste EP The Hurt,
som hun har fulgt op med en turné
rundt i landets kirker.
Til marts slår hun vejen forbi Ryslinge,
hvor Nazarethkirken lægger rum til en
garanteret stemningsfuld koncert.

Kirke, Kaffe &
Fortælling:
Michael Nielsen om
træskulpturer

Tid: Fredag d. 19. marts kl. 20.00
Sted: Nazarethkirken.
Billetter via link på frimenighedens
hjemmeside.

I denne sære tid…
…kan der forekomme ændringer og aflysninger. Hold dig derfor opdateret på
frimenighedens hjemmeside:
www.ryslingefrimenighed.dk og på
www.facebook.com/ryslingefrimenighed

Michael Nielsen – tidligere valgmenighedspræst – har i en årrække arbejdet
med træskulpturer. Til foråret vil en del
af hans værker blive udstillet udenfor
Nazarethkirken. I den forbindelse har
vi bedt Michael Nielsen om at komme
og fortælle. »Jeg har tegnet og malet i
mange år, men så besluttede jeg mig
for at give mig selv et benspænd og at
begynde ved nul. Træ er spændende
at arbejde med. Det er et levende og
uforudsigeligt materiale«, siger Michael
Nielsen, der i sine værker tilstræber en
vis enkelthed og symbolværdi – og gerne med en nordisk tone.
Tid: Søndag d. 28. marts kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i
kirken, derefter i salen.
Kaffe og hjemmebag kr. 40,-.
Gerne tilmelding på grund af
begrænsede pladser.

Bibelen 2020
For nylig udkom Bibelen 2020, som er
den første samlede danske bibeloversættelse siden 1992. Det vil vi gerne
markere med en aften i salen, hvor
vi har inviteret to lokale kvinder, der
begge har haft en finger med i spillet
med udgivelsen. Mette Behrndtz, der er
sognepræst i Nørre Lyndelse, har oversat dele af det gamle testamente, mens
Camilla Qvistgaard Dyssel fra Fjellerup
har indlæst dele af både det gamle og
det nye testamente som lydbog. Aftenen vil derfor bestå af to foredrag med
pause imellem.
Mette Behrndtz:
En engel eller et postbud?
Hvordan oversætter
man en bibelsk tekst?
Det ser vi nærmere på
i dette foredrag, der
handler om projektet
Bibelen på nudansk.
Projektet, der skal
gøre Bibelen lettere at forstå, er sat i
gang af Bibelselskabet. Det er et større
arbejde, hvor oversættere er optaget
af at få oversat de gammeltestamentlige tekster til et enkelt, mundret og

nutidigt dansk. Mette Behrndtz viser
eksempler på dette og afslører samtidig nogle af de udfordringer, der følger
med, når man gerne vil modernisere
gamle bibelske tekster.
Camilla Qvistgaard Dyssel:
At lægge stemme til bibelen
Camilla
Qvistgaard
Dyssel er uddannet
journalist og autodidakt
lydbogsindlæser. Hun begyndte at
indlæse bøger som
20-årig og i dag, 27 år senere, er hun
en af Danmarks mest benyttede indlæsere. Hun har lagt stemme til alle tænkelige genrer fra fagbøger som Professionel rengøring over krimier og erotisk
litteratur til litterære klassikere som
Borte med blæsten og romaner af Jane
Austen og Thomas Hardy. Hun er en
af seks indlæsere af Bibelen 2020, hvor
hun blandt andet har indlæst Ordsprogenes bog og Matthæusevangeliet.
Tid: Onsdag d. 14. april kl. 19.00
Sted: Salen.
Kaffe og hjemmebag kr. 40,Gerne tilmelding på grund af
begrænsede pladser.

Kalender
8. januar:
Morgensang

19. marts:
Pernille Rosendahl i kirken

10. januar:
Ryslingemødet

24. marts:
Studiekreds

22. januar:
Morgensang

28. marts:
KK&F: Michael Nielsen om
træskulpturer

5. februar:
Morgensang
11. februar:
Vintermøde, sangaften i kirken med
Mette Sanggaard
24. februar:
Studiekreds
26. februar:
Morgensang
26. februar:
Koncert i salen
med Askou/Andersen
28. februar:
KK&F m. Lee Miller om Antarktis
3. marts:
Studiekreds

7. april:
Film: The Fisher King
14. april:
Forårsmøde: Bibelen 2020
16. april:
Morgensang
23. april:
Koncert med Søren Huss
25. april:
Musikgudstjeneste med SNUK
9. maj:
KK&F: Lene Crone Nielsen om
Hildegard
30. maj:
Ud-af-huset-gudstjeneste, Sdr. Nærå

5. marts:
Morgensang

16. juni:
Sommersangaften med
kirkens personale

10. marts:
Studiekreds

27. juni:
Musikgudstjeneste m. Lunau/Sund

14. marts:
Generalforsamling
17. marts:
Studiekreds
19. marts:
Morgensang

Ferie og
friweekends
Jeg holder vinterferie i dagene 13. – 20.
februar. Desuden har jeg fri i weekenderne 17. – 18. april samt 15. – 16. maj.

Frimenighedens sal Kirkebil:
I forbindelse med begravelse eller bi
sættelse er det muligt at låne salen til en
efterfølgende reception.
Henvendelse skal ske til Lene Buk på
tlf. 21 62 67 95.

– kan benyttes til gudstjenester og ar
rangementer mod en egenbetaling på
kr. 30,- Kirkebilen skal bestilles dagen
forinden før kl. 16.00, og kan benyttes
til både gudstjenester og arrangementer.
Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15.

Ansatte
Præst:
Mikkel Crone Nielsen, Graabjergvej 4,
5856 Ryslinge. Tlf. 62 67 10 95
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

Kirketjenere:
Karen Crone Nielsen, tlf. 23 88 58 03
Kirkesangere:
Heike Pohl Malmros,
tlf. 28 91 92 84
Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02
Rengøring i sal:
Klara Klindt,
tlf. 23 83 77 65

Regnskabsfører:
Lone Rosager Poulsen
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Frimenighedens bestyrelse
Formand: Lars Galsgaard, Kapelvej 4, Lørup, 5750 Ringe, Tlf. 26 70 22 65
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: tr-dongsgaard@hotmail.com
Hanne Ravn Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe
Ulla Haslund, Blaakærvej 12, 5856 Ryslinge
Lise Charlotte Petersen, Irisvænget 4, 5856 Ryslinge
Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure
1. suppleant: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe

GUDSTJENESTER
1. januar kl. 19.00
Nytårsdag
Malene Rask Aastrup

3. januar kl. 11.00
Helligtrekongers søndag
Søndag
10. januar kl. 13.00
Ryslingemødet
	Gudstjeneste i sogne
kirken v. Jakob Olesen
Se mere inde i bladet

Marts
Søndag
Søndag

14. marts kl. 9.30
Midfaste
Generalforsamling

Søndag

21. marts kl. 11.00
Mariæ bebudelses dag

Søndag

28. marts kl. 9.30
Palmesøndag
Kirke, Kaffe & Fortælling

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Februar
Søndag

17. januar kl. 11.00
2. søndag efter
helligtrekonger

7. marts kl. 11.00
3. søndag i fasten

April
Torsdag

1. april kl. 19.30
Skærtorsdag

24. januar kl. kl. 9.30
Sidste søndag efter
helligtrekonger

Fredag

2. april kl. 11.00
Langfredag

31. januar kl. 11.00
Septuagesima søndag

Søndag

4. april kl. 9.30
Påskedag

Mandag

5. april kl. 11.00
Anden påskedag

7. februar kl. 11.00
Seksagesima søndag

Søndag

14. februar kl. 9.30
Fastelavn søndag
Mette Marslund

Søndag

21. februar kl. 9.30
1. søndag i fasten
Malene Rask Aastrup

Søndag

28. februar kl. 9.30
2. søndag i fasten
Kirke, Kaffe & Fortælling

MARK & STORM GRAFISK A/S

Januar
Fredag

