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»Fordi tid er liv, og livet bor i hjertet«
Af sognepræst Louise Lysholm
Ovenstående citat er fra Michael Endes roman Mo
mo, og jeg har længe ment, at den burde genudgives
og husstandsomdeles.

og mere travlt, men ved ikke helt hvorfor. Sådan er
det vel bare, når man vil følge med i produktionsog præstationsræset.

For et par år siden blev første del af mit ønske op
fyldt: Momo blev faktisk genudgivet på dansk.

De grå mænd har bildt de voksne ind, at de kan få
den tid, de sparer, tilbage – med renter. Det er selv
følgelig et fupnummer, og der må et barn – Momo
– til hjælp, for at få befriet den stjålne tid igen.

Så langt så godt.
I stedet for at vente på husstandsomdelingen, øn
skede jeg mig den til jul, var heldig at få den og i
løbet af julen læste vi den højt for hinanden hjemme
hos os. Og den er mindst lige så aktuel i dag, som
første gang den udkom i 1973.
Michael Endes verdensberømte eventyrroman for
børn og voksne handler om tidens gåde og om Mo
mo, der sammen med sine venner opdager, at en
bande af små grå herrer i grå jakkesæt med grå at
tachemapper er ved at franarre de voksne deres tid.
De voksne er ikke helt bevidste om, hvad der fore
går. De har nok en vag fornemmelse af at få mere

Det kan jo ikke kun være mig, der synes, at den
historie svarer i uhyggelig grad til virkeligheden?
Ikke slutningen, hvor de voksne får tiden tilbage.
Nej, desværre. Kun det med at spare på tiden.
Det kender jeg alt for godt. Og hvad kommer der
ud af det? Af en eller anden grund er det som om,
der bare bliver mindre af den. Jo mere jeg skynder
mig, desto travlere får jeg.
Og jeg tror ikke, der findes en tidssparekasse, som
giver mig den opsparede tid tilbage med renter, og
jeg tror heller ikke, at der kommer en Momo og slip
per tiden løs, så den kan vende tilbage til mig igen.

Derimod tror jeg, at der findes en Tidens Herre,
som giver os tid og liv, og som siger til os: Tag imod
det. Ligesom et barn.
I Momo har tidens herre skikkelse af Mester Hora,
der skifter udseende efter sit humør; når han er
glad, ser han ung ud, når han er bekymret, virker
han gammel. Han tildeler alle mennesker deres tid.
Momo får et lille indblik i, hvordan det foregår. Hun
bliver nemlig inviteret ind i sit eget hjerte, hvor der
svinger et kæmpe pendul. Hver gang pendulet svin
ger, spirer der en blomst frem og visner igen. Og så
spirer en ny – og forsvinder.
Det er timeblomster. Hver blomst er forskellig fra
den forrige og alle uendeligt smukke. Hver time,
forklarer Mester Hora, blomstrer sådan en inde i
hvert eneste menneske, og vi kan bruge dem til at
glæde os over livet og til at hjælpe hinanden.

Nyt kirkegårdskontor
Efter ombygning af den gamle præstebolig til mø
delokaler og konfirmandstue, stod vi med den gam
le, stråtækte bygning.
Den skal under alle omstændigheder vedligeholdes,
og da der ikke er for meget plads i det eksisterende
graverhus, var det nærliggende at tænke den gamle
bygning ind i den sammenhæng.
Så vi har nu en fint ombygget bygning, som indehol
der: kirkegårdskontor m. entre og forrum, bad og
toilet og frokoststue m. køkken.
Indflytningen er godt i gang og jeg synes, resultatet
er fint.
Kirkeværge John Klit Johansen

Eller vi kan spare på dem og sætte dem i tidsspare
kassen, hvor de grå herrer tørrer bladene fra blom
sterne, for at ryge dem i deres små grå cigarer – tid,
vi sparer går helt bogstaveligt op i røg.
Det var skønt at spilde tid på at genlæse Den sælsomme historie om tids-tyvene og om barnet, der
bragte den stjålne tid tilbage til menneskene, som
bogen også hedder.
Den rammer lige på det travle menneskes ømmeste
punkt: Mange af os har travlt i hverdagen. Der er
ikke timer nok til at nå det hele. Vi må skynde os
for at spare på tiden.
Men til hvad? Der bliver ikke mere tid af at spare
på den. Og det giver ingen mening at have tid, hvis
vi ikke (også) bruger den til ting, som slet ikke er til
nogen materiel nytte overhovedet. Alt det, de grå
herrer vil have os til at tro er overflødigt: Besøget
hos mor, en sludder med kanariefuglen, at gøre sit
arbejde ordentligt og i sit eget tempo.
Nyde livet med hinanden. Eller simpelthen lege el
ler dagdrømme. Tiden bliver længere – der bliver
mere, jo mere vi frådser.
(klummen har tidligere været – i en meget lidt anden
version – trykt i en lokalavis i Solrød)

Ny graver
Hej! Jeg er den nye graver. Jeg hedder Jon. Jeg er
55 år og bor i Odense M. Jeg er uddannet gartner
med pleje og kultur/teknik som speciale. Jeg har
stor erfaring med kirkegårde og har bl.a. arbejdet
på de store kirkegårde i Odense og har været gra
ver/kirketjener før. De sidste to et halvt år har jeg
arbejdet på Munkebo Kirkegård. Ellers er jeg en
stille og rolig mand, som er god til at servicere folk.
Jeg er gift og har en voksen datter.
Mine ønsker for Ryslinge Kirke og Kirkegård er, at
kirkegården må stå så flot som muligt. Bjarke har
gjort det fremragende, så jeg får noget at leve op
til. Selvom vi ikke er ens, vil jeg bestræbe mig på og
ser frem til et godt samarbejde med kunder, pårø
rende, besøgende, menighedsrådet og ikke mindst
personalet.
Vi ses og snakkes ved.
Graver Jon Reffelt

Fællesspisning

Friluftsgudstjeneste

Skærtorsdag d. 18. april kl. 18.00
Skærtorsdag er der igen i år fællesspisning med
lam i sognegården for alle interesserede.

2. pinsedag d. 10. juni kl. 14.00
Årslev sogn er vært ved den årlige friluftsgudstje
neste 2. pinsedag i Midtfyn provsti. Gudstjenesten
holdes i præstens have, bag ved præsteboligen, Gl.
Byvej 28 B. Der medvirker et folkekor, et lokalt
børnekor og instrumentalister.

Det er gratis at deltage, men vi beder om tilmelding til John Klit Johansen på tlf. 20149297
eller mail John@klit.org senest d. 11. april.

Seniorklub
Så er vi i gang igen alle tirsdage i lige uger kl. 14.00
i sognegården. Der bliver strikket flittigt, snakken
går livligt og der er plads til mange flere. Man er
også meget velkommen selvom man ikke strik
ker. Vi får en kop kaffe og et stykke kage.
Datoerne er:
5.3, 19.3, 2.4, 16.4, 30.4, 14.5, 28.5, 11.6 og 25.6.
Kom og vær med!

Mere nyt
Den 1. november 2018 fik vores præst Robert B.
Hansen et nyt embede i Sønderjylland. Vi ønsker
ham og hans familie alt godt for fremtiden og tak
ker ham for de 6½ år, han var præst i Ryslinge.
Ved årets udgang har vi så taget afsked med graver
Bjarke Pedersen og med gravermedhjælper Lene
Pedersen. Vi takker for veludført arbejde i kirke og
på kirkegården gennem mange år og ønsker dem
begge held og lykke fremover.
I december 2018 havde vi glæden af at byde to nye
medarbejdere velkommen til kirken nemlig graver
Jon Reffelt og vikarierende deltidspræst Louise Lys
holm. Vi er i menighedsrådet stolte over vores trofa
ste og dygtige hold af medarbejdere, og vi er trygge

Sang og musik
Sangeftermiddage:
Torsdag den 28. februar kl. 14.30 mødes vi til
sangeftermiddag i sognehuset, hvor fængselspræst
og midlertidigt fungerende sognepræst ved Rys
linge Sognekirke Louise Lysholm vil fortælle og
præsentere sange og salmer.
Torsdag den 28. marts kl. 14.30 er det tidligere
borgmester i Ryslinge Kommune Gunnar Landt
ved, der vil lede os igennem sangeftermiddagen.
Trompet: Ved gudstjenesten 2. påskedag medvir
ker trompetist Jakob Larsen.

Enhver interesseret indbydes til at være med i fol
kekoret, som øver torsdag d. 6. juni kl. 19-21 i sog
nehuset i Årslev.
Tilmelding til folkekoret senest d. 27. maj til diri
gent Ulla Poulsen, tlf. 2032 0152 eller pr. mail:
up1955@gmail.com.
Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i
det grønne. Medbring stol eller tæppe og kaffekurv!
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i År
slev kirke, og kaffen kan indtages i sognehuset.
ved, at de søndag efter søndag og til øvrige kirkelige
handlinger altid gør et stort stykke arbejde.
I de seneste måneder har vi haft mange vikarpræ
ster. Vi oplever, at menigheden har haft stor forstå
else for dette.
Da Robert rejste, manglede vi en ny formand. Efter
nogen betænkningstid sagde jeg ja til opgaven, som
jeg går til med stor ydmyghed, og som et samlet me
nighedsråd har valgt mig til. I menighedsrådet er vi nu
5 medlemmer, hvor der egentlig burde være 6. Så vi
får brug for friske kræfter i menighedsrådet, når der
er valg i efteråret 2020 – overvej om det skal være dig.
Nu er vi i gang med at finde en ny præst, og vi glæ
der os til at præsentere vedkommende.
Menighedsrådsformand Bent Knudsen
Koncert: Torsdag den 11. april kl. 19.30 er der kor
koncert med Bel Canto Koret fra Svendborg un
der ledelse af korleder Tine Pugesgaard.
Koret består af ca. 25 sangglade piger/damer der
synger et meget varieret program af nyt og gam
melt, kirkemusik og traditionel musik mv.

GUDSTJENESTER
Marts
Fastelavnssøndag
3. marts kl. 10.00 v. Dorte Winther

Maj
2. s. e. Påske
5. maj kl. 10.00 v. Louise Lysholm

1. s. i fasten
10. marts. kl. 10.00 v. Louise Lysholm

3. s. e. Påske
12. maj kl. 9.00 v. Simon Jylov

2. søndag i fasten
17. marts kl. 9.00 v. Lene Kjær Andersen

Bededag
17. maj – Ingen gudstjeneste

3. søndag i fasten
24. marts kl. 9.00 v. Karen Blauenfeldt Dam

4. s. e. Påske
19. maj kl. 10.00 v. Louise Lysholm

Midfaste
31. marts kl. 10.00 v. Louise Lysholm

5. s. e. påske
26. maj kl. 9.00 v. Mette Sauerberg

April
Mariæ bebudelsesdag
7. april kl. 9.00 v. Mette Sauerberg

Kristi Himmelfartsdag
30. maj kl. 10.00 v. Louise Lysholm

Skærtorsdag
18. april kl. 17.00 v. Lene Kjær Andersen
Fællesspisning i Sognegården kl. 18.00
(se omtale)
Langfredag
19. april kl. 9.00 v. Dorte Winther
Påskedag
21. april kl. 10.00 v. Louise Lysholm
2. Påskedag
22. april kl. 10.00 v. Louise Lysholm
1. s. e. Påske
28. april kl. 9.00 og kl. 11.00
Konfirmationsgudstjenester
v. Mette Sauerberg

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

Juni
Da stillingen som sognepræst endnu ikke er besat
ved kirkebladets udgivelse, henvises der til dagspres
sen og kirkens hjemmeside, hvor tidspunkter for
gudstjenester i juni vil blive offentliggjort.

Kirkekaffe
I de kommende måneder vil der væ
re kirkekaffe efter gudstjenesten på
følgende datoer:
3. marts, hvor vi spiser fastelavnsboller,
7. april, 5. maj og 2. juni.

Menighedsrådsmøder i 2019:
D. 29/1, 26/2, 26/3, 30/4, 28/5, 25/6, 27/8, 24/9, 29/10,
26/11.
Menighedsrådsmøder afholdes i sognegården kl.
19.00.

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

Palmesøndag
14. april kl. 10.00 v. Louise Lysholm

