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Med Jesus i biografen
Jeg håber på at få tilgivelse, når jeg nu skriver en
lidt anden hovedartikel i dette nummer af kirkebladet. Der er vistnok nogen, der engang har
sagt at man skal afholde sig fra skjulte reklamer.
Så lad det være sagt med det samme, at dette
indlæg er en reklame for et arrangement, der er
mere udførligt beskrevet inde i bladet. I løbet af
efteråret vil vi sognet holde en række filmaftener, der hver især beskæftiger sig med Jesus.
Det kan gøres på forskellig vis.
De fleste, der er på min alder eller ældre, husker
sikkert påskens TV på DR1, hvor langfredag
eftermiddag var afsat til et tilpas opbyggeligt
Hollywood epos om et bibelsk emne. Det kunne være De Ti Bud med Charlton Heston som
Moses eller Ben Hur med Charlton Heston som
Ben Hur, der møder Jesus, eller en anden lignende film; undertiden skete det sågar, at man

sendte en film, der ikke havde Charlton Heston i
hovedrollen (skønt det naturligvis var sjældent).
Jesus har været behandlet i en lang række film,
der strækker sig fra de store Hollywood produktioner til mere eksperimenterende film som
Ernst og lyset, hvor en frustreret sælger fortæller
Jesus, at danskerne ikke har behov for ham.
En central overvejelse i alle fremstillinger af Jesus på film er naturligvis om Han har ret. Er Jesus den Han påstår at være; Guds Søn? Hvordan
det spørgsmål besvares har afgørende betydning
for hvordan filmen arter sig. Dermed ikke sagt
at der ikke har været forsøg på at undgå en afgørelse af dette spørgsmål, det har dog konsekvenser. Den russiske forfatter Dostojevskij har
påpeget at ethvert forsøg på at fremstille Jesus
som et menneske eller en vismand, hvad der har
været mange forsøg på, uvægerligt må være en

beretning om et menneskes undergang. Den,
der siger de ting Jesus siger, uden at være Guds
Søn, må på menneskers præmisser være, som titlen på Dostojevskij værk, der omhandler denne
problemstilling, udsiger: Idiot.
I efterårets foredragsrække vil vi sammen se en
række væsentlige film, der beskæftiger sig med
Jesus-skikkelsen, og sammen tale om, hvad der
gør det muligt for at en film at fungerer ikke som
en missionerende, evangelisk størrelse, men som
kunstværk og hvad det fortæller om filmmediets
mulighed for at fortælle en historie, som selv
hævder at unddrage sig en nøgtern objektiv beskrivelse af virkeligheden.

om vejret tillader, vil være henlagt til den naturskønne Hampen sø.
Deltagerbetaling 100,- betales ved afgang om
morgenen.
Tilmelding senest d. 22. august til Ellen Thoma
sen på tlf 50 88 46 08

En invitation

Studiekredsaftnerne i de fire måneder, dette
num
mer af kirkebladet dækker, finder sted
på følgende aftener: onsdag den 18. juli, onsdag den 1. august og onsdag den 5. september
og onsdag den 24. oktober. Alle aftener fra kl.
19.30 i sognehuset.

Til dig, der ligesom jeg har strikkekløe i fingrene,
og ikke rigtigt kan få afløb for det. Du har måske
også som jeg en masse garnrester, der ikke rigtigt er til noget, men hvis vi lagde dem sammen,
kunne det måske blive noget brugbart, så kom i
sognegården tirsdag d. 4. sep kl 14.
Den første gang vi mødes vil vi lægge planer
for, hvad vi har, hvad vi vil, hvem det skal komme til gode og hvor tit vi skal mødes.
Skulle der være én og anden, der ikke strikker,
men har lyst til hyggeligt samvær, hvor vi vender verdenssituationen og drikker en kop kaffe, skal du vide at alle er velkomne.
Ellen Thomassen

Indskrivning til konfirmation

Høstgudstjeneste

Studiekreds

Indskrivning til konfirmation i 2019 foregår
ved at udfylde og sende tilmeldingsblanketten
fra hjemmesiden til sognepræsten. Af hensyn
til indkøb af undervisningsmaterialer, beder
vi om, at tilmelding foregår senest d. 1.august.
Ved spørgsmål kontakt sognepræsten.

Høstgudstjeneste falder i år den 9. september.
Efter gudstjenesten er der frokost i sognegården. Deltagelse er gratis, men af hensyn til
planlægning beder vi om tilmelding senest onsdag d. 5 september til sognepræsten på til 62 67
10 77 eller på mail rbha@km.dk

Sogneudflugt

The Broken circle – breakdown
torsdag d. 20. september
kl. 19.30 i sognegården

Lørdag d. 1. september er der sogneudflugt. Vi
kører til Jylland, hvor vi skal se Søndermarkskirken, hvor Hærvejstæppet, der som en dansk
version af Bayeuxtapetet illustrerer Hærvejens
historie hænger. Turen vil også inkludere en tur
til Viborg Domkirke, hvor vi under en guidet
tur vil få lejlighed til at se Joakim Skovgaards
totaludsmykning af kirken. Turen inkluderer
frokost og to gange kaffe, hvoraf den ene gang,

Der er de kære, som er i evigheden, som du savner. Når du lukker din jordiske fortælling, vil du
slutte dig til dem i saligheden? Vil cirklen forblive
ubrudt... venter der et bedre hjem i himmelen?
Sådan omtrent lyder den gamle gospelsang i
oversættelse, som efterårets først film tager sit
udgangspunkt i. Som det antydes i titlen, er
svaret ikke altid entydigt positivt.
The Broken circle – Breakdown fortæller om
en lille familie i Belgien, der rammes af sygdom
og fortvivlelse.
Kristus er på sæt og vis den centrale skikkelse i
filmen, der glimrer med sit fravær.
På en meget insisterende facon sætter filmen
fokus på en moderne naturvidenskabelig tolkning af tilværelsen og stiller spørgsmålet: Hvis
Jesus ikke er der, hvem er der så og er der i det
hele taget nogen?

Denne aften vil vi se The Broken Circle Breakdown, og herefter tale om hvilket behov om
noget det såkaldt moderne menneske har for
en frelser og hvordan menneskers verdenssyn
påvirker deres tolkning af tilværelsen, når den
bryder sammen.
Denne første aften i vores film-række vil der også
være mulighed for at byde ind med forslag til hvilken film vi skal se, når det bliver november.

Det syvende segl
torsdag d. 18. oktober kl 19.30
Kan man ikke slippe for dig? Nej mig er der ingen der undslipper.
Sådan udspiller en samtale sig mellem ridderen
Antonius Block (Max von Sydow) og Døden
(Bengt Ekerot) i Ingmar Bergmans Det syvende segl.
I 1957 skaber Bergman filmen i lyset af en kold
krig, der truede med at blive varm og en verdenskrig, der for mange har betydet enden på troen på
at fremtiden skulle have noget bedre at byde på.
Filmen, der er fyldt med, anakronismer foregår
i middelalderens Sverige, hvor ridderen Antonius Block, der nyligt er hjemvendt fra det Hellige Land, leder efter meningen med tilværelsen, som bestandigt undslipper ham, da Døden
komme efter ham.
Antonius overtaler Døden til at spille skak med
ham, hvis han vinder, får han lov til at leve. Det
viser sig dog, at Døden er dygtigere end ham. Filmen ender med, at Antonius taber, men gennem
sit nederlag redder en lille familie af skuespillere.
Filmen er blevet set som et forsøg på at skrive
Kristi lidelseshistorie ind i en moderne og ikkereligiøs sammenhæng. Frelsen er blevet til en
rent dennesidig størrelse. På den anden side af
døden venter ifølge Bergman intetheden.
I vores samtid konkurrerer tre forskellige tolk
ninger om frelsesbegrebet. En rent verdslig for
ståelse betragter verden som et ubetinget gode,
som skal udfoldes mest muligt med mindst mulig
lidelse. Overfor denne tolkning står en række
østerlandske religioner og filosofier, der fastholder, at tilværelsen i sin grund er lidelse og
derfor skal overvindes, så mennesker kan sætte
sig fri fra genfødsler i verden. Mellem disse to
yderpunkter står kristendommen, der fastholder verden som et gode, men samtidig hævder,
at Gudsrige er en virkelighed, der overgår denne verden og det er den kommende som frelsen
i sidste ende er rettet imod.
Alt dette og mere skal vi tale om denne aften.

Sangeftermiddag
Torsdag d. 27. september kl. 14.30 mødes vi til
sangeftermiddag i sognehuset, hvor Ellen Thomassen fortæller om sit liv gennem sange og
salmer.

Besøg af Fangekoret
Fangekoret nedbryder muren af fordomme med
sang og fortællinger om det, der gik galt, når de
d. 28/10 2018 kl. 19.00 afholder koncert i Ryslinge kirke.
Koret optræder med sange, som de selv har
skrevet samt med information om korets virke
og livet indenfor murene. Fangekorets leder
Louise Adrian har fået flere priser for sit arbejde med koret.
Koret består af nuværende og tidligere indsatte.

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 4. november kl.
15.00. Efter gudstjenesten vil det være muligt at
sætte et lys på sine pårørendes grave eller på de
ukendtes grav. Menighedsrådet er byder på en
kop kaffe efter gudstjenesten.

Stig Rossen julekoncert
Menighedsrådet indbyder til årets julekoncert
med Stig Rossen i Svendborg Idrætshal søndag
den 9. december og 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 370 kr.
Vi har reserveret 20 billetter som sælges efter
først til mølle princippet ved henvendelse til
Bent Knudsen 2752 5755 efter kl. 17 – betaling
gerne med MobilePay. Sidste frist for tilmelding er den 26. august.

GUDSTJENESTER
Juli
Søndag den 1.
kl. 09.00
5. søndag i efter Trinitatis, v. M. Sauerberg
Søndag den 8.
kl. 09.00
6. søndag efter Trinitatis, v. M. Sauerberg
Søndag den 15.
kl. 09.00
7. søndag efter Trinitatis, v. M. Sauerberg
Søndag den 22.
kl. 10.00
8. søndag efter Trinitatis

Oktober
Søndag den 7.
kl. 09.00
19. søndag efter Trinitatis, v. M. Sauerberg
Søndag den 14.
kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis
Søndag den 21.
kl. 10.00
21. søndag efter Trinitatis, kirkekaffe
Søndag den 28.
kl. 09.00
22. søndag efter Trinitatis, v. M. Sauerberg

Søndag den 29.
kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis

Søndag den 12.
kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Søndag den 19.
kl. 09.00
12. søndag efter Trinitatis, v. M. Sauerberg
Søndag den 26.
kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
September
Søndag den 2.
kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis, kirkekaffe
Søndag den 9.
kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis, Høstgudstjeneste
Søndag den 16.
kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Søndag den 23.
kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis, kirkekaffe
Søndag den 30.
kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Kommende menighedsrådsmøder:
Annonceres på hjemmesiden.

Kirkelig vejviser
Sognepræst Robert B. Hansen
Kontor: Højskolevej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1077
Træffes alle dage 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
Kontor: Højskolevej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1077
Træffes alle dage undtagen mandag
E-mail: RBHA@KM.DK
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

August
Søndag den 5.
kl. 10.00
10. søndag efter Trinitatis, kirkekaffe

