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1517-2017 – Hvor bliver tiden dog af?
Af sognepræst Robert B. Hansen
Det er med jubilæer som med så meget andet
her i tilværelsen. Det kan være tungt at få overstået, men overstås skal det. I år er det som
bekendt 500 år siden Martin Luther slog sine
nok så berømte teser op på kirkedøren i Wittenberg, og dermed indledte det, der siden er
blevet kendt som reformationen.
At dette jubilæum har givet anledning til ganske stor spænding indenfor murene i Folkekirken er forhåbentligt gået henover hovedet

på de fleste; al den stund selvpromovering
aldrig er klædeligt. Men spøg til side, er der
så nogen grund til at fejre 500-året for reformationen?
Er det ikke enten en påmindelse om en række
begivenheder, der kastede Europa ud i religionskrige, intolerance og forfølgelse af anderledes troende, eller, hvis man ikke er til de helt
store følelsesudbrud, uendeligt ligegyldigt? Ligegyldigt på samme måde som det faktisk ikke
har anden interesse end rent akademisk, at man
i et menighedsråd for små 100 år siden brugte

det meste af en periode på at debattere, hvorvidt det var på sin plads, at menighedsrådsformanden serverede en øl for håndværkere, der
udførte reparationer på kirken.
Det kan man selvfølgelig hævde. Man kan hævde at reformationen med dens krav om Bibelen
på dansk, med gudstjenester på dansk og alle
påstandene om, at mennesket alene frelses ved
Guds nåde og ikke ved egen indsats, for længst
har overskredet sidste salgsdato.
Men sådanne spidsfindigheder til side, så er jubilæet også en påmindelse om, at kirken faktisk
er menighedens. Hvad vil det sige? Ofte taler vi
her i Danmark om, at vi har en folkekirke. Vi
taler måske lidt mindre om, hvad det betyder.
Der kan selvfølgelig være flere tolkninger af
dette, men en af tolkningerne er, at kirken
ikke er en upersonlig størrelse som en organisation eller et firma. Kirken er derimod folkets
i den forstand, at kirke er dér, hvor vi samles for at høre Evangeliet forkyndt, og i den
betydning at menigheden har et ansvar for at
forkyndelsen er evangelisk. Hvor en katolsk
teologi vil have en tendens til at hævde, at kirken er en organisation, der fungerer mere eller mindre uafhængigt af menigheden. Så er en
evangelisk kirke kun kirke det øjeblik, der er
en menighed. Hvis der ikke er nogen, der hører det, der bliver forkyndt, er kirken alene en
bygning og måske ikke engang nogen særligt
interessant bygning.
Så det vi fejrer i år er, at det er 500 år siden,
at kirken blev menighedens og ikke kun præsternes anliggende. Og når det forholder sig således, så er alle de andre dele af forkyndelsen
også en del af vores ansvar.
Men lad være med at tage mig på ordet. Kom
og vær med, for Kristi kirke er også din kirke.

Bibelkredsmøder
Studiekredsaftnerne i de kommende 3 måneder er: Onsdag d. 1. marts, onsdag d. 5. april
og onsdag d. 3. maj. Alle aftener fra kl. 19.30 i
sognegården. Alle er velkomne.

Lutherrosen
I utallige lande f.eks. USA og også internationalt benyttes Lutherrosen flittigt som et symbol
på, at man tilslutter sig den lutherske kirke –
bl.a. ved at have bære rosen i en nål på jakken,
eller påstemplet skriftligt materiale, når man
vil understrege, at indholdet er »luthersk«.
Lutherrosen var oprindeligt Martin Luthers
personlig segl, som han selv skabte. Lykkeligvis har Luther selv nedskrevet, hvad dette segl
symboliserer; nemlig hans egen troslære i fortættet form:
Mit segl er et symbol på min teologi. Det inderste er et kors, et sort kors i et hjerte med sin
naturlige farve. Dette skal minde mig selv om,
at troen på den Korsfæstede er en frelsende
tro: »For med hjertet tror man til retfærdighed
(Rom 10,10). Skønt korset er sort, et lidelsens
og dødens kors, bevarer hjertet sin naturlige
røde farve. Korset fordærver ikke den menneskelige natur; det vil sige det fører ikke død
med sig, men liv; »Den retfærdige skal leve af
tro (Rom1,17), troen på den Korsfæstede.
Dette hjerte skal stå midt i en hvid rose, for at
vise, at troen giver glæde, trøst og fred.

Rosen skal være hvid og ikke rød, for hvid er
åndernes og englenes farve (Matt 28,3; Joh
20,12). Rosen står i et himmelblåt felt, fordi
denne tro og åndelige glæde er begyndelsen til
den kommende himmelske glæde – den glæde,
som allerede er indtrådt i verden, og som gribes
af håbet, men som endnu ikke er fuldt afsløret.
Og omkring det blå felt er en gylden ring som
tegn på, at denne saglighed i Himlen varer evigt
og er uden ende, og at den er langt kosteligere
end al anden glæde og alle andre goder, ligesom guldet er det mest værdifulde metal.
Dette er mit compendium theologiae.

Kirkekaffe
I de kommende måneder vil der være kirkekaffe efter gudstjenesten på følgende datoer:
Søndag den 5. marts, søndag den 2. april og
søndag den 7. maj.

Foredrag d. 9. maj kl. 19:30
Omvendelse og Romerrigets
kristning v. Jakob Engberg
Hvordan og hvorfor blev Romerriget i løbet af
godt 350 år kristnet i den betydning, at flertallet
af rigets indbyggere blev kristne og kirken den
dominerende kulturelle institution i riget?
Skyldtes det en krise i antik religion, som kristendommen kunne udnytte, eller var det religiøse liv
dynamisk, således at vi må undersøge et samspil
af mange årsager til kristendommens succes?

Fællesspisning skærtorsdag
kl. 18.00
Torsdag d. 13. april er der umiddelbart efter
gudstjenesten kl. 17.00 mulighed for at deltage
i fællesspisning i sognegården, hvor vi steger
lammekøller i anledning af påsken. Alle er velkomne.
Tilmelding senest søndag d. 2. april til John Klit
Johannsen tlf. 2014 9297.

Friluftsgudstjeneste i Herringe
2. pinsedag d. 5. juni kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste 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.
Gudstjenesten holdes på sportspladsen i Herringe, Rudmevej 36.

Skyldtes det i dobbelt forstand en kristning
fra oven i form af en koordineret og professionaliseret kristen missionsindsats og Kejser
Konstantins omvendelse til kristendommen og
den efterfølgende favorisering af kirken, eller
skyldtes det enkeltomvendelser i bestående
netværk, som var relativt uafhængige af politiske omskiftelser?

Døbefont i Kirkefaderbasilikaen i Aquileia (privat foto)

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.

GUDSTJENESTER

Søndag den 12.		 kl. 10.00
2. søndag i fasten
Søndag den 18.		 kl. 10.00
3. søndag i fasten

Søndag den 14.		 kl. 10.00
4. søndag efter påske
Søndag den 21.		 kl. 10.00
5. søndag efter påske
Torsdag den 25.		 kl. 10.00
Kristi Himmelfartsdag

Søndag den 26.		 kl. 10.00
Midfaste

Søndag den 28.		 kl. 09.00
6. søndag efter påske
Mette Sauerberg, Gislev

April:
Søndag den 2.		 kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Søndag den 9. 		 kl. 10.00
Palmesøndag
Torsdag den 13.		 kl. 17.00
Skærtorsdag/med spisning
Se notits i bladet
Fredag den 14.		 kl. 10.00
Langfredag
Søndag den 16.		 kl. 10.00
Påskedag
Mandag den 17.		 kl. 10.00
2. påskedag
Søndag den 23. 		 kl. 09.00 og 11.00
1. søndag efter påske/konfirmation
Søndag den 30.		 kl. 09.00
2. søndag efter påske
Mette Sauerberg, Gislev
Maj:
Søndag den 7.		 kl. 10.00
3. søndag efter påske
Fredag den 12.		 kl. 10.00
Bededag

Menighedsrådsmøderne holdes i sognegården:
Tirsdag den 28. marts
kl. 19.00
Tirsdag den 25. april		
kl. 19.00
Tirsdag den 30. maj		
kl. 19.00

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

Marts
Søndag den 5.		 kl. 10.00
1. søndag i fasten

