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RYSLINGE SOGNEKIRKE
November – December – Januar – Februar

Nr. 1/2018-2019

Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt
– Prædikerens Bog kapitel 3 vers 1
Dette nummer af kirkebladet dækker julen, og i den anledning er det vistnok meget
brugt at hovedartiklen i landets kirkeblade
handler om julen, og hvad der skete i Bethlehem for godt to tusinde år siden.
Det vil jeg ikke gøre i år. Juletiden er identisk med adventstiden, hvor det gamle
kirkeår rinder ud og et nyt begynder. Det
samme gør min tid i Ryslinge. Pr. 1. november tiltræder jeg stillingen som sognepræst i
Rise sogn i Sønderjylland. Når dette kirkeblad udkommer vil jeg således være fratrådt
stillingen som sognepræst i Ryslinge.
I den forbindelse vil jeg gerne benytte lej-

ligheden til at sige tak for de næsten syv år,
som min hustru Pernille og jeg har haft i
Ryslinge. Min fratræden skyldes ikke utilfredshed med de gode mennesker i sognet
eller nogen form for udestående menighedsrådet eller andre, men er begrundet i
en række personlige forhold.
I de sidste syv år har min hustru og jeg haft
den glæde på egen krop at opleve det højt
besungne og med rette berømte fynske lune
og den særlige fynske imødekommenhed.
Derfor skal der også lyde en stor tak til alle
de mennesker, som har været med til at gøre
tiden på Fyn uforglemmelig og til et positivt

kapitel i tilværelsen, såvel medarbejdere
ved kirken, organist og kirkesanger og gravere og gravermedhjælper, menighedsrådet
og sidst men ikke mindst menigheden.
Sammen med ønsket om en god jul og et
lykkebringende nytår, vil jeg også viderebringe håbet om at Ryslinge fremadrettet
må være hvis ikke Danmarks mest sammentømrede så dog en af de mest levende
fællesskaber i landet.
/ Robert

tydet noget særligt for dem. De nye datoer
er; torsdag den 31/1 og 28/2 begge gange kl.
14.30 i sognehuset.

Menighedsrådet

Søndag den 2. december kl. 16.00 synger
vi julen ind sammen med 2 drengekor der
kommer fra Faaborg-Midtfyn og Odense.
Der veksles mellem læsninger og salmer/
sange.

Efter 37 års veludført arbejde på kirkegården, har vores graver Bjarke Pedersen valgt
at fratræde og lade sig pensionere. 13. februar vil der efter gudstjenesten være en
reception for Bjarke efter gudstjenesten.
Nærmere oplysninger vil komme i dagspressen. Menighedsrådet takker Bjarke for
lang og tro tjeneste og ønsker ham alt godt
i sit otium.
/ Menighedsrådet

Seniorklub
Som beskrevet i sidste kirkeblad, har vi i
sognet startet et senioreftermiddagsmøde
op. Vi mødes tirsdage i lige uger i sognegården kl 14.
Vi nørkler og hygger os. Man er også meget
velkommen selvom man ikke strikker. Vi
får en kop kaffe og et stykke kage. Lyder
det som noget, der kunne friste? Så kom og
vær med!

Sangeftermiddage
Torsdag den 8. november kl.14.30 mødes vi
til sangeftermiddag i sognehuset, hvor frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen vil
fortælle og præsentere sange og salmer.
I det nye år fortsætter vi med rækken af
sangeftermiddage, hvor mennesker fra lokalområdet kommer og synger med os og
fortæller om sange og musik, som har be-

Musikskolens koncert
Den 13. november kl. 19.00 kommer musikskolen vanen tro og giver koncert.

De 9 læsninger

Salmemaraton:
I det nye år påbegynder Midtfyn Provsti
et salmemaraton, hvor vi på skift i de forskellige kirker vil have aftener med sang og
med salmer og foredrag. I Ryslinge vil det
første foredrag foregå torsdag d. 31 januar
kl 17 under temaet Dåb og Nadver.
Andre arrangementer i »maratonet« vil blive annonceret i dagspressen.

Ryslingemøde t

6. januar 2019
Ryslinge- Høj- og Efterskole, Sognekirke, Frimenighed og Valgmenighed
inviterer til en forrygende eftermiddag i godt selskab

Program
13.00 Gudstjeneste i
Nazareth kirken i Ryslinge
14.00 Kaffe v/foredragssalen
14.15 Foredrag v/ Lene Andersen
Globalt udsyn –er der håb ?
”Vi er nødt til at vælge, hvilken fremtid
det er, vi vil have. Det kan gå så
forbandet galt, men samtidig har vi alle
muligheder for, at det kan blive meget
bedre end nogensinde før”.
Lene Andersen er forfatter, forlægger og
civiløkonom

15.30 Kaffe og kage i spisesalen
16.00- 17.00

Per Worm

Sangeren, sangskriveren og humoristen Per
Worm spidder både samfundet og danskernes
små særheder med sange og anekdoter, der
leveres med timing og præcision og
underspillet nordjysk humor

Pris: 100,- kr. for hele arrangementet
Betales ved kaffen

Tilmelding

Ryslinge Højskole
62671020
Mail: mail@ryslinge-hojskole.dk

Deadline:

Torsdag den 3. januar 2019

GUDSTJENESTER
November
Søndag den 4.		 kl. 15.00
Alle helgens dag, kirkekaffe

Februar
Søndag den 3.		 kl. 10.00
4. søndag efter Helligtrekonger, kirkekaffe

Søndag den 11.		 kl. 10.00
24. søndag efter Trinitatis		

Søndag den 10.		 kl. 10.00
Sidste søndag efter Helligtrekonger

Søndag den 18.		 kl. 10.00
25. søndag efter Trinitatis, kirkekaffe

Søndag den 17.		 kl. 10.00
Søndag Septuagesima, kirkekaffe

Søndag den 25.		 kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag den 24.		 kl. 10.00
Søndag Seksagesima

Søndag den 9.		 kl. 10.00
2. søndag i advent
Søndag den 16.		 kl 10.00
3. søndag i advent, kirkekaffe
Søndag den 23.		 kl. 10.00
4. søndag i advent
Mandag den 24.		 kl. 14.00
Juleaften
Tirsdag den 25.		 kl. 10.00
Juledag
Onsdag den 26.		 kl 10.00
2. juledag
Søndag den 30		 kl 10.00
Julesøndag
Januar
Tirsdag den 1.		 kl. 14.00
Nytårsdag, kirkekaffe
Søndag den 6.		 kl. 10.00
Helligtrekongers søndag, kirkekaffe
Søndag den 13.		 kl. 10.00
1. søndag efter Helligtrekonger
Søndag den 20.		 kl. 10.00
2. søndag efter Helligtrekonger, kirkekaffe
Søndag den 27.		 kl 10.00
3. søndag efter Helligtrekonger

*Grundet vakance er alle tidspunkter foreløbige. Der henvises til dagspressen for eventuelle
ændringer.

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

December
Søndag den 2. 		 kl. 10.00
1. søndag i advent, kirkekaffe

