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Travl ferie?
Af sognepræst Robert B. Hansen
Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de
arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer:
End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som
en af dem. Klæder Gud således markens græs,
som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor
meget snarere så ikke jer, I lidettroende? Matthæus 6,28-30.
Når dette kirkeblad bliver trykt, er sommeren
over os. For rigtigt mange betyder det ferie.
Skolerne lukker og selvom den måske ikke er
så omfattende som tidligere, så indfinder industriferien sig også. Det er tid til at slappe af. Men
for rigtigt mange betyder ferie ikke så meget at

vi kan holde fri som at arbejdet bare bliver ulønnet. Der er haver, der skal passes, der er børn
og børnebørn, der skal passes. Sommerhuse skal
vedligeholdes og der er måske endda noget familie i Jylland, som man burde tage sig sammen
og enten ringe til eller måske endda besøge.
Er der en cykel der burde luftes, eller en bil
der skal udskiftes helst med en nyere billigere
og bedre model. Der er formentligt også andre
mere alvorlige tiltag, som bør optage os. Lægebesøg, havemøbler, der skal udskiftes, og sådan
kunne man blive ved i en uendelighed, for slet
ikke at tænke på alle de gode film, som man
ikke har haft tid til at se i årets løb, og de gode
bøger, og så videre.

Det er alt sammen anerkendelsesværdige formål. Det eneste man kunne overveje er, hvor
meget af tiden, der reelt er fri-tid, tid der ikke
er planlagt på nogen anden måde. Hvis al ens
tid er planlagt i mindste detalje, så er der ikke
nogen tid, der er ledig til at holde fri. Og før
vi får set os om er ferien overstået og vi skal
tilbage til den daglige gænge. Men det er meget
svært at nå det hele.
I lyset af dette kan det vel være selvmodsigende, at jeg kommer med en opfordring til at gå
i kirke i ferien; og gerne udenfor denne tillige
med.
Det tager også tid, men i modsætning til alle
andre sammenhænge, så kan vi her høre, at tiden ikke rinder ud, men derimod fyldes op. At
vores gøremål i hverdagen, skønt vigtige for os,
alle ligger under Guds evighed. Hvad vil det
sige? Det vil sige, at vi søndag efter søndag hører at lige netop tid, er der nok af for enhver,
der sætter sin lid til, at Gud har beredt plads til
dig og mig i Sit rige.
Se det kunne måske nok give ro til ferien.

Konfirmation
Indskrivning til konfirmation foregår ved at
udfylde tilmeldingsblanketten, der pr. 1. Juni
vil være tilgængelig på sognets hjemmeside og
aflevere denne enten personligt eller via post
til sognepræsten. Af hensyn til planlægningen
af undervisningen og materialeindkøb beder vi
om at tilmeldingsblanketten er afleveret senest
d. 1. august.
Konfirmation foregår 1. søndag efter påske.

Friluftsgudstjeneste i Herringe
2. pinsedag d. 5. juni kl. 14.00
Friluftsprovstiets gudstjeneste med folkemusik, læsninger på forskellige sprog, børnekor og
kagebord. Kom til provstiets fælles pinsegudstjeneste i det fri. I år handler gudstjenesten om
forskellige sprog og forståelse på tværs. Guds-

tjenesten holdes på sportspladsen i Herringe,
Rudmevej 36.
Medbring gerne tæppe eller stol. Parkering ved
siden af sportspladsen eller (lidt længere væk)
ved Herringe kirke/præstegården. Efter gudstjenesten er der stort kagebord.
Man kan tilmelde en kage til Kamille Nygård
(kany@km.dk) senest d. 1/6. Priser uddeles til
bedste kager. Man medbringer selv kaffe, te eller vand.

BIBELKREDS-MØDER
Studiekredsaftnerne i de tre måneder, dette
nummer af kirkebladet dækker, finder sted på
følgende aftener:
Onsdag den 1 juni, onsdag den 20 juli og onsdag den 3. august.
Alle aftener fra kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.

Kirkekaffe
I de kommende måneder vil der være kirkekaffe efter gudstjenesten på følgende datoer:
Søndag den 4. juni, søndag den 30. juli og søndag den 6. august.

Simon Jylov
Mit navn er Simon Jylov, jeg er 25 år og teologistuderende ved Aarhus universitet, hvor jeg
netop nu er ved at færdiggøre mit speciale, omhandlende folkekirkens historie i slutningen af
1800tallet. Og netop kirkehistorie har været et
af mine store interesseområdet siden jeg i 2011
begyndte på universitet, og jeg har udover folkekirkens historie også beskæftiget mig med
oldkirken i form at den kristne kirkes indtog i
Egypten. Samtidig har jeg arbejdet meget med
klimateologi og kirkeret. Efter sommerferien
begynder jeg på Pastoralseminariet, der er den
sidste del af uddannelsen, inden jeg er færdiguddannet som præst, og jeg regner med, om alt
går vel, at kunne søge embede i begyndelsen af
2018.

Deltagelse er gratis, men vi opfordrer til at man
giver et beløb til dansk armeniermission, der
også er modtager af årets kollekt. Vi beder desuden om at man tilmelder sig til sognepræsten
senest tirsdag d. 12. september.

Dansk Armeniermission

Simon Jylov.

Gæsteprædikant
Simon Jylov er netop i færd med at færdiggøre
sit teologistudium, og vil derefter gerne søge
embede som præst. Derfor har han bedt om og
fået lov til at prædike i Ryslinge kirke for at øve
sig. Efter gudstjenesten vil der være mulighed
for at møde Simon over en kop kaffe og give
ris og ros.

Høstgudstjeneste
Den 17. september holder vi i sognet vores
høstgudstjeneste med efterfølgende frokost.

Dansk armeniermission er et folkekirkeligt mis
sionsselskab, der arbejder for Evangeliets udbredelse iblandt armeniere ikke kun i Armenien, men også i Grækenland og Libanon. Der
kan læses mere om foreningen på deres hjemmeside: http://armenien.dk/

Luthers Nøgle
Den 14. september arrangerer provstiet igen
Luthers Nøgle for årets konfirmander. Konfirmanderne får muligheden for gennem et rollespil at opleve Danmark på reformationens tid.
I år foregår arrangementet i Gislev. Har du lyst
til at være frivillig, kan du ringe til Sognepræst i
Rolfsted Birte Jacobsen på tlf. 65 98 20 03 eller
sognepræst i Gislev Mette Sauerberg på tlf. 62
29 10 32.

GUDSTJENESTER
Juni:
Søndag den 4.
kl. 10.00
Pinsedag, Kirkekaffe
Mandag den 5.
2. pinsedag

kl. 14.00
Se omtale inde i bladet

Søndag den 11.
Trinitatis søndag

kl. 10.00

Søndag den 18.
kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis

August:
Søndag den 6.
8. s.e. Trinitatis
Kirkekaffe

kl. 10.00

Søndag den 13.
9. s.e. Trinitatis

kl. 10.00

Søndag den 20.
10. s.e. Trinitatis

kl. 10.00

Søndag den 27.
kl. 09.00
11. s.e. Trinitatis/v M. Sauerberg

Søndag den 25.
kl 10.00
2. søndag efter Trinitatis

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Søndag den 9.
kl. 09.00
4. s.e. Trinitatis v/M. Sauerberg
Søndag den 16.
kl. 09.00
5 s.e. Trinitatis v/M. Sauerberg
Søndag den 23.
6. s.e. Trinitatis

kl. 10.00

Søndag den 30.
kl. 10.00
7. s.e. Trinitatis/- Se omtale inde i bladet.
prædikant S. Jylov
Kirkekaffe

Kommende menighedsrådsmøder:
Annonceres på hjemmesiden.

Kirkelig vejviser
Sognepræst Robert B. Hansen
Kontor: Højskolevej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1077
Kontortid 11-13, undtagen mandag
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/korleder
Per Hansen, tlf. 6598 2109/2887 1568
E-mail: percarstenhansen@gmail.com
Menighedsrådets formand
Lena Rasmussen
Sandagervej 17, 5854 Gislev
Tlf. 6229 2193. E-mail: damhave17@gmail.com
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

Juli:
Søndag den 2.
kl. 09.00
3. s.e. Trinitatis/v. M. Sauerberg

