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Dannebrog, det smukkeste flag i verden
Af kontaktperson Ellen Thomasen

»Men end er der sang i skoven
højt bølger det røde flag,
end er der en Gud foroven,
der råder for Danmarks sag«.
Sådan slutter en af vore mest elskede fædrelandssange: »Jeg elsker de grønne lunde«.
Historien fortæller os, at kong Valdemar Sejr drog
på korstog til Estland, men lykken var ikke rigtig
med ham. Men da det så mørkest ud, fortælles det,
at Dannebrog faldt ned fra himlen, og han vandt
slaget. Det skete d. 15. juni 1219, så Dannebrog har
altså 800 års jubilæum i denne måned.
Dannebrog; det hvide kors på den blodrøde dug er
et talende symbol. I skrivende stund nærmer påsken
sig, og da ved vi, at Jesus langfredag blev korsfæstet
for vores og alle menneskers skyld. Den røde farve
minder os, om at han blødte på korset for vores
skyld. Men vi ved også, at der er en påskemorgen,
Jesus opstod, han besejrede døden.
Jesus sagde om sig selv: »Jeg er vejen, sandheden og
livet, ingen kommer til Faderen uden ved mig«. Med
sin død og opstandelse banede han vejen til Gud.

Hvad er det da Jesus har gjort? Han har sonet din
og min synd. Men jeg er da ikke værre end andre
mennesker, vil en og anden nok sige, og det er fuldstændig korrekt. Men det er slet ikke det, det handler om, sagen er nemlig, at vi på grund af syndefaldet alle sammen, hvad enten vi vil det eller ej, er
fødte egoister. Vi har altid os selv i centrum, og vi
kan ikke gøre noget ved det. Rækkefølgen er sådan,
at jeg altid kommer først, dernæst min næste og så
måske Gud.
Jesus er Guds søn og uden synd, altså også uden
egoisme. Med sin død og opstandelse tilbyder han
os sit liv, og han tager vores på sig. Dermed er rækkefølgen ændret, så den igen bliver som i paradiset.
Nemlig Gud, næsten og til
sidst mig.
Når vi om søndagen mødes ved nadverbordet, bliver vi igen og igen mindet
om, hvad Jesus gjorde for
os. Alt det minder vores
smukke flag os også om.
Ses vi i kirken på søndag?

Ny sognepræst i Ryslinge?

Høstgudstjeneste

I seneste Kirkeblad skrev jeg, at vi nok var i gang
med at søge ny præst i det tidlige forår. Det ville biskop Tine Lindhardt anderledes. Hun har arbejdet
med normering af stillingen og med sognestruktur.
Menighedsrådet har holdt møde med biskop Tine
Lindhardt og kontorchef Asger Geweke. Her fik vi
oplyst, at der skal være ca. 2100 folkekirkemedlemmer til en fuldtids præstestilling. Vi er ca. 1700 medlemmer i Ryslinge sogn, dvs. at vi kan få tildelt en
75 % præstestilling.

Der er høstgudstjeneste
d. 22. september i år, og
efter gudstjenesten er der
frokost i sognegården.
Deltagelse er gratis, men
af hensyn til planlægning
beder vi om tilmelding
senest mandag d. 16. september til kontaktperson
Ellen Thomasen på tlf. 5088 4608 eller på mail:
ellen.thomasen@hotmail.com

Derfor bliver sognestukturen mod nord ændret, således at Herrested, Søllinge og Hellerup pastorat
brydes op. Herrested sogn flyttes til Nyborg provsti. Søllinge og Hellerup sogne lægges sammen med
Rolfsted sogn til nyt pastorat, som derved bliver en
125 % stilling. De ekstra 25 % af denne stilling skal
fremover dækkes af præsten i Ryslinge, som så kan
få en 100 % stilling, det kaldes en 25 % bistandsforpligtelse.

Luthers nøgle!

Processen med at søge ny præst startede 2. maj
med et profilmøde, hvor menighedsrådet mødtes
med biskop Tine Lindhardt og de repræsentanter
som menighedsrådene fra Rolfsted, Søllinge og
Hellerup valgte at sende. Pga. den bistandsforpligtelse præsten vil få til de 3 sogne, har de ret til deltagelse i hele processen frem til beslutningen om
hvilke kandidater, der skal indstilles til stillingen.
Den beslutning træffes af Ryslinge Menighedsråd
alene.
Profilmødet gav os et rigtigt godt grundlag for at
skrive et godt jobopslag. Vi fik sat mange ord på,
hvilken præst og person vi gerne vil ansætte i Ryslinge sogn, men også hvad det er, vi kan tilbyde:
Blandt andet vores dejlige natur, centrale placering
på Fyn, rige foreningsliv, skoler og ikke mindst alle
de borgerne i Ryslinge, som gerne vil leve et aktivt
liv med kirken.
Denne orientering er skrevet primo maj, så nu vil
jeg beskrive planen: Jobopslag fra medio maj til
primo juni, herefter læsning af forhåbentlig mange
gode ansøgninger og derefter udvælgelse til prøveprædiken og samtale. Sidst i juni indstiller vi kandidater til kirkeministeriet, men da ministeriet holder
ferie i juli måned, kan vi tidligst i starten af august
offentliggøre navnet på vores nye præst, og så i begyndelsen af september kan vi holde indsættelsesgudstjeneste.
Menighedsrådsformand
Bent Knudsen

Igen i år inviteres alle 7. klasses elever i Midtfyens
provsti til en dag, hvor de bliver præsenteret for den
evangelisk lutherske tro kontra den katolske kirkes.
Det er et stort arrangement, der foregår som en
slags rollespil, og der skal bruges mange statister.
Det er meget spændende at være med og opleve,
hvordan eleverne prøver at indleve sig i »middelalderen«, mens de samtidig får en del viden, der kan
bygges videre på i konfirmandundervisningen.
Det foregår onsdag d. 4. september i tidsrummet
8-15 i og omkring Ringe kirke og præstegård.
Det er et virkeligt festligt arrangement, som jeg gerne vil opfordre til, at man melder sig til at deltage i
som statist.
Kontaktperson Ellen Thomasen

Kirkegården
Sidste år blev omlægningen af en del af kirkegården
sat i gang. Denne omlægning er nu stort set tilendebragt, og som det kan ses af billedet, med et godt og
tidssvarende resultat: Gravpladser tættest på kirken
samt de gravsteder, som stadig er i brug, er bundet
sammen af en græsplæne med grupper af træer og
buske. Der er desuden plantet en afskærmende hæk
ind mod højskolen som en fin afgrænsning af kirkegården.

Julekoncert med Stig Rossen

Seniorklub

25 års jubilæumskoncert i Svendborg Idrætshal
Menighedsrådet indbyder til årets julekoncert med
Stig Rossen og gæstesolist Jasmin Gabay søndag
den 15. december. Derefter spiser vi sammen i sognehuset. Vi mødes ved sognehuset kl. 15, hvor vi
fylder bilerne og tager spændte til koncerten – hvilke nye sange er med i år, og hvilke er et glædeligt
genhør? – foruden den store oplevelse, det er at stå
sammen med ca. 1800 glade mennesker og synge
»Dejlig er jorden«.
Prisen for koncert og spisning er 375 kr.
Vi har reserveret 24 billetter, som sælges efter først
til mølle princippet ved henvendelse til Bent Knudsen 2752 5755 efter kl. 17.00 – betaling gerne med
MobilePay.
Sidste frist for tilmelding er den 15. september.

Seniorklubbens anden sæ
son begynder til september, men hvad skete der
egentlig i første sæson?
Der blev strikket flittigt
og snakken gik livligt, mens der blev produceret
strømper, vanter, huer og halstørklæder, som i den
kommende vinter vil blive overdraget til en varmestue i Odense, som vil fordele tingene til dem der
trænger.
Vi mødes igen d. 3.9, 17.9, 1.10, 15.10 og 29.10 alle
dage kl. 14.00.
Kom og vær med! Der er plads til mange flere. Man
er også meget velkommen, selvom man ikke strikker. Vi får en kop kaffe og et stykke kage.
Kontaktperson Ellen Thomasen

Sang og musik
Sangeftermiddag:
Torsdag den 24. oktober
kl. 14.30 mødes vi igen
til Sangeftermiddag med
vores egen kirkesanger
Heidi Daugaard-Eriksen, hun skriver:
Til sangeftermiddagen
vil jeg fortælle lidt om
mit eget liv fra barndom
men og til nu.
Vi skal synge en masse gode sange og salmer, der
alle har en speciel betydning for mig. Der vil være
en god blanding af traditionelle salmer og andre
sange fra min tid i pigekoret i Ringe.
Trompet: Søndag den 22. september medvirker
trompetist Jakob Larsen ved høstgudstjenesten.
Koncert:
Torsdag den 19. september kl. 19.00:
Koncert med Hans Jørn Østerby + guitarist.
Hans Jørn Østerby har næsten 40 år bag sig som
troubadour. Han er vestjysk af sind og med sin
stille lune og sine store ord, indfanger han på fornem vis menneskelivet med dets lyse og mørke
dage. Han har en sjælden evne til at skabe en ramme af varme og nærhed, når han med sine gode
historier og egne tankevækkende sange formidler
det dybe i livet.

Og han gør det i øjenhøjde. Man ser nærmest
publikum sænke skuldrene og bare være til stede i kirkerummet, hvor
det århundredgamle mø
des med nutidige sange
om tro og tvivl.
En kirkekoncert med
Hans Jørn Østerby er en
rejse med både høj latter og stille eftertanke.

Hans Jørn Østerby

Den jyske troubadour har spillet og optrådt over
det meste af landet såvel som i radio og på TV.
Fra tid til anden har der været mulighed for afstikkere til udlandet. Således har han optrådt i danske kirker i Belgien og i Sverige. Han har lavet
koncerter for unge i Norge og i Tyskland. Han har
sunget for volontører i Israel, for NATO-soldater
i Bosnien og på skoler og i kirker i det afrikanske
land, Liberia. Desuden har han to gange været på
turné på Færøerne, og to gange har han optrådt i
USA, hvor han har lavet en stribe børneforestillinger og skolekoncerter.
Ud over at optræde som troubadour, har Østerby
også gang i andre sider af sit talent. Han er en
kendt og meget brugt tryllekunstner og bugtaler.
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00:
Koncert med elever og lærere fra Faaborg-Midtfyn Musikskole.

GUDSTJENESTER
Juni
Trinitatis
16. juni kl. 9.00: Dorte Winther
1. s. e. Trinitatis
23. juni kl. 10.00: Louise Lysholm
2. s. e. trin
30. juni kl. 9.00: Mette Sauerberg

Juli
3. s. e. trin
7. juli kl. 10.00: Louise Lysholm
4. s. e. trin
14. juli: Ingen gudstjeneste
5. s. e. trin
21. juli kl. 10.00: Louise Lysholm

September og oktober
Da stillingen som sognepræst endnu ikke er besat
ved kirkebladets udgivelse, henvises der til dagspressen og kirkens hjemmeside, hvor tidspunkter for
gudstjenester vil blive offentliggjort.

Kirkekaffe
I de kommende måneder er der kirkekaffe i sognegården efter gudstjenesten på følgende datoer:
7/7, 4/8, 8/9, 6/10.

Menighedsrådsmøder i 2019:
Menighedsrådsmøder afholdes i sognegården kl.
19.00 følgende dage: d. 25/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11.

6. s. e. trin
28. juli kl. 10.00: Louise Lysholm
August
7. s. e. trin
4. august kl. 10.00: Louise Lysholm

9. s. e. trin
18. august kl 9.00: Dorte Winther
10. s. e. trin
25. august kl. 9.00: Simon Jylov

Kirkelig vejviser
Sognepræst (kirkebogsfører)
På grund af vakance henvises til telefonnr. 6267 1077
i spørgsmål vedrørende kirkelig betjening.
Ryslinge Sogns Kirkegård
Kirkegårdskontoret v/ graver Jon Reffelt
Højskolevej 2A, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1082 / 9243 6105
Organist
Per Hansen, tlf. 6598 2109 / 2887 1568
E-mail: percarstenhansen@gmail.com

Indskrivning
til konfirmation i 2020
Indskrivning til konfirmationsforberedelse vil
fremover foregå digitalt via NemID, der vil bli
ve lagt et link på kirkens hjemmeside, som peger på tilmeldingen.

Menighedsrådets formand
Bent Knudsen
Skæretvej 17, 5856 Ryslinge
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

8. s. e. trin
11. august kl 9.00: Mette Sauerberg

