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I år har vi i Danmark kunnet fejre et markant jubilæum
Den 5. maj fejrer vi 75-året for Danmarks befrielse fra den
tyske besættelse under anden verdenskrig. Det blev overgangen fra mørke til lys, fra pessimisme til optimisme, fra
undertrykkelse til frihed, fra samfundsmæssig stilstand til
udvikling.
Denne helt grundlæggende historiske begivenhed fortjener
stadig at blive fejret og ofrene mindet. Der er nu kun få
tilbage, som har oplevet Anden Verdenskrig og som kan
huske noget fra den mørke tid. Derfor må alle kommende
generationer sørger for at denne del af vores danske historie forbliver levende og husket. Vi har alle et ansvar for at
vores børn og børnebørn vokser op med en fasttømret bevidsthed om, at frihed er en skrøbelig størrelse, og er noget
der skal arbejdes for og om nødvendigt kæmpes for. Som
en lille markering af den særlig årsdag syntes jeg at vi skal
have lov til at læse det hyrdebrev som Danmarks biskopper
skrev og sendte ud lige efter befrielsen (se næste side).
2020 bliver også et år, der vil gå over i historien – såvel i
Danmark som i resten af verden: Det år vi blev ramt af
Corona-virus med voldsomme menneskelige og samfundsmæssige omkostninger til følge. I coronaens kølvand er
fulgt bekymring og usikkerhed og mærkbare begrænsninger for vores udfoldelsesmuligheder som borgere, som menigheder, som familier og som enkeltpersoner. Vi er ikke
i krig og fjenden er usynlig. Og dog – alligevel må vi alle
kæmpe med i kampen mod denne meget anderledes fjende.
Vores kirker blev i midten af marts helt usædvanligt lukket for alle offentlige arrangementer, herunder ikke mindst

vores fælles gudstjenester. Her mærkede mange at de blev
hjemløse for en tid. Men mange oplevede også at ligeså
meget som vi alle er en del af Guds hus, så er Guds hus
også en del af os. At kirken var lukket, men at vi også er
kirke der hvor vi er. At troen ikke kun er noget vi søger i
kirken, men at troen er noget der opsøger os og bærer os.
I vores hverdag og i måden vi møder de udfordringer og
afsavn som vi alle har oplevet på forskellige måder de sidste
mange måneder.
Vi håber alle, at vi selv, vores kære, vores kirke og vores
samfund kommer helskindet gennem den store udfordring.
Håbet er en uundværlig drivkraft, fordi det sætter gang i
forandringer og giver nye perspektiver, uanset om håbet er
stort eller lille. Håbet kan komme af troen eller blive givet
til os af et andet menneske eller det store fællesskab. Håbet
opstod også påskemorgen, hvor ”kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden”, som Grundtvig skrev i
påskesalmen ’Hil dig, Frelser og Forsoner’.
Påske fik vi ikke fejret i kirken i år. Men påske blev det
alligevel. For påskens budskab er ikke afhængig af åbne
kirkedøre, men proklamerer frejdigt at det som skete for
2 årtusinder siden, det står fast. Det kan hverken lukkede
døre, corona-virus eller økonomisk smalhals ændre på. Ja
selv døden må give fortabt. For den kærlighed som fandt
sin vej ind i den her verden gennem Jesus Kristus, ja den var
stærkere her end selv døden. Det budskab skal Gud nok
altid finde veje til at få fortalt, ligesom han har gjort gennem
2000 år.
Sognepræst Jakob Olesen
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særlig årsdag syntes jeg at vi skal have lov til at læse det hyrdebrev som Danmarks biskopper
skrev og sendte ud lige efter befrielsen.

Siden sidst…

Nyheder og kommende aktiviteter

betød, at kirkebygningen og sognegården var lukket fra
midten af marts over 2 måneder frem.

44 (status pr. 20. juni). Vi har heldigvis en stor kirke med
god plads, og vi sørger for, at der er god afstand mellem hinanden, så ingen føler, at der f.eks. synges for tæt
på en. Vi har inddraget sideskibet som en naturlig del af
gudstjenesterummet. Ved altergang er der lidt ændringer, for at vi kan gennemføre den godt og trygt. Kirken
tømmes nedenfra og op efter gudstjenesten, og snakken
efter gudstjenesten sker uden for kirken. Derudover er
alt, som det plejer. Så kom frimodigt i kirke igen. Der er
særligt i sideskibet rigtig god plads og mulighed for ekstra god afstand mellem hinanden, hvis man ønsker det.
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Det har betydet en meget stille periode i forhold til alle
de gudstjenester og aktiviteter, man normalt kunne deltage i. Nu er der så småt åbnet op igen, hvilket denne
udgave af kirkebladet da heldigvis også bærer præg af.
Vi glæder os til i det næste kirkeblad igen at kunne bringe billeder og små fortællinger fra hvad, der er sket siden
sidste gang.

Reception og ønskekoncert
Da vores organist Per i år har været ansat ved vores kirke
i 40 år, skal han fejres på behørig vis. Efter planen skulle
der have været afholdt reception for Per d. 28. juni, men
det er efter fælles aftale med Per rykket til søndag d. 8.
november efter søndagens gudstjeneste. Så håber vi, at
flere kan være med til at fejre Per på denne dag, end der
var udsigt til at kunne i juni med Covid19 restriktionerne.
Ud over receptionen har menighedsrådet også givet Per
mulighed for at arrangere en ønskekoncert.
Ønskekoncerten vil blive afholdt søndag d. 4. oktober.
Hvem det bliver med, og hvad tidspunkt det bliver, er
endnu ikke offentliggjort. Der vil komme særskilt omtale
ud om dette efter sommerferien.

Kirken skal have udskiftet tagsten på skib og tårn
Kirkens gamle tagsten på hovedskibet og tårnet skal
udskiftes. Derfor er der fra d. 22. juni stillet stillads op,
og det store arbejde med at udskifte de gamle tagsten
er påbegyndt. Arbejdet forventes at strække sig over 3-4
måneder. Det betyder, at vi burde kunne fejre det nye
kirkeårs begyndelse til advent med nyt tag over hovedet.

Menighedsrådsvalg 2020

Skal du konfirmeres i 2021?

2020 er valgår i folkekirken!
Menighedsrådet er en af de vigtigste organer i folkekirken. Det er menighedsrådet der i samarbejde med
præsten er med til at definerer hvordan den lokale kirke
skal drives. Hvad skal den udbyde af aktiviteter? Hvad
vil vi gerne kendes for? Skal kirken snart kalkes? Har
vores personale det godt og har de gode rammer? Kan
vi forestille os en by uden en kirke? Alle disse spørgsmål og mange flere er gode grunde til hvorfor du måske
skal overveje at stille op og tage en tørn i rådet? Husk
at, erfaring er ikke altid noget man har, men det er noget man får. Der kræves ikke særlige kompetencer for at
være med, men det du kan, er måske netop noget et råd
kan få glæde af?
Der er der 2 vigtige datoer at være opmærksom på:
Onsdag den 12. august kl. 19.00 i sognegården:
Det årlige menighedsmøde og orienteringsmøde om det
kommende menighedsrådsvalg.
På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet i
den forløbne funktionsperiode, de kommende års opgaver, redegøre for sidste års regnskab og det kommende
års budget.
Derefter vil blive orienteret om regler for valg til menighedsråd, datoer, tidsfrister og antallet af kandidater, der
skal vælges m.m.
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i sognegården:
Valgforsamling hvor menighedsrådets medlemmer vælges.
På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, og der vil være mulighed for debat.
Derefter afholdes en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet.
Loven muliggør dog stadig, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg i sognet, hvis der indleveres
endnu en liste med kandidater og stillere.
Så kom og vær med – det er måske noget for dig?
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte
menighedsrådet formand, Bent Knudsen på menighedsrådets mail eller på telefon 2752 5755.

Så er det snart tid for et nyt konfirmandforløb for dem,
der skal konfirmeres i foråret 2021.
Her er det praktiske samt nogle arrangementer, som giver en god optakt til forløbet:
Tilmelding: Gå ind på vores kirkes hjemmeside på
www.ryslinge-sognekirke.dk og tryk på linket nederst
på siden hvor der står ”konfirmation”. Så kommer der
endnu en knap med konfirmandtilmelding, og der skal
du bare følge vejledningen. Du skal bruge Nem-ID. En
forældre skal påbegynde tilmelding, og den anden skal
efterfølgende gå ind og bekræfte og godkende det, der er
ansøgt om. Der vil i begyndelsen af september komme et
brev ud til jer fra mig (sognepræsten).
Hvornår begynder undervisningen? Undervisningen begynder torsdag morgen i uge 43(= efter efterårsferien)
Hvor foregår den? Vi begynder altid i kirken og fortsætter i kirken, sognegården eller udendørs.
Hvilken dato er konfirmationsgudstjenesten? Søndag d.
11. april.
Optaktsarrangementer:
Torsdag d. 17. september klokken 17.00: Vi begynder
med en kort gudstjeneste for konfirmander og forældre.
Derefter vil der i sognegården blive budt velkommen til
forløbet og fortalt om, hvordan det er at gå til konfirmandundervisning og nogle praktiske ting. Der sluttes
med fælles aftensmad.
Luthers nøgle: Onsdag d. 30. september mødes alle 7.
klasser i Midtfyn Provsti til en temadag i samarbejde
med skolerne. Her vil konfirmanderne i en stor opsætning møde tiden i Danmark, hvor vi gik fra at være katolske til at blive protestanter. Det bliver også kaldt for
reformationen. Et væld af frivillige, rigtige skuespillere
og alle sognepræster vil være klædt ud og indtage forskellige roller. Det plejer at være en fantastisk dag. Det er 8.
gang vi afholder dagen. I år bliver skuespillet afholdt ved
Vantinge kirke. Mere info følger via de enkelte skoler
efter sommerferien.

Minikonfirmander i efteråret

Årets Sogneudflugt i september

Forårets minikonfirmandforløb var lige kommet godt i
gang, da vi måtte lukke ned ligesom resten af samfundet. Det var virkelig ærgerligt. Men I, der påbegyndte
forløbet, skal selvfølgelig ikke gå glip af, at få lov til at gå
til minikonfirmand. Derfor tager vi sensommeren i brug.
Forløbet bliver dog anderledes, end vi har haft tilbudt i
foråret.

Bliver desværre ikke gennemført da det skønnes for
vanskeligt at gennemfører en tur i lyset af usikkerheden
omkring Covid19. Vi vil i stedet for opfordre folk til at
komme til en af høstgudstjenesterne d. 20. september
og deltage i det efterfølgende grillarrangement i præstegårdshaven. (Se yderligere separat omtale af grillarrangement her i kirkebladet).

VI bliver nødt til at bruge lørdag formiddage på det. Så
lørdag d. 5. september, 12. september og 19. september
vil der være mulighed for at gå til minikonfirmand igen.
Hver lørdag er fra 9-11.30.

Vidste du at…?

Der afsluttes med familiegudstjenesten torsdag d. 24.
september hvor der til fællesspisningen bliver overrakt
diplom m.m.
Alle der blev inviteret i foråret vil også få en invitation i
deres postkasse efter sommerferien engang.

Man altid kan kontakte sin præst for en samtale? Det
kaldes ofte, med et lidt gammeldags ord, for sjælesorg.
Men det er lige hvad det er: Omsorg for sjælen. Det gør
ofte godt at sætte ord på ting vi bærer rundt på eller ting
vi sjældent får talt om. Præsten har altid en skærpet tavshedspligt, så du kan regne med et dybt fortroligt rum for
en snak. Folkekirken har også udviklet et anonymt online tilbud hvor man kan tale eller skrive med en præst.
Tjek det ud på www.sjaelesorg.nu

Grillarrangement i præstegårdshaven
Søndag d. 20. september - efter den sidste gudstjeneste - invitereres
der til grillfrokost i præstegårdshaven.
Her vil vi tænde både gasgrill og kulgrill op og finde noget godt
fynsk kød frem.
Der er ikke tilmelding og arrangementet er gratis. Ved du, at du
kommer, så er du velkommen til at skrive til Jakob på jado@km.dk
eller sms 20332927 og melde dig til. Så ved vi lidt på forhånd, hvor
mange der mindst kommer og kan bedre tage højde for kød m.m.
Efter frokosten er der mulighed for hyggeligt samvær, og der er også
mulighed for havespil og et par sange fra højskolesangbogen.

Sangeftermiddag med
Michael Nielsen
Den 8. oktober klokken 14.30 kommer den tidligere
præst v. Ryslinge Valgmenighed, Michael Nielsen, på
besøg i sognegården. Her vil han fortælle om og vælge de
af sine egne sange, som vi også skal synge sammen.
Michael fortæller bl.a. sådan her om det at skrive: »Skriveriet udspringer for mit vedkommende af en glæde ved
ord og billeder, rim og rytme. Når tekst og melodi indgår
et lykkeligt møde, så får ordene vinger«.
Vel mødt. Eftermiddagen og kaffen er gratis.

Seniorklub
En af vores faste aktiviteter gennem året er seniorklubben. Her mødes man hver anden tirsdag klokken 14 i
sognegården til 1½ time med tid til snak, en kort andagt,
masser af kaffe og som regel med noget lækkert hjemmebag også. Det er i sig selv vigtige ting. Men der er særligt
én ting, som på en særlig måde går som en rød tråd gennem seniorklubbens mødeaktivitet, og det er, at der er
mulighed for at strikke til et godt formål. I 2019 var det
til hjemløse i Odense. Her i 2020 strikkes der til et støtteprojekt for udsatte børn i Jerusalem, som Dansk-Jødisk
venskab har kontakt til. Det internationale projekt hedder Hjertestrik og er et projekt, som folk kan koble sig
på og strikke til. Her hos os sørger vi for, at nogle folk
der rejser på ferie til Israel, tager det med derned.
Som menighedsråd er det en stor glæde at have sådan en
aktivitet tilknyttet sognekirken. Det er vigtigt, at kirken
også kendes for sit hjerte for dem, der er i nød, og her
hos os kommer det bl.a. til udtryk igennem det store arbejde, som hen over året lægges i at strikke til dem der
ikke har den samme overflod som mange af os har.
Seniorklubben begynder igen efter sommerferien. Første gang er tirsdag d. 18. august.
Man behøver ikke kunne strikke for at være med!
Menighedsrådet

Herreværelset
Et rum for mænd. Vi mødes altid den første tirsdag i hver
måned klokken 17 og laver mad sammen i sognegården.
Derefter spiser vi den fantastiske hjemmelavede mad, og
derefter vil der fra gang til gang være et særskilt program
for resten af aftenen. Nogle gange snakker vi bare, andre
gange laver vi noget andet sammen. Det er deltagerne,
der bestemmer, hvad der skal ske de enkelte aftener.
Man er også velkommen til at møde op klokken ca. 18
og spise med, hvis man ikke kan nå at være med fra klokken 17.
Efter sommerferien begynder Herreværelset igen tirsdag
d. 4. august klokken 17.00. Derefter på følgende datoer:
1. september, 6. oktober og 3. november.

Dåbsgudstjenester
Vi har den glæde, at sognekirken ofte har mange deltagere til søndagens gudstjenester. I denne tid hvor
der er begrænsning på, hvor mange vi må være i kirkerummet til en gudstjeneste, så kan det dog derfor
også give nogle pladsmæssige udfordringer, når der
er dåb, og der kommer ekstra mange. Derfor har
menighedsrådet åbnet op for, at dåbsforældre kan få
deres børn døbt til dåbsgudstjenester. De kan ligge
om lørdagen eller i forlængelse af søndagens normale højmesse. På denne måde kan alle dåbsgæster

stadig komme med til den store begivenhed i kirken.
I er velkomne til at kontakte sognepræsten, og høre
mere om muligheden.

Udvalgte gudstjenester
Familiegudstjenester:
Så kan hele familien godt glæde sig til de nye familiegudstjenester! I første omgang kunne de desværre ikke
påbegyndes i foråret, som vi havde planlagt (på grund
af den grund vi snart alle er trætte af at nævne, men det
starter med C og slutter med 19), men nu prøver vi igen.
Fra september begynder vi at have en månedlig gudstjeneste, som på en særlig måde er for hele familien. Der
er en højmesse om søndagen også, men alligevel har vi
med en familiegudstjeneste på en hverdag mulighed for
at have et tidspunkt og en form, hvor nysgerrige spørgsmål, sangglæde, samvær og fællesskab kan være i højsædet, og hvor dét at være i øjenhøjde med hinanden er en
selvfølgelighed.

Høstgudstjenester
I år afholder vi to høstgudstjenester d. 20. september, så
alle, som har lyst, kan komme til en gudstjeneste, hvor
kirkerummet er pyntet og dekoreret med alskens blomster, planter og grøntsager. Vi dækker op, fordi vi gerne
vil minde hinanden om, hvor meget vi har at sige tak til
Gud for, og vi mødes for at sige tak til ham.
Der er mulighed for at komme til gudstjeneste både
klokken 9.00 og klokken 10.30.
Klokken 9 vil der sikkert være lidt færre deltagere, og
den er uden altergang og med 3 høstsalmer.
Klokken 10.30 er det højmesse m. altergang.
Efter den sidste gudstjeneste er der mulighed for grill i
præstegårdshaven. Se info andetsteds i bladet.

Her er hvad du kan regne med:
• Familiegudstjenesten vil altid ligge på den sidste torsdag i hver måned. • Den vil altid være klokken 17. Den
vil altid vare ca. 30 minutter, og den vil altid være både
tankevækkende og spændende. • Du vil altid høre en af
de store bibelske historier, som har bundet mennesker
og lande sammen og båret os i årtusinder. • Der vil altid
være mulighed for efterfølgende gratis og børnevenlig
fællesspisning i sognegården, og det er endda uden tilmelding! • Du vil altid kunne være hjemme igen i god tid
til selv den yngstes puttetid!
Så kom og vær med til at give dette nye tilbud en god
start fra begyndelsen af. Det er for godt til at gå glip af!
Første gang: torsdag d.24. september klokken 17.00.
Derefter er der familiegudstjenester d. 29. oktober og
den 26. november.

Alle Helgens dag 1. november
Den 1. søndag i november måned er altid en særlig søndag. Det er på denne dag, at vi mindes alle dem i sognet,
som er døde i året der er gået. Vi vil om formiddagen
afholde den normale ugentlige søndagsgudstjeneste. Her
vil navnene på årets døde blive læst op fra prædikestolen.
Om eftermiddagen klokken 15.00 bliver der afholdt en
mindegudstjeneste, hvor de pårørende - der har mistet
i året, der er gået - vil få en særlig invitation. Her vil vi
også læse navnene op på årets døde, og der vil være mulighed for at tænde levende lys og sætte dem ud på kirkegården efter mindegudstjenesten.
Alle er hjertelig velkomne til begge gudstjenester. Der er
også kirkekaffe efter begge gudstjenester.

Fortælling til eftertanke:
Det var efter krigen, hvor der var så meget elendighed
i Tyskland. Det var i Berlin. Apotekeren lå syg. En dag
kom postbuddet med en pakke fra en af apotekerens
venner. I pakken lå et halvt brød. Det skulle apotekeren
have, så han kunne komme til kræfter.
Men apotekeren tænkte, at inde hos naboen, hos en lærerfamilie, var der en lille pige, som var meget syg. Og
apotekeren tænkte: »Jeg er jo gammel. Hun trænger helt
sikkert mere til brødet end mig.« Og så fik han bragt brødet ind til naboen.
Pigen var heldigvis ved at få det bedre. Nabokonen kom
til at tænke på en gammel enke, som boede i en lille
lejlighed øverst i ejendommen. Der var koldt deroppe

Årets konfirmander
20. juni:
Tilde Brødsgaard Bergholdt
Signe Christensen
Ida Christensen
Linea Borg Guldager
Caroline Rønnentoft Pakula
Emilie Christensen
Nikole Brogaard Larsen
Laura Lykke Skov-Hansen
Caroline Søgaard
Ida Marie Kirstine Thybo
Christine Rigvald
Emil Hornemann Juel
Johannes Juel Sørensen

under taget, hvor enken boede. Hun kunne helt sikkert
godt trænge til noget at styre sig på, så brødet blev båret
derop.
Men enken havde en datter, som boede nederst i ejendommen, i kælderen. Hun var alene med 3 børn. Hendes
mand var meldt savnet ved fronten. Enken vidste, hvor
lidt mad de havde, de 3 børn, så brødet blev båret derned. Men da den enlige mor fik brødet tænkte hun: apotekeren er syg og gav os gratis medicin da min lille pige
var syg. Han har faktisk mere brug for brødet end os.
Da apotekeren fik brødet, genkendte han det. Og han
gemte brødet i et skab. Brødet var blevet helligt for ham,
et tegn på den kærlighed, der skaber overflod ved at blive
delt.

Kirkelige handlinger:
Døbte:
Oscar Lunde Kristiansen
Viet:
Rikke Steen og Morten Beier
Begravet eller bisat:
Ruth Johanne Gade Rasmussen
Asger Dideriksen
Sanne Riber Jensen
Kurt Hansen
Christian Rysser Sørensen
Martin Pedersen
Poul Edvard Petersen
Curt Leo Clausen
Asger Vagn Christensen

15. august:
Nana Frederikke Broholm
Præstens ferie
Jeg holder ferie i uge 27,28 og 29. I denne periode
vil det fremgå af præstekontorets telefonsvarer,
hvilken præst der kan kontaktes de enkelte uger.
Kommende menighedsrådsmøder:
25. august, 29. september, 27. oktober. Alle møder begynder klokken 19. De foregår i sognegården og er offentlige.

GUDSTJENESTER
Juli
4. s. e. trinitatis
5. juli: 9.30 v. Birte Jacobsen m. kirkekaffe

Oktober
17. s. e. trinitatis
4. oktober: 10.30 m. kirkekaffe

5. s. e. trinitatis
12. juli: 9.30 v. Birte Jacobsen

18. s. e. trinitatis
11. oktober: 9.30 v. Birte Jacobsen

6. s. e. trinitatis
19. juli: 9.30 v. Birte Jacobsen

19. s. e. trinitatis
18. oktober: 9.30 v. Birte Jacobsen

7. s. e. trinitatis
26. juli: 9.30

20. s. e. trinitatis
25. oktober: 9.30

9. s. e. trinitatis
9. august: 10.30
10. s. e. trinitatis
16. august: 10.30
11. s. e. trinitatis
23. august: 16.00 v. Birte Jacobsen
12. s. e. trinitatis
30. august: 10.30

September
13. s. e. trinitatis
6. september: 10.30 m. kirkekaffe
14. s. e. trinitatis
13. september: 10.30
15. s. e. trinitatis
20. september: Høstgudstjenester 9.00 (kort)
og 10.30
24. september:
17.00 Familiegudstjeneste
m. fællesspisning
16. s. e. trinitatis
27. september: 9.30

November
1. november: (Allehelgensdag)
10.30 m. kirkekaffe og mindegudstjeneste 15.00
22. s. e. trinitatis
8. november: 10.30 m. reception for organist

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Jakob Daniel Lund Olesen
Højskolevej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 62671077
Mail: jado@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag
Kan også træffes i kirken efter aftale
Fridag: mandag
Ryslinge Sogns Kirkegård
Kirkegårdskontoret v/graver Jon Reffelt
Højskolevej 2A, 5856 Ryslinge
Tlf. 9243 6105
Mail: ryslinge-kirkegaard@mail.dk
Organist
Per Hansen, tlf. 6598 2109/2887 1568
Mail: percarstenhansen@gmail.com
Menighedsrådets formand
Bent Knudsen,
Skæretvej 17, 5856 Ryslinge, tlf. 2752 5755
Mail: bentknudsen.klf@gmail.com
Kirkens hjemmeside
www.ryslinge-sognekirke.dk
Ryslinge Sogns Menighedsråd: 7767@sogn.dk
Kirkebil
Gangbesværede kan benytte kirkebil til gudstjenester,
koncerter og møder. Kirkebil bestilles dagen før inden
kl. 16.00 hos: Palles Taxi, tlf. 6262 2815.

Mark & Storm Grafisk A/S

August
8. s. e. trinitatis
2. august: 9.30 m. kirkekaffe

29. oktober: 17.00 Familiegudstjeneste
m. fællesspisning.

