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Det er påske…
Er glasset halvt tomt eller halvt fyldt? Det er et af den slags
spørgsmål, som aldrig kan besvares. For svaret afhænger altid af, hvem man spørger. Spørger man pessimisten, vil han
svare: Halvt tomt. Spørger man optimisten, vil han svare:
Halvt fyldt. Digteren Benny Andersen indleder sin kendte
forårssang således: »Det er forår, alting klippes ned«. Her
er det pessimisten, der taler. For man skal da være pessimist
for ikke at kunne glædes over foråret. Det er jo tiden, hvor
træerne springer ud, og vintergæk, krokus og erantis spirer
frem i haven akkompagneret af fuglenes sang. Hvem kan
ikke glæde sig over det? Svaret er: Pessimisten. Digteren
Holger Lissner, som også er præst, har lavet et slags moddigt til Benny Andersens forårssang. Den begynder sådan
her: »Det er påske, alting springer ud«. Det er optimistens
svar på pessimistens deprimerende livssyn. Hvor Benny
Andersen – drillende – vender det hele på hovedet og kun
ser de negative sider af foråret, så insisterer Holger Lissner
på de positive sider. Ikke på alt det, der klippes ned, men på
alt det, der vokser og gror. Hvad er det, der afgør, om man
bliver pessimist eller optimist? For Lissners vedkommende
er der ingen tvivl: Han henter sin optimisme fra budskabet om Jesu opstandelse fra de døde påskedag. Man hører
det allerede fra begyndelsen: »Det er påske, alting springer
ud«.
Foråret er her i Danmark lig med påskens tid. Hør bare
omkvædet: »Og når Gud gir liv og gør det underfuldt og
grønt, bliver det påske og opstandelse og skønt«. Set i lyset
af påskens budskab bliver foråret et tegn på Guds livgivende kræfter. De gule erantis, der spirer op af jorden mellem

vinterens is og sne, bærer budskab om Jesus, der besejrede
djævelens magt og blev rejst op fra de døde af Gud påskedag. Meget i livet kan føles som halvt tomt. Men med troen
på Jesus er livet på forunderlig vis alligevel aldrig hverken
halvt tomt eller halvt fyldt. Det er fyldt til overflod. Ikke
fordi livet altid kun er godt, men fordi Jesus har lovet os, at
som han stod op af graven, sådan skal også vi en dag få lov
til at opleve det samme, når vi tror på ham.
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
		
(DDS 725, vers 5)
Så lad det blot være vinter for en stund endnu hvis det må
være sådan. Fat mod. For foråret og sommeren er jo på vej!
Både i naturen og i din eksistens i dybeste forstand.
Jeg er i hvert fald allerede gået på jagt i præstegårdshavens
lille skov for at finde de første spor af de gule påskebebudere.
Glædelig påske!
Sognepræst Jakob Olesen

Siden sidst…
Til seniormøderne strikkes der til godgørende formål.
Her er en reportage fra en tur ind til Odense med noget
af det færdigstrikkede tøj:
Fredag d. 23. november var vi to damer, der tog til Odense
for at deltage i spisning sammen med ensomme og mindre
bemidlede i Bykirken. Vi var spændte på, hvor mange der
kom. Med os havde vi flere poser med strømper og halstørklæder. Vi fik lov til at hjælpe med at lave maden og
klokken 18 ankom ca. 50 mennesker. Så mange havde der
ikke været til de tidligere arrangementer af den her slags.
Menuen stod på biksemad og rub og stup blev spist. Efter
maden var der en andagt på 10 minutter og derefter kaffe,
boller og småkager. Derefter var der uddeling af det, som
vi havde med, og ret hurtigt fandt vi ud af, at vi måtte sige,
at der var to ting til hver, så at alle der ville, kunne få noget med hjem. Det blev en spændende aften, godt fyldt
med uro, men også glæde. Jeg tror, alle gik mætte og glade
hjem… og vi en oplevelse rigere.
Kh. Bodil og Ellen

NYHEDER OG KOMMENDE
AKTIVITETER
Søndag den 8. marts klokken 10.30 er der mulighed for at
samle ind til en god sag.
Denne dag afholder Folkekirkens Nødhjælp deres årlige landsindsamling.
I år samles der ind til nogle af dem, som
lider allermest under de globale klimaforandringer. Der samles ind, så der
kan sættes ind på rigtig mange forskellige måder. F.eks.
v. planting af træer for at forhindre erosion, etablering
af diger, indkøb af pumper og etablering af nye afgrøder
der kan klare klimaets omskiftelighed eller hjælp til afvanding de steder, hvor tørken er massiv. Alt hvad der
skal til for både at forebygge og handle på akutte kriser,
der er afledt af klimaforandringer.
Det vil vi også gerne her i Ryslinge gøre vores til at hjælpe med!
Der er mulighed for at gå rundt i hele Ryslinge by og
samle ind på de ruter, som vores lokale koordinator har
sat sammen.
Indsamlingen har base i sognegården, hvorfra man bliver sendt afsted og efterfølgende afleverer de indsamlede penge. Der kvitteres med en sandwich og kaffe ad
libitum.

Tirsdag d. 17. december kom børnehaven Myretuen på
besøg i kirken. De var inviteret til dukketeatre. Her kom
teatret NiFingers nemlig på besøg. Over 50 børn fik en
halv time med trylleri og mødte et æsel, der fortalte om
den vildt underlige og forunderlige oplevelse, den havde
haft i og omkring de dage, hvor Jesus blev født. Efter
teatret stod den på kakaobrikker og madpakker i sognegården. En skøn formiddag!

Har du lyst til at bruge en time eller to til at gøre en stor
forskel et andet sted i verden, ja så kan du melde dig
til indsamlingsleder Sarahvilja Agnes Pilo på telefon
22488483 eller på mail: sarah-pilo@hotmail.com
Du kan også melde dig som indsamler på www.blivindsamler.dk
Gudstjenesten denne dag er lagt klokken 9.30, så der er
mulighed for at kunne deltage i begge dele.

En ny gruppe for mænd
har set dagens lys!

Sangeftermiddag med Michael
Nielsen:

Navnet på det nye tilbud er Herreværelset.

Den 26. marts klokken 14.30 kommer den tidligere præst v.
Ryslinge Valgmenighed, Michael Nielsen, på besøg i sognegården. Her vil han fortælle om og vælge de af sine egne
sange, som vi også skal synge sammen.

Den første tirsdag i hver måned er der mulighed for at
mødes omkring et måltid mad. Vi mødes klokken 17, hvor
vi tilbereder maden og efterfølgende spiser den sammen.
Derefter vil der være et program for resten af aftenen.
Programmet vil variere fra gang til gang. Det kan f.eks.
bestå af at snakke, se en film, høre et foredrag, spille et
spil eller prøve kræfter med et håndværk.

Michael fortæller bl.a. sådan her om det at skrive: »Skriveriet udspringer for mit vedkommende af en glæde ved ord
og billeder, rim og rytme. Når tekst og melodi indgår et
lykkeligt møde, så får ordene vinger«.
Vel mødt. Eftermiddagen og kaffen er gratis.

Tanken er, at de der deltager, også er med til at bestemme, hvad der skal ske de enkelte aftener.
De kommende datoer er:
3. marts
7. april
5. maj
2. juni
Hver gang fra 17.00-ca. 20.30.
Kom og vær med til at give Herreværelset en god start og
vær med til at sætte retningen for den!
Har du spørgsmål, så kan John Klit Johansen kontaktes
på telefon 2014 9297.

Forårskoncert:
Torsdag d. 23. april kl. 19.00 får vi besøg af Mads Lunde
og Torben Krebs. Begge er de uddannet ved det Fynske
Musikkonservatorium.

Kommende datoer for
seniormøder:

Mads er trompetist og Torben er organist. Sammen har
de dannet Duo Lunde & Krebs.

3. marts, 17. marts og 31. marts
14. april og 28. april
12. maj og 26. maj
9. juni

De har til denne aften sammensat et bredt program i to
afdelinger. Første halvdel spilles ved kirkens orgel og
består af en perlerække af smukke værker fra det traditionsrige klassiske repertoire for trompet og orgel.

Seniormøderne ligger altid på en tirsdag klokken 14.00 og
er altid i sognegården.

Efter en kort pause fortsætter duoen ved klaveret, hvor
det klassiske repertoire afløses af jazz-inspirerede arrangementer over salmer og sange. Netop dette har duoen
specialiseret sig i: med respekt for det stilistiske udgangspunkt og med en forkærlighed for den gode melodi »vrides
armen kærligt om« på sange og salmer. Herved tilføjes de
kendte og elskede melodier helt nye musikalske aspekter.

Her kan der strikkes m.m. til godgørende formål. Man behøves dog ikke kunne et håndværk for at være med. Der
er altid en kop kaffe, god kage og mulighed for den gode
snak. Kom og vær med!

Kunstudstilling i sognegården:

Fra skærtorsdag og frem til pinse vil det være muligt i
sognegården at opleve en kunstudstilling af Betty Klit
fra Ulstrup v. Randers.
Betty samler drivtømmer og sten ved Vestkysten og forvandler dem til små kunstværker.
»Jeg ændrer ikke på det træ, jeg finder, men arbejder mig
frem til, hvad der passer til hinanden. De enkelte værker
bliver til ud fra mødet med mennesker omkring mig og
deres historier eller tekster fra en sang eller salme, »fortæller Betty.

Efter gudstjenesten skærtorsdag vil Betty i forbindelse
med fællesspisningen i sognegården introducere udstillingen.
Man er også velkommen til at komme forbi sognegården
på hverdage og se udstillingen. Der er ofte åbent, og ellers kan man kontakte Jakob (præsten) eller Jon (graveren) eller John Klit (Kirkeværge). En af dem kommer
gerne og åbner for sognegården.
Der er mulighed for at købe kunstværkerne.
Bettys kunst kan også ses på hendes facebookside, der
hedder: Drivtømmer.

Reception for vores organist!
Når kalenderen rammer juni, så har vores organist, Per, været ansat hos os i over 40 år.
Det store jubilæum vil vi markere ved at fejre
ham på behørig og fortjent vis!
Efter gudstjenesten d. 28. juni vil der blive afholdt en frokost-reception for ham i sognegården, hvor alle er hjertelig velkomne!

Menighedsrådsvalg 2020
2020 er valgår i kirken!
Den 1. januar i år trådte en lov om valg til menighedsråd i kraft, og i den er der 2 vigtige datoer:
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i sognegården:
Det årlige menighedsmøde og orienteringsmøde om det
kommende menighedsrådsvalg.
På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet i
den forløbne funktionsperiode, de kommende års opgaver, redegøre for sidste års regnskab og det kommende
års budget.
Derefter vil blive orienteret om regler for valg til menighedsråd, datoer, tidsfrister og antallet af kandidater, der
skal vælges m.m.

Aftensang i kirken på aftenen for
Danmarks befrielse i 1945:
Mandag d. 4. maj klokken 19.00 er der aftensang i kirken
til minde om Danmarks befrielse i 1945.
Den 4. maj om aftenen, hørte Danmark over radioen at
krigen var slut og at vi var blevet befriet. Mange hjem
tændte den aften lys i deres vinduer.
Denne aften vil vi også tænde lys i kirkens vinduer og
vi mødes for at synge sammen og læse en af Kaj Munks
prædikener.
Kaj Munk var en af de præster der talte op mod både besættelsen og Nazismen og det kostede ham livet da han
en januar dag i 1944 blev bortført og senere fundet henrettet i en grøftekant.

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i sognegården:
Valgforsamling hvor menighedsrådets medlemmer vælges.
På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, og der vil være mulighed for debat.
Derefter afholdes en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet.
Loven muliggør dog stadig, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg i sognet, hvis der indleveres
endnu en liste med kandidater og stillere.
Så kom og vær med – det er måske noget for dig?
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte
menighedsrådet formand, Bent Knudsen på menighedsrådets mail eller på telefon 2852 5755.

Kirkelige handlinger:
Begravede eller bisatte:
Niels Christian Andersen
Lillian Jytte Nørskov Andersen
Rene Erhardt Holst Hansen
Allis Madsen
Døbte:
Viola Kjærsgaard Sørensen
Otto Bruun Rene
Præstens ferie:
Jeg holder ferie i uge 27, 28 og 29.
I denne periode vil det fremgå på sognets hjemmeside og på præstekontorets telefonsvarer, hvilken
præst der kan kontaktes de enkelte uger.
Menighedsrådsmøder:
31.3, 28.4, og 26.5.
Alle møderne afholdes klokken 19.00 i Sognegården.

Udvalgte gudstjenester:
Så kan hele familien godt glæde sig til de nye familieguds
tjenester!
Fra april måned begynder vi at have en månedlig gudstjeneste, som på en særlig måde er for hele familien. Det
er en højmesse om søndagen også, men alligevel har vi
med en familiegudstjeneste på en hverdag mulighed for
at have et tidspunkt og en form, hvor nysgerrige spørgsmål, sangglæde, samvær og fællesskab kan være i højsædet, og hvor dét at være i øjenhøjde med hinanden er, en
selvfølgelighed.

Palmesøndag klokken 14.00 med deltagelse af årets minikonfirmander:
Påskeugen indledes med en ganske særlig gudstjeneste,
hvor årets minikonfirmander vil deltage og vise os deres
dramastykke, som udfolder påsken for os på bedste vis.
Skærtorsdag klokken 17.00 med spisning:
Skærtorsdag sad Jesus til bords med de 12 disciple, som
han havde samlet omkring sig. Skær betyder ren og henviser til, at Jesus den aften bøjede sig ned og vaskede
disciplenes fødder, inden de satte sig for at spise. En ges
tus som ikke var forventet. Det var noget, som en stor
Herre normalt ville lade sine tjenere sørge for. Men Jesus gjorde det beskidte arbejde selv. Han var ikke kommet for at blive tjent, men for selv at tjene! Som om det
ikke var vildt nok, at Jesus vaskede deres fødder, så tog
han også brødet og vinen fra festmåltidet og lod det pege
frem mod hans korsdød dagen efter. »Dette er mit legeme, og dette er mit blod«. Lige siden har vi, som Jesus
den aften bad disciplene om, holdt nadver hver gang vi
mødes til gudstjeneste. Det vil vi også gøre denne aften,
og det er altid noget særligt at kunne gøre det på netop
denne aften i kirkeåret.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for fællesspisning i sognegården, omgivet af påskens kunstudstilling.
(Se omtalen andetsteds i kirkebladet).

Her er hvad du kan regne med:
• Familiegudstjenesten vil altid ligge på den sidste torsdag i hver måned.
• Den vil altid være klokken 17. Den vil altid vare ca. 30
minutter, og den vil altid være både tankevækkende
og spændende.
• Du vil altid høre en af de store bibelske historier, som
har bundet mennesker og lande sammen og båret os i
årtusinder.
• Der vil altid være mulighed for efterfølgende gratis
og børnevenlig fællesspisning i sognegården, og det er
endda uden tilmelding!
• Du vil altid kunne være hjemme igen i god tid til selv
den yngstes puttetid!
Så kom og vær med til at give dette nye tilbud en god
start fra begyndelsen af. Det er for godt til at gå glip
af!
Første gang: torsdag d. 30. april klokken 17.00
Anden gang: torsdag d. 28. maj klokken 17.00
Tredje gang: torsdag d. 25. juni klokken 17.00

Fællesspisningen er gratis. Man kan tilmelde sig til John
Klit Johansen på telefon 2014 9297 eller på mail: john@
klit.org
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 2. april.
2. påskedag klokken 10.30:
Jakob Larsen fra Sdr. Nærå kommer og spiller med på
trompet. Jakob er diplomuddannet trompetist. Han har
studeret på Det Fynske Musikkonservatorium og på Musikhøjskolen Ingesund i Sverige.
Efter gudstjenesten er der mulighed for en gåtur, hvor
alle kan klare at være med. Der sluttes af med kaffe i
præstegården.

Søndag d. 19. april klokken 10.30:
Denne søndag er der konfirmationsgudstjeneste. Alle er
velkomne, men forvent at kirken er mere end godt fyldt.
Her vil mange af sognets unge, de fleste er af årgang
2006, blive bekræftet i de løfter, som Gud har givet dem
igennem dåben, og de unge får lov til at bekræfte, at de
ønsker at leve i den kristne tro.
Der er gaveposer i våbenhuset til den enkelte konfirmand med mulighed for at lægge blomster, gaver og telegrammer på dagen.
Man er også velkommen til blot at komme og se med,
når de unge konfirmander kommer ud af kirken.
Pinsedag klokken 10.30:
Pinsedag kaldes også for kirkens fødselsdag. Det gør den
fordi, det var den dag, de
første kristne fik del i Helligånden. Helligånden gav dem
den kraft og gave fra Gud,
som gjorde, at de nu kunne
gå ud og gøre det, som Jesus
havde bedt dem om at gøre,
og som vi også læser hver
gang, vi har dåb: »Gå derfor ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple idet I døber dem i Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn«. På denne dag, som på

en særlig måde er Helligåndens dag, vil orglet have musikledsagelse af løfterigt klarinetmusik udført af Tabita
Olesen.
Efter gudstjenesten er der mulighed for fødselsdagslagkage i våbenhuset.
2. pinsedag klokken 14.00:
Friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå
I år danner præstegårdshaven ved Sdr. Nærå præstegård
en smuk ramme for provstiets traditionsrige fælles friluftsgudstjeneste for hele Midtfyn.
Til gudstjenesten deltager både forskellige musikere, et
folkekor og andre frivillige.
Efter gudstjenesten indbydes der til samvær i det grønne
– stole, tæpper og kaffekurv medbringes selv.
Er vejret dårligt, så kan kaffen nydes i sognets sognegård, Kirkeladen.
Gudstjenesten afholdes i haven på Kirkevej 20, 5792 Sdr.
Nærå.
Enhver der kunne være interesseret i at være med i folkekoret, er velkommen. Tilmelding er senest d. 19/5 til korets
dirigent Ulla Poulsen på 20320152/Up1955@gmail.com.
Folkekoret øver torsdag d. 28/5 kl. 19-21 i Kirkeladen i
Sdr. Nærå, Kirkevej 20.

GUDSTJENESTER

2. søndag i fasten:
8. marts: 9.30
3. søndag i fasten:
15. marts: 10.30
Midfaste:
22. marts: 10.30
Mariæ bebudelsesdag:
29. marts: Mariæ bebudelsesdag 9.30 v. Birte Jakobsen
April
Palmesøndag:
5. april: 14.00 m. minikonfirmanders påskeskuespil + m.
kirkekaffe
Skærtorsdag:
9. april: 17.00 m. mulighed for efterfølgende fællesspisning
Langfredag:
10. april: 10.30. Liturgisk gudstjeneste.
Påskedag:
12. april: 10.30
2. påskedag:
13. april: 10.30 m. mulighed for efterfølgende gåtur.
1. søndag efter påske:
19. april: 10.30 (Konfirmation)
2. søndag efter påske:
26. april: 10.30
Torsdag d. 30. april klokken 17.00:
Familiegudstjeneste m. efterfølgende fællesspisning
Maj
3. søndag efter påske:
3. maj: 9.30 m. kirkekaffe
St. bededag:
8. maj: 9. 30 v. Birte Jakobsen
4. søndag efter påske:
10. maj: 14.00 v. Birte Jakobsen
5. søndag efter påske:
17. maj: 10.30
Kristi Himmelfartsdag:
21. maj: 10.30
6. søndag efter påske:
24. maj: 9.30
Torsdag d. 28. maj kl. 17.00:
Familiegudstjeneste m. efterfølgende fællesspisning

Pinsedag:
31. maj: 10.30 m. kaffe og lagkage i våbenhuset.
Juni
2. pinsedag:
1. juni 14.00: Fælles friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå præstegårdshave. Se omtale.
Trinitatis:
7. juni: 10.30 m. kirkekaffe
1. søndag efter trinitatis:
14. juni: 10.30
2. s. efter trinitatis:
21. juni: 9.30
3. søndag efter trinitatis:
28. juni: 10.30 m. reception for organisten
Torsdag d. 25. juni klokken 17.00:
Familiegudstjeneste m. efterfølgende fællesspisning
Juli
4. søndag efter trinitatis:
5. juli: 9.30 v. Birte Jakobsen

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Jakob Daniel Lund Olesen
Højskolevej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 62671077
Mail: jado@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag
Kan også træffes i kirken efter aftale
Fridag: mandag
Ryslinge Sogns Kirkegård
Kirkegårdskontoret v/graver Jon Reffelt
Højskolevej 2A, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1082/9243 6105
Mail: ryslinge-kirkegaard@mail.dk
Organist
Per Hansen, tlf. 6598 2109/2887 1568
Mail: percarstenhansen@gmail.com
Menighedsrådets formand
Bent Knudsen,
Skæretvej 17, 5856 Ryslinge, tlf. 2752 5755
Mail: 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

Marts
1. søndag i fasten:
1. marts: 10.30 m. kirkekaffe

