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»Alt godt kommer til den, der venter«!
Af sognepræst Jakob Olesen
Sådan lyder et gammel mundheld. Men det lyder da næ
sten sådan lidt passivt, gør det ikke? Som om at hvis bare
man sætter sig ned og venter, så kommer alt det gode af sig
selv. Det lyder sådan lidt modsat af, hvad vi måske selv ofte
tænker om, hvordan livets goder kommer til os. Min indre
stemme kan i hvert fald nemt lyde lidt a la sådan her: Jeg
må da ud og arbejde for føden. Intet kommer af sig selv. Du
må yde for at nyde. Du har fået evner, brug dem! Du skal
ud og få noget ud af livet. Du skal få så meget ud af det som
overhovedet muligt. Ja, det er vel ligefrem dovenskab, hvis
du bare sidder her og venter! Nej, vi kan da ikke bare sætte
os ned og vente. Sådan kan tankerne om det være.
Og så vil jeg alligevel slå et slag for det gamle mundheld,
for det har sin oprindelse i gammel kristen visdom og
ydmyghed.
Selvfølgelig er der ting, som vi må gøre, og som ikke
kommer af sig selv. Maden laver ikke sig selv. Man skal
øve sig i kærlighed. Man skal huske at hente børnene fra
SFO. De ting kommer ikke til dig, hvis ikke du gør det.
Men de allerdybeste ting i livet. De kommer ikke af vo
res anstrengelser, men at nåde og kærlighed alene.
Jeg kan elske, men hvem har givet mig kærligheden. Jeg
kan fejle, men hvem kan tilgive? Jeg kan høste, men
hvem skabte det første korn? Jeg kan nyde varmen, men
hvor kom solen lige fra, og hvorfor står den i den helt
perfekte afstand til os, som gør, at vi hverken fryser ihjel
eller brænder op?
Her i tiden mellem høst og advent kommer disse ord, om
at alt godt kommer til den, der venter, derfor til live for
mig igen på en særlig måde.

Som en taknemmelighed over alt det vi får i livet og det
grundarbejde og de grundlæggende gaver, som Gud har
skabt og opretholder, og som vi høster frugterne af.
Men jeg mærker også en særlig forventningsglæde over
det, som vi i adventstiden må se frem til igen at fejre,
når julen … ja netop... kommer til os. For det er jo det,
den gør. Vi kan ikke forhale den eller aflyse den. Dagen
kommer, og vi træder ind i den som dem, vi nu er på det
tidspunkt af året. Uanset om vi er fyldt med latter eller
tårer. Glæde eller sorg eller noget ind midt imellem.
Julen kommer. Og det er jo også det dybeste budskab,
der ligger i julen.
Mennesker havde ventet på en befrier. En frelser. De
måtte vente. Kunne ikke andet end at vente. Og han
kom. Alt godt kom vitterligt til den, der ventede. Jesus
blev født. Kom til jorden. Tog bolig. Tog senere korset
på sig og blev Jesus Kristus: Verdens frelser.
Det ville vi aldrig kunne have hverken forventet, krævet
eller selv skabt vejen til. Det skete bare.
Ligesom du må tro, at Jesus også kommer med alle sine
gaver til dig: Tro, håb og kærlighed.
Jo, det går faktisk an at vente på noget. Ja, det største og
bedste og vigtigste i livet må vi altid vente på: Den ny
fødte, livets gode gaver og frelsen, der er rakt os og givet
os i Jesus Kristus.
Det er ikke en passiv holdning. Det er tværtimod en til
lidsfuld og glædesfuld holdning. Alt godt må vi vente på,
og alt godt må vi tro på, at vi får. Hvis ikke nu, så dog i
al evighed en dag.
Glædelig adventstid!

Velkommen til dig, Jakob,
vores nye præst, og velkommen
til hele din familie!
Nu hvor det her er det første kirkeblad, der udkommer,
efter du blev ansat, så har vi i menighedsrådet fået lov
til at få svar på nogle spørgsmål, som kan være med til
at tegne et lille billede af, hvem du er som menneske og
som præst. Tak for det!
Tør du dele lidt ud om den private side af dig?
Jo da! Jeg er 39 år gammel. Er gift på 11. år med Ta
bita. Vi har tre børn på hhv. 9, 5 og 2½ år. Derudover er
jeg vild med fodbold. Når jeg ikke er omkring det kirke
lige, så elsker jeg at rejse eller at tage mine børn med til
sportsbegivenheder.
Derudover kan jeg sige, at jeg elsker haven, men hader
havearbejde! At jeg elsker at lave mad og hader at vaske
op! At jeg er medlem af en uofficiel klub til bevarelse af
det danske sprog. Her arbejder vi for, at vores danske
sprog må blive ved med at være et levende, dynamisk og
varieret sprog, bl.a. ved at genoplive og bringe nogle af
de fantastiske gamle ord vi har på dansk ind i det almin
delige sprog igen.
Hvor er du egentlig født og hvad bragte jer til Fyn?
Kort fortalt: Jeg er født i Nordjylland. Jeg har læst teologi
i København. Mødte min kone i Sønderjylland. Uddan
net i 2009. Søgte efter første embede og fik det i Skovby
på Nordfyn.
En mand med humor sagde engang til mig, at den ene
ste landsdel jeg indtil 2009 ikke havde beboet, det var jo
Bornholm og Fyn, så det gav sig selv, at det skulle være
Fyn!
Spøg til side, så kan man godt sige, at det var lidt af en
tilfældighed, at vi kom til øen. For jeg må indrømme, at
vi ikke kendte ret meget til Fyn, før vi ankom her. Der
var et embede, som tiltalte os, og det søgte jeg, og sådan
magede det sig.
Selvom jeg er fra Nordjylland, og min kone er fra Søn
derjylland, så har vi, lige siden vi ankom en våd oktober
dag i 2009, fået Fyn i hjertet, med alt hvad det betyder.
Derfor var det også naturligt, at mit nye embede igen
skulle være på Fyn. Det blev Ryslinge, og det glæder vi
os meget over!
Hvordan kan vi bedst gøre kirken relevant for så
mange som muligt?
Det er et godt spørgsmål! Grunden til at det er et godt
spørgsmål, er fordi det er et VIGTIGT spørgsmål.
Jeg vil jo som præst, ydmygt, tillade mig at sige, at evan
geliet ER relevant for alle. Men det afgørende er så:
Hvordan kan vi som kirke være med til, at hjælpe så
mange som muligt til at erfare netop det?
Der er et svar ind i det, som handler om folks egen prio
ritering:
Alle kan se at en madpakke på en lang udflugt er en god
ide. Selvom man måske har travlt, så tager man sig dog
tid til at lave den madpakke, så man får energi nok til
turen. Sådan håber jeg også, at folk må prioritere det kir
kelige. Ikke som noget vi kun tager til, hvis der er tid,
men som noget der er godt at tage sig tid til, fordi det er
energi til livet.

Kirken er det sted, hvor vi kan opleve og erfare, det som
er livets kilde selv. Det handler jo ikke kun om at opnå
så meget som muligt i livet. Det handler også om at finde
ind til kernen af, hvad livet som menneske egentlig går
ud på.
Der er også et mere konkret svar ind i det: Evangeliet
skal deles på mange forskellige måder og former og ste
der! Vi skal både turde fastholde den rolige og formid
lende højmesse, og vi skal turde give præsten klovnenæse
på til familiegudstjenesten.
Vi skal både tales til og tale sammen. Vi skal også møde
kirken, ikke kun i kirken, men også i sognegården, på
plejehjemmet, til byfesten, i den ensommes hjem, på de
nygiftes eng og ved den døendes seng.
Det bliver derfor aldrig kirke på den samme måde, men
dog alligevel altid forankret i og med udgangspunkt i det
samme: Det bygger alt sammen på den fælles erfaring af,
hvad Jesus har gjort for os. Vi skal have en bred vifte af,
hvordan folk kan møde kirken og evangeliet og et bredt
syn for, hvordan kirken kan møde folk ude i deres liv.
Derfor er der også et lidt mere ukendt svar ind i spørgs
målet. Svaret er: Vent og se. Jeg håber, at der også kom
mer endnu flere aktiviteter og steder for Ryslinge Sogn
at møde sognekirken på. Jeg skal gøre mit til det.
Hvad er dine styrker?
Gåpåmod, glæde og humor. Glæde ved, at samarbejde
og være i relationer med mennesker.
Har du nogle svagheder?
At jeg jo nok kunne blive lidt bedre til at sige mere nej.
At finde balancen imellem at være optimist og realist.
At jeg elsker sort humor og at mit indre mageligheds
kompas altid tror, at jeg har gået en meget længere tur,
end jeg egentlig har!

Seniorer se her!

Konfirmander – velkommen!

Så er vi i gang igen, og vi har den glæde, at der er nogen,
der har fundet ud af, at man godt kan være med, selvom
man ikke strikker. Men dem der strikker, har ikke ligget
helt stille i ferien, det er blevet til flere par strømper og
et enkelt halstørklæde. I løbet af oktober og november
håber vi, at vi kan aflevere 20 pakker med et par sok
ker, et halstørklæde og en hue i Odense. Vi har også den
glæde, at når rullebordet med kaffen kører ind, stikker
vores præst, Jakob, hovedet ind og spørger, om der også
er en kop til ham. Vi mødes i Sognegården kl. 14.00: d.
12/11-26/11-10/12- 7/1-21/1-4/2-18/2. Håber vi ses. Ellen

Årets konfirmandhold er kommet godt i gang, og det be
tyder også, at I konfirmander forhåbentlig vil komme til
mange af sognets gudstjenester og dermed blive en del af
menighedslivet om søndagen.
Måske laver I lidt mere støj end de super-voksne. Må
ske synger I ikke lige så rent som dem ved siden af jer.
Måske glemmer I at rejse jer de første par gange, når vi
læser en bibeltekst. Men vi glæder os til, at I bliver en del
af livet omkring kirken og gudstjenesterne.
Så særligt velkommen til jer!

Allehelgensdag
Søndag den 3. november kl. 15.00
På denne dag mindes vi dem, der er døde i sognet i det
forgangne år. Det gør vi ved at læse deres navne op ved
gudstjenesten. Det er en dag, hvor der både er tid og rum
til, at mindes alt det gode i livet, som de enkelte gav, og
samtidig at måtte bærer på sorgen over det tabte. Ind i alt
dette vil salmer og evangeliets lys tændes for os med sine
ord til håb, fred og livsmod. Efter gudstjenesten vil det
være muligt at tage et lys med ud og sætte på gravsteder
eller fællesgrav på kirkegården. Menighedsrådet byder på
en kop kaffe i våbenhuset.

Sangeftermiddag med
Frands Wengel-Hansen
Torsdag d. 21. november kl. 14.30
Han skriver: »Jeg vil fortælle lidt om mig
selv, om mit liv fra opvækst til i dag, kryd
ret med nogle af de mange oplevelser jeg har haft gennem
livet i Danmark og i udlandet. Vi skal i denne forbindelse
synge salmer og sange, som på den ene eller anden måde
har sat sit aftryk og haft betydning i min barndom og mit
voksenliv. Alt sammen under overskriften – Familie –
Gud – Konge – Fædreland«.
Næste sangeftermiddag: d. 27. feb. kl. 14.30

De 9 læsninger
Søndag d. 1. december kl. 10.30
Adventstiden hilses velkommen med en guds
tjeneste, som indeholder »De 9 læsninger«, en
tradition, der er kommet til os fra den engelske
kirke. »De 9 læsninger« er en forberedelsesgudstjeneste til
julen. Vi hører hele den store historie om skabelse, synde
fald, Jesu fødsel, død og opstandelse, og om hvordan han
en dag vil komme igen. Teksterne læses af forskellige per
soner fra lokalliv og menighed. Imellem læsningerne vil der
være salmer og andre indslag. Så vel mødt til en gudstjene
ste, hvor vi drages ind i det dybeste budskab, kristendom
men har at byde på, en fantastisk mulighed for at gå julen i
møde med en helt særlig forventning i både hjerte og sind.

Julekoncert med Ringe kirkes
gospelkor
Søndag d. 8. december klokken 16.00
Lad julen komme dig i møde med gospel, kom og hør
Ringe kirkes gospelkor holde en festlig julekoncert.

Ryslingemødet:
Søndag d. 5. januar kl. 13.00-ca. 17.00.
En fælles dag for kirke, skole og kultur
Igen i år er Ryslinge Høj- og Efterskole, Ryslinge Sogne
kirke, Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed
gået sammen om at arrangere Ryslingemødet.
Program:
13.00: Gudstjeneste i Nazarethkirken
14.00: Kaffe v. foredragssalen på
Ryslinge Højskole.
14.15: Foredrag v. Jesper Theilgaard
15.30. Kaffe og kage i spisesalen
16-17: Koncert med Tom Bjerg
Pris: Kr. 100,- for foredrag, koncert og kaffe. Der betales
v. kaffen på dagen.
Tilmelding inden d. 2. jan. kl. 12.00 til højskolens kontor,
Tlf. 6267 1020 eller på mail: mail@ryslinge-hojskole.dk

Dåbstræf
Lørdag d. 25. januar kl. 10.30
Dåbstræf er en dag for nogle af sognets yngste dåbsbørn.
Hvert år vil de børn, som er blevet døbt og nu er blevet
3-5 år, få en særlig invitation til at komme sammen med
deres forældre. Søskende, bedsteforældre og alle andre
er selvfølgelig også hjertelig velkomne!
Her kan alle få lov til at opleve, hvordan de blev døbt og
blive lidt klogere på, hvad det med dåben lige handler
om, og hvad det betyder. Tag noget af det du elsker al
lermest med: din bamse, dukke eller din far og mor.

Koncert med Den Kongelige
Livgardes Messing-ensemble
Søndag d. 26. januar kl. 15.00:
Den Kongelige Livgardes Messingkvintet er alle med
lemmer af Den Kgl. Livgardes Musikkorps og er således
topprofessionelle musikere. Ensemblet består af to trom
peter, et valdhorn, en basun og en tuba, det er oprettet i
1991 og leverer primært musik til forskellige begivenheder
i kongehuset samt ved Dronningens statsbesøg i udlandet.
Derudover har messingkvintetten indspillet flere CD’er
og optræder gerne ved koncerter rundt omkring i landet.
Koncerten arrangeres i sam
arbejde med foreningen Mu
sik På Midtfyn.
Entré: medlemmer af Musik
På Midtfyn kr. 150,-/
Ikke medlemmer kr. 175,-

GUDSTJENESTER
November
Alle Helgens Dag
3. november kl. 15.00 v. Jakob Olesen
Kirkekaffe i våbenhuset

Februar
Sidste søndag efter Hellig 3. konger
2. februar kl. 19.00 v. Jakob Olesen
Kyndelmisse m. pandekager

21. søndag efter trinitatis.
10. november kl. 10.30 v. Jakob Olesen
Kirkekaffe og årligt menighedsmøde

Septuagesima
9. februar kl. 9.30 v. Birte Jacobsen
Seksagesima
16. februar kl. 9.30 v. Jakob Olesen

Sidste søndag i kirkeåret
24. november kl. 9.30 v. Birte Jacobsen

Fastelavn
23. februar kl. 10.30 v. Jakob Olesen
Kirkekaffe m. fastelavnsboller

December
1. søndag i advent
1. december kl. 10.30 v. Jakob Olesen
De 9 læsninger og kirkekaffe

Marts
1. søndag i fasten
1. marts kl. 10.30 v. Jakob Olesen
Kirkekaffe

2. søndag i advent
8. december kl. 10.30 v. Jakob Olesen

Menighedsrådsmøder:

3. søndag i advent
15. december kl. 9.30 v. Jakob Olesen
4. søndag i advent
22. december kl. 10.30 v. Jakob Olesen
Juleaften
24. december kl. 14.00 v. Jakob Olesen
Juledag
25. december kl. 10.30 v. Jakob Olesen
2. Juledag
26. december kl. 9.30 v. Jakob Olesen
Julesøndag
29. december kl. 10.30 v. Jakob Olesen

Januar
Nytårsdag
1. januar kl. 14.00 v. Jakob Olesen
Med champagne og kransekage
Hellig 3. kongers søndag
5. januar kl. 13.00 Gudstjeneste i Nazarethkirken
v. Malene Rask Aastrup (En del af Ryslingemødet)
1. søndag efter Hellig 3. konger
12. januar kl. 9.30 v. Jakob Olesen
2. søndag efter Hellig 3. konger
19. januar kl. 10.30 v. Birte Jacobsen
3. søndag efter Hellig 3. konger
26. januar kl.10.30 v. Jakob Olesen

d. 29/10, 26/11, 28/1, og 25/2.
Møderne holdes kl. 19.00 i sognegården.

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
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

22. søndag efter trinitatis.
17. november kl. 10.30 v. Jakob Olesen

