Privat foto.

RYSLINGE SOGNEKIRKE
Marts – April – Maj – Juni

Nr. 2-2018

»Plejer« er ikke død, og jernbaneorkesteret spillede ikke til!
Nu i anden halvdel af januar. Kan det vel være
noget at en mundfuld at skulle forholde sig til
alt det, der hører foråret og forsommeren til. Nu
mens det endnu er for tidligt at overveje om vinterdækkene skal af; vejret kan jo så hurtigt slå om.
Det ændrer dog ikke på, at tiden går, som den
har for vane. Så før vi ved af det kan det blive
både forår og sommer. Skønt vi ikke kan spå
om vejret; kanske at vi atter i år bliver sveget af
sommeren, som den har gjort så ofte, som det
hedder i en ældre dansk sang, så kan vi med nogen sikkerhed vide, at påske og pinse kommer.
At der er flere årsager til, at vi har både påske
og pinseferie her i landet, kommer vel næppe
bag på nogen; det kan være rart at have lidt fri
hen over foråret og der er, hvis der endnu er
nogen tilbage i landet, der pynter til påske – så

vil de forhåbentligt give mig ret – også noget
med noget tradition.
Selvom vi undertiden i hvert fald på min barndomsegn sagde: »Plejer, han er død og hele
jernbaneorkesteret spillede til begravelsen,« så
er det måske alligevel mangt og meget, der tyder på at han lever i bedste velgående. Der er
noget beroligende ved ikke at skulle forholde
sig til noget nyt og spændende fra morgen til
aften. Det er tværtimod en genvej til et nervesammenbrud, hvis man hele tiden fra øjeblik til
øjeblik ikke ved, hvad ben man skal stå på og
hvert øjeblik byder på nye overraskelser.
Men hvis vi skærer feriens glæder og traditionens tryghed bort, hvad bliver der så tilbage,
når vi taler om forårets kirkelige højtider? Jeg
vil gerne have lov til at gøre gældende, at det

udspringer af at det vi fejrer fremdeles er vigtigt. Uden sammenligning i øvrigt, så er, tror
jeg, mekanismen den samme, som når vi tager
til 80-års fødselsdag hos moster Oda. Vi tager
ikke med for maden og musikken; være den
end nok så god, vi tager med, fordi vi anerkender at moster Oda på en eller anden måde er
vigtig. Det var om ikke andet, så for os en vigtig
begivenhed at moster Oda blev født for 80 år
siden; om det nu er fordi hun altid har behandlet os pænt, da vi var børn eller det er fordi, det
var hende der lærte os at spise med kniv og gaffel er for så vidt underordnet. Vi fejrer dagen
fordi, den er vigtig.
Når mennesker, der står os nær, dør så er det
blandt flere skik og brug at man mindes den
man har mistet på deres fødselsdag, selv om de
ikke selv er til stede. Fælles for dette er dog at
som årene går vil de fleste begynde at slække
på sådanne ritualer. Det kan der være flere årsager til. Men en af årsagerne er naturligvis, at
når moster Oda har været død i tyve år vil der
typisk være flere i familien, som enten aldrig
har mødt hende eller som kun meget svagt kan
huske hende. Den centrale plads i familiens
hjerter som den gamle moster indtog er blegnet. Man kan håbe på at nye fællesskaber er
trådt til, men det er lige i vores sammenhæng
mindre vigtigt.
Den schweiziske psykolog Carl Jung talte om
noget han kaldte synkronicitet, at beslutninger
eller informationer får betydning fordi noget
andet sker. For eksempel: Du byttede din allerede planlagte ferie med en kollega, så du holdt
ferie tre uger senere.
Normalt vil det kun være småting det ændrer,
vejret bliver lidt bedre eller værre, men hvis
datoændringen betyder, at den planlagte tur til
New York med det obligatoriske besøg i World
Trade Center kom til at ligge den 11. september
2001, så havde det faktisk en stor betydning.
I en mere fredelig sammenhæng, så fejrer vi påske og pinse fordi påstanden er, at det, der skete for små 2000 år siden i Jerusalem, stadigvæk
har betydning for alle. I kirken er påstanden at
det fællesskab som bæres af Kristus netop ikke
er død historie, men levende virkelighed.
Hvordan det nærmere skal forstås, og hvor vores rolle i dette fællesskab er, ja det er det, vi
bruger hver søndag formiddag på at genkalde
os. Eller sagt på en anden måde: Plejer, han har

det udmærket tak, der er ikke noget der tyder
på, at han skranter.
Med ønsket om et lykkebringende forår.

Musica 1700
Koncert i Ryslinge Sognekirke torsdag den 12.
april kl. 19.30
MUSICA 1700 består af Charlotte Mejlbjerg,
blokfløjte, Henrik Krüger, orgel, Anne-Sofie
Thåstrup Mejlbjerg, cello og Henrik Holm,
gambe.
Ensemblet spiller, som navnet antyder, musik
fra 1700 tallet. Det var en tid, hvor kammermusikensembler meget ofte bestod af 2 solomusikere og en eller flere musikere, der spillede såkaldt
basso continuo, dvs. akkorder og bas. Musica
1700s besætning med blokfløjte, gambe, orgel
og cello har et stort repertoire at tage af, da alle
baroktidens komponister skrev musik for disse
instrumenter i forskellige konstellationer.
Tilhørerne kommer til at høre musik af Georg
Philip Telemann, Johan Sebastian Bach, Carl
Friederich Abel, Francesco Mancini, Louis de
Caix d’Hervelois og Philibert Delavigne. Det
er musik fra Tyskland, Frankrig og Italien, de
lande hvor barokmusikken virkelig blomstrede
i 1700tallet.
Kendetegnende for barokmusikken er, at den er
let tilgængelig og den gode melodi er i højsædet.
Charlotte Mejlbjerg, blokfløjter. Uddannet på
Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium. Lærer på FaaborgMidtfyns Musikskole og på Syddansk Musikkonservatorium, kammermusiker i Musica
1700 og Ensemblet Tibia.
Henrik Krüger, orgel. Uddannet organist på
Vestjysk Musikkonservatorium. Organist i Hjer
ting Kirke, Esbjerg. Kammermusiker i Musica
1700.
Henrik Holm, viola da gamba (bas og diskant).
Uddannet guitarist på Det fynske Musikkonservatorium. Privat uddannet gambist. Kammermusiker i Musica 1700, La Sarabanda og
ensemblet Tibia. Fra 1987 til 1997 leder af Ryslinge Musikskole.
Anne-Sophie Thåstrup Mejlbjerg, cello. Uddannet cellopædagog fra Syddansk Musikkonservatorium, hvor hun fortsætter sine studier
med cello som hovedfag. Kammermusiker i
bl.a. Musica 1700.

Omlægning på en del af kirkegården
Gennem mange år har begravelsesmønstret
ændret sig. For Ryslinge kirkegård betyder det,
at vi har rigtig mange gravsteder, der ikke er i
brug. Derfor har menighedsrådet besluttet at
foretage ændringer på kirke-gården i området
syd for kirken over mod højskolen. Vi vil ændre
det, så det kommer til at ligne det sydøst-lige
hjørne af kirkegården, dvs. med de gravsteder,
som stadig er i brug, enkeltstående og mindre
grupper af træer og buske og det hele bundet
sammen af græsplæne. Vi vil stadig have nogle gravpladser tættest ved kirken, ligeledes vil
gravsteder, der er i brug inden for området, stadig kunne fornys. Da der er nogle gamle hække
på denne del af kirkegården, har vi i samråd
med graveren besluttet at fjerne alle hække og
derefter plante nye ved de gravsteder, der stadig er i brug.
En omlægning, som denne, vil naturligvis give
noget kørsel med maskiner, og kirkegården vil
heller ikke i omlægningsperioden være så pæn
og ordentlig at se på, som den plejer at være.
Evt. spørgsmål kan stilles til medlem af kirkegårdsudvalget Bent Knudsen enten på mail til
bentknudsen.klf@gmail.com eller på tele-fon
27 52 57 55 efter kl. 17.

på tlf 62 67 10 77 eller på mail rbha@km.dk senest
d. 21. marts. Det er gratis at deltage, men Menighedsrådet opfordrer til at give et beløb til Det
Danske Bibelselskab.

21. maj, 2. pinsedag kl. 14
Friluftsgudstjeneste i Kværndrup
Hele Midtfyns Provsti inviteres til friluftsgudstjeneste i Bakkelunden, Kværndrup. Indgang
mellem Kirkevej 2 og 4.
Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste
i forhåbentlig dejligt vejr.
Et pinsekor deltager. Koret øver i Ringe kirke
torsdag d. 17. maj kl.19-21. Alle, der har lyst til
at synge med, kan senest d. 3. maj tilmelde sig
hos organist Kirsten Wind Retoft, tlf. 5185 8255
eller mail: retoft@midtfyn.net
Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i
det grønne. Medbring kaffekurv samt evt. tæppe
og stol. Der er bænke på pladsen. Der kan parkeres på kirkens og på skolens parkeringsplads.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i
Kværndrup kirke, og kaffen kan drikkes i kirken.

KIRKEKAFFE
I de kommende måneder vil der
være kirkekaffe efter gudstjenesten på følgende datoer: Søndag den 4. marts,
søndag den 1 april., søndag den 6. maj og søndag den 3 juni.

Indskrivning til konfirmation

Studiekreds-MØDER
Studiekredsaftnerne i de fire måneder, dette
nummer af kirkebladet dækker, finder sted på
følgende aftener: onsdag den 7. marts, tirsdag
den 3. april og onsdag den 2. maj og onsdag den
6 juni. Alle aftener fra kl. 19.30 i sognehuset.

Fællesspisning Skærtorsdag
Skærtorsdag er der vanen tro fællesspisning med
lam i sognegården for alle interesserede efter
gudstjenesten kl 17. Tilmelding til sognepræsten

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.

Gudstjenesteplaner
Som et hjælpemiddel i forbindelse med søndagsgudstjenesten, har menighedsrådet bag i
kirkens salmebøger indklæbet en oversigt over
forløbet i gudstjenesten. Der er ikke en sådan
oversigt i alle kirkens salmebøger, men man vil
kunne bede om at få en med oversigt udleveret ved henvendelse til graveren ved gudstjenestens begyndelse.

GUDSTJENESTER

Søndag den 11.		 kl. 10.00
Midfaste søndag		

Mandag den 21.		 kl. 14.00
2. pinsedag, se omtale inde i bladet
Søndag den 27.		 kl. 10.00
Trinitatis søndag

Søndag den 18.		 kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag, kirkens café

Juni
Søndag den 3.		 kl. 10.00
1. s.e. efter Trinitatis, kirkekaffe

Søndag den 25.		 kl. 10.00
Palmesøndag

Søndag den 10.		 kl. 10.00
2. s.e. Trinitatis

Torsdag den 29.		 kl. 17.00
Skærtorsdag, efterfølgende spisning, se omtale i
bladet

Søndag den 17.		 kl. 10.00
3. s.e. Trinitatis, kirkens café

Fredag den 30.		 kl 10.00
Langfredag
April:
Søndag den 1. 		 kl. 10.00
Påskedag, kirkekaffe
Mandag den 2.		 kl. 10.00
2. påskedag
Søndag den 8. 		 kl. 10.00
1. søndag efter påske, konfirmation
Søndag den 15.		 kl. 09.00
2. søndag efter påske, v. M. Sauerberg
Søndag den 22.		 kl. 14.00
3. søndag efter påske, v. D. Winther
Søndag d. 29.		 kl. 10.00
4. søndag efter påske
Maj
Søndag den 6.		 kl. 10.00
5. søndag efter påske, kirkekaffe
Torsdag den 10.		 kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag
Søndag den 13.		 kl. 10.00
6. søndag efter påske
Søndag den 20.		 kl. 10.00
Pinsedag

Søndag den 24.		 kl. 10.00
4. s.e. 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

Marts:
Søndag den 4.		 kl. 10.00
3. søndag i fasten, kirkekaffe

