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Der er noget i luften
Af sognepræst Robert B. Hansen
Der er noget i luften; jeg ved ikke hvad. Sådan
synger vi år efter år i den gamle sang af samme
navn. Men hvis vi træder et skridt tilbage, så
er det måske nok forunderligt, men ikke særligt overraskende. Det er julestemningen, som
indtræffer. Alt efter temperament kan man så
forundres, glædes eller irriteres over, at den for
hvert år indtræffer tidligere og tidligere.
Det giver selvfølgelig et længere tidsrum til at
få julegave indkøbene overstået, men omvendt
kan det også give dårlig samvittighed, når vi alligevel, den lange forberedelsestid til trods, står
den 22. og 23. december og forsøger at huske
på, hvad det er, vi har glemt at købe.

Hvordan det nu end forholder sig, så er forberedelsen til julen centreret om en eneste ting;
alle vore forberedelser peger frem imod det
store brag juleaften, hvor alt skal løbe af stablen ikke mere perfekt end året før, men lige så
perfekt som mange mindes at deres barndoms
jul gjorde.
År ud og år ind må vi erkende, at det måske
er ganske mange forventninger at knytte til én
dag i årets løb. Ikke for ingenting er der de senere år blevet rapporteret om de, der er blevet
indlagt med et ildebefindende af overspiseri. På
samme måde er der mange familier, hvor julen
er scene for konflikter; for det er stressende at
have det hyggeligt på kommando.

Uden sammenligning i øvrigt, så har jeg ladet
mig fortælle, at hvis man giver sig i kast med
et større projekt, så er det altid en god idé at
varme op. Maratonløbere begynder jo også
med mindre ture, ligesom det, håber jeg, er de
færreste bjergbestigere, der indleder deres karriere med at bestige Mount Everest.
I kirken har vi adventstiden til at varme op. Her
hører vi, hvad der er baggrunden for julen. Jeg
er selvfølgelig ikke neutral i denne sammenhæng, men måske er det vigtigt at høre advents
fortællingen.
For det er historien om længslen efter Guds
komme til Sit folk. Det lyder jo som noget ubetinget glædeligt; det er det for så vidt også, men
som en tysk forfatter påpegede for en små 100
år siden, så er det guddommelige altid en blanding af noget dragende og frygtindgydende, og
selvom de gamle længtes efter Herrens komme,
så frygtede de, at det ikke blot var et komme til
frelse, men først og fremmest til dom.
I adventstiden mindes vi om, at julen ikke er
selvindlysende. At hygge og glæde ikke er det
nødvendige fortegn for julen. Tværtom er der
en frygt for, at det skal vise sig at være sandt, at
det, som det hedder i Bibelen i brevet til hebræerne, er frygteligt at falde i Den levende Guds
hænder.
Det er, når vi hører adventstidens forventningsfulde skælven, at julens glæde kan blive dobbelt
tydelig.
Det er ikke Hærskares Herre, der er kommet
for at straffe.
I stedet er Gud kommet til os som menneske
for at frelse os.
Det er i sin grund historien om frygt, der afløses
af glæde.
Med ønsket om en glædelig adventstid, jul og et
lykkebringende nytår.

Allehelgen
Også i år mindes vi de, der er døde fra sognet
i det forgangne år, og læser deres navne op
ved gudstjenesten søndag den 5. november kl.
15.00. Efter gudstjenesten vil det være muligt at
sætte et lys på sine pårørendes grav eller på de
ukendtes grav. Menighedsrådet er byder på en
kop kaffe efter gudstjenesten.

Musikskolens koncert
Den 9. november kl. 19.00 kommer musikskolen vanen tro og giver koncert.

Bibelen Live v. Klaus Lauersen
lørdag den 18. november kl. 10.00
Klaus Lauersen er kendt for sine dramatiske fremførelser af Bibeltekster. Hvis man synes dette lyder spændende, kan man med fordel klikke ind
på hans hjemmeside for at få en smagsprøve på
dagens program: http://www.bibelenlive.dk
Arrangementet er gratis og varer ca. én time.

Studiekredsmøder
Studiekredsaftnerne i de fire måneder, dette
nummer af kirkebladet dækker, finder sted på
følgende datoer: onsdag den 1. november, onsdag den 6. december og onsdag den 3. januar og
onsdag den 7 februar. Alle aftener fra kl. 19.30
i sognehuset.

Vi synger julen ud
Den 4. januar kl. 19.00 synger vi julen ud. Det
gør vi i kirken med læsninger og sang. Efterfølgende byder menighedsrådet på en kop kaffe
med en småkage til.

Ryslingemødet
Igen i år er Ryslinge Høj- og Efterskole, Ryslinge Sognekirke, Ryslinge Valgmenighed og
Ryslinge Frimenighed gået sammen om at arrangere Ryslingemødet i begyndelsen af januar
måned.
I år indledes mødet med gudstjeneste i sognekirken, hvorefter vi på højskolen har inviteret
historiker og debattør Uffe Østergaard til at
fortælle om sit syn på Europas fremtid. Efter
foredraget vil der være operettekoncert med
Philippa Cold (sopran) og Jacob Beck (piano).
Tid: Søndag d. 7. januar kl. 13.00-17.30. Kr.
100,- for foredrag, koncert og kaffe.
Sted: Ryslinge Sognekirke, derefter Høj- og efterskolen

13.00:	Gudstjeneste i Ryslinge Sognekir
ke ved Robert B. Hansen
14.30:	Kaffe på Ryslinge Høj- og efterskole.
15.00-17.30:	Foredrag Uffe Østergaard, derefter musikalsk underholdning.
Tilmelding inden den 3. januar kl. 12.00 til høj
skolens kontor, Telefon: 62 67 10 20; mail:
mail@ryslinge-hojskole.dk

Sangeftermiddage
I det nye år fortsætter vi med rækken af sangeftermiddage, hvor mennesker fra lokalområdet kommer og synger med os og fortæller om
sange og musik, som har betydet noget særligt
for dem. De nye datoer er; torsdag den 25/1 og
22/2 begge gange kl. 14.30 i sognehuset.

GUDSTJENESTER
November:
Søndag den 5.
kl. 15.00
Alle Helgens Dag, omtale i bladet, kirkekaffe

Februar
Søndag den 4.
kl. 10.00
Søndag seksagesima, kirkekaffe

Søndag den 12.
kl. 09.00
22. s.e. Trinitatis/v. M. Sauerberg		

Søndag den 11.
kl. 10.00
Fastelavnssøndag,
kirkekaffe med fastelavnsboller

Søndag den 19.
kl. 10.00
23. s.e. Trinitatis, kirkens café
Søndag den 26.
kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag den 18.
kl. 10.00
1. søndag i fasten, kirkens café
Søndag den 25.
kl. 09.00
2. søndag i fasten/v M. Sauerberg

December:
Søndag den 3.
kl. 10.00
1. søndag i advent, kirkekaffe

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Søndag den 10.
kl. 10.00
2. søndag i advent

Kommende menighedsrådsmøder:
Annonceres på hjemmesiden.

Søndag den 17.
kl. 10.00
3. søndag i advent, kirkens café
kl. 14.00

Mandag den 25.
Juledag

kl. 10.00

Tirsdag den 26.
2. juledag

kl. 10.00

Søndag den 31.
Julesøndag

kl. 10.00

Januar
Mandag den 1.
kl. 14.00
Nytårsdag, kirkekaffe
Søndag den 7.
kl. 13.00
1. s.e. helligtrekonger, Ryslingemødet, se omtale
inde i bladet
Søndag den 14.
kl. 09.00
2. s.e. helligtrekonger/v. M. Sauerberg
Søndag den 21.
kl. 10.00
Sidste s.e. helligtrekonger, kirkens café
Søndag den 28.
kl. 10.00
Søndag septuagesima

Kirkelig vejviser
Sognepræst Robert B. Hansen
Kontor: Højskolevej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1077
Træffes efter aftale. Mandag fri.
E-mail: RBHA@KM.DK
Ryslinge Sogns Kirkegård
Kirkegårdskontoret v/graver Bjarke Pedersen
Højskolevej 2A, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1082
Kontortid kl. 11-12, undtagen mandag og lørdag.
E-mail: bjarke.ryslinge-kirkegaard@mail.dk
Organist
Per Hansen, tlf. 6598 2109/2887 1568.
E-mail: percarstenhansen@gmail.com
Menighedsrådets formand
Sognepræst Robert B. Hansen
Kirkebil
kan benyttes til gudstjenester, koncerter og møder.
Bestilles dagen før inden kl. 16 hos:
Palles Taxi, tlf. 6262 2815.
Kirkens hjemmeside
www.ryslinge-sognekirke.dk

Mark & Storm Grafisk A/S

Søndag den 24.
Juleaften

