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Nyt fra menighedsrådet
Efter to valgforsamlinger lykkedes det at få valgt et nyt menighedsråd. De valgte er: Jesper Fabricius, Bodil Andersen, Lene
Holdgaard Ernstsen, Karen Dreyer Jørgensen, Susanne Illum
Pedersen, Niels Kurt Jacobsen og Dortea Thomsen.
Det nye menighedsråd har deres konstituerende møde den
19. november, så fordelingen af poster kommer med i næste
kirkeblad.
Foråret, sommeren, efteråret og nok også vinteren med har været og vil være præget af forsamlingsregler som følge af corona.
I Nr. Lyndelse Kirke har præst og ansatte til fulde løst de opgaver, som disse regler har medført. Der har været meget at
forholde sig til, konfirmationer, dåb med aftale om antal gæster,
bryllupper med kort tids mellemrum, begravelser og bisættelser
med forskel i antal tilladte personer i kirken og på kirkegården.
Gudstjenester er for nogle kirkegængere forbundet med usikkerhed og utryghed. For vi får jo hele tiden besked på at passe
på os selv.
Snart er det jul. Et er sikkert, kirkens jule-liv bliver ikke som
det plejer. Hvad menighedsråd, præst og ansatte har af muligheder er lige nu usikkert, men der arbejdes ud fra ønsket om at
medvirke til en glædelig jul.
På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen

Det nyvalgte menighedsråd

Susanne Illum Pedersen, Bodil Andersen, Dortea Thomsen,
Kurt Jacobsen, Lene Holdgaard Ernstsen, Jesper Fabricius,
Karen Dreyer Jørgensen.
Som suppleanter valgtes:
Eva Annelise Lauritsen, Helle Borggreen, Annalise Daubjerg
Nielsen, Poul Holst Jørgensen.

JUBILÆER

Eva Lauritsen.
Forsidefoto af englekant: David Bøgetoft.
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TILLYKKE!
Den 1. september fejrede to af
Nr. Lyndelse Kirkes ansatte jubilæum. Organist og leder af Nr.
Lyndelse Kirkes Kor Ulla Poulsen
fejrede 20-års jubilæum, og graver
David Bøgetoft fejrede 10-års jubilæum.
Dagen blev indledt med stort kaffebord, smil og gaver i Kirkesalen.

To glade jubilarer.

Afgående formand, Eva Lauritsen, har været i gemmerne
og har fundet nedenstående frem:

Lidt fra en gammel graver
Jacob Sørensen var graver ved Nr. Lyndelse Kirke fra 1. april
1933 til 31. december 1970. Han var et meget aktivt menneske
i graverforeningen. To år efter sin ansættelse ved kirken blev
han (25.3.1935) valgt til næstformand, en post han havde indtil
1.3.1955, hvor Jacob blev formand og var det i 8 år. Udover at
varetage gravernes interesse på lokalt plan var han i hovedstyrelsen fra 1947 til 1955.
Om kirkegården og kirken ved sin tiltrædelse og de første år
fortæller Jacob:
»Kirkegaarden var næsten ét rod, der var ingen gennemgående
gange, gravene lå i siksak, kirkegaardsstenhegnet var fyldt med
tysktorn.1 Kirken var restaureret i 1930 og derfor i god orden.
Under krigen fyrede vi med tørv, jeg begyndte at fyre ca. kl. 3
eftermiddag til kl. 10 næste dag, det vil sige, at jeg kørte tørv på
hjulbør ind i kirken hele natten igennem med ca. 1 times mellemrum og med det resultat, at hele kirken blev tilstøvet – det
blev så Marens (Jacobs kone) arbejde at fjerne det.«

var præcis, hvilket kom til at betyde, at »en del (af følget) først
kom til kirkegården efter jordpåkastelsen, men det skete kun
én gang.«
Indtil 1950 havde orglet trædebælg, men blev moderniseret
med en elektrisk. Det lettede arbejdet, men også pengepungen
med en årlig lønnedgang på 237 kr.
For at kunne tjene til det daglige brød m.m. var Jacob kasserer
ved sygekassen i 30 år, indtil den blev nedlagt i 1966. Denne
indtægt gav ham i en del år 2.000 kr. mere om året end arbejdet
på kirken.
Bo Lebech.
Nr. Søby Kirke.
(Beretningen fortsætter med fortællingen om, hvordan to engle
fra en tidligere altertavle i Nr. Lyndelse Kirke blev erhvervet
ganske billigt af en odenseansk opkøber. Den historie er tidligere blevet bragt i kirkebladet.)
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Ukrudtsplante, der normalt må gå under et andet navn.

Om »rodet« på kirkegården fortæller Jacob videre:
»Da der ikke skulle betales for gravpladser, blev alle grave liggende, men ikke holdt. Det første aar blev de liggende, 2. aar
sløjfede jeg ca. 40 gravsteder i samraad med kirkeværgen; der
var kun én, der spurgte efter en grav.
Alle gravsteder blev den gang indplantet i buksbom og beplantet med roser og en enkelt thuja eller lign., men ikke med stedsegrønne som nu. Senere begyndte så anlæg med stenkanter.«
Mange gravsteder var ejet af gårde og hørte til gårdene, det vil
sige, at hvis en gård blev solgt, fulgte gravstedet med til de nye
ejere.
I begyndelsen var der altid 3 mand ved en begravelse. Den
store klokke krævede før omlavning til vuggebom 2 mand for at
holde den i gang. »Ved begravelser gik jeg altid foran. Det var
sjældent, at kisten kom ind i kirken, men direkte til graven. Så
skulle vi være færdige med tilkastning, til de kom ud af kirken.«
Ved Jacobs første begravelse havde præsten bedt om, at han

Der graves stadig på kirkegården: her anlægges – med behørigt besøg fra Nationalmuseet – en ny bøgetræsallé til glæde for beboerne i de nye huse på Hjortegårdsvej og
langs med Skovrevlgyden. Desværre var der ingen spor af den gamle kirkelade her.
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DET SKER!

Foredrag med JeaneGe Varberg.
De@e arrangement sker i samarbejde med Nr.Søby-Heden sogn.
I ;den eDer Romerrigets fald udviklede Europa nye, stærke kongeriger, hvor mange
kongeslægter antog den nye, kristne tro. I Norden holdt man fast i den gamle tro på
Odin og den nordiske mytologi, og presset fra den kristne kejser, Karl den Store, mod
danernes grænse i slutningen af 700-tallet sa@e gang i en række vikingeangreb. Det
blev startskuddet ;l det, vi i dag kalder vikinge;den.
Foredraget
Varberg
et indblik
i, hvordan
Norden udviklede sig
Torsdag med
denJeanne@e
4. februar
kl.giver
10.00
i kirken:
Morgensang.
fra slutningen af jernalderen og frem ;l begyndelsen af middelalderen. Var
Se mere under MUSIK OG SANG
vikingerne bare en bande pirater, som ﬁk held ;l at erobre store dele af Europa, eller
var det en del af et vel;lre@elagt modangreb på de kristne riger, som forsøgte at
Endnu de
ukendt
dato:
Jeanette Varberg – forfatter til den
omvende
hedenske
skandinaver?
anmelderroste
bog:
Viking
– ran, mærke
ild og på
sværd
– holder foredrag
Vikingerne sa@e uden tvivl et afgørende
verdenshistorien,
og foredraget
om vikingerne.
dykker
ned i nogle af de mest fremtrædende slag og konger fra ;den – også de
mindre
kendte. som er arrangeret i fællesskab med Nr. Søby-HeForedraget,
Leif
denSædholm.
menighedsråd, skulle være holdt i efteråret 2020, men er
Formand
for menighedsrådet
Nr.Søby-Heden
blevet udskudt
til foråretved
2021.
Datoen vilsogn.
blive bekendtgjort i

Alle arrangementer er betingede af forholdsregler omkring
corona’en.
Tirsdag den 24. november: Jim Lyngvild aflyser sit foredrag på grund af corona-situationen.
Torsdag den 26. november kl. 19.00: Esbjergevangeliet.
Da Nr. Lyndelse Kirke i samarbejde med Nr. Lyndelse Friskole
har lånt kunstværket Esbjergevangeliet af SYMF (Skole-KirkeSamarbejdet på Syd- og Midtfyn) bliver der denne aften mulighed for at se dette værk udstillet i Kirkesalen.
En repræsentant fra skoletjenesten vil komme og fortælle om
kunstværket, der er lavet af kunstner Erik Hagen. Der er tale
om et 40 meter langt vægmaleri om kristendommens fortællinger, hvor motiver fra den kristne bibel og nutidens verden
smelter sammen. Alle er meget velkomne.

dagspressen og på Nr. Lyndelses og Nr. Søbys facebook-sider.

!

Jeane@e Varberg – forfa@er ;l den anmelderroste bog: Viking – ran, ild og sværd.

Torsdag den 3. december kl. 19.30 i kirken: Julekoncert. Se mere under MUSIK OG SANG.
Mandag den 18. januar kl. 19.30:
Sognepræst Ronald Risvig holder foredrag om kristendommen i serien MATADOR, som er kendt af alle danskere.
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KAFFEMIK
Sidste kaffemik skulle have været
onsdag den 2. december i Kirkesalen
fra kl. 10.00-11.30, men det må aflyses
på grund af corona-restriktionerne.
Der skal lyde en stor tak til Mona
Rasmussen, Inge Birkholm Petersen
og Lis Petersen, der ved hver eneste
kaffemik har taget en god tørn i køkkenet og i salen. Selv om kaffemik
ikke direkte er et tiltag fra menighedsrådets side, håber vi selvfølgelig, at de som regel velbesøgte arrangementer kan videreføres efter corona’en.
LATIN
Latinen starter – forhåbentlig – igen
mandag den 25. januar kl. 19.30.
Det er selvfølgelig afhængigt af corona-situationen. Vi repeterer kort den
formlære og grammatik, der tidligere
er blevet gennemgået, så eventuelt
nye »discipuli« kan være med.

GUDSTJENESTER
November
29.

10.00

Mette Behrndtz

1.s. i advent (Matt 21,1-9) Børnegudstjeneste

December
5.
6.
13.
20.
24.

14.45
10.00
10.00
10.00

25.
26.

10.00
10.00

Mette Behrndtz
Peter Ulrik Jensen

Juleoptog aflyst
2.s. i advent (Luk 21,25-36) Voksenkoret medvirker
3.s. i advent De ni læsninger – Lindvedkoret medvirker
4.s. i advent (Joh 1,19-28)
Juleaften (Luk 2,1-14) (Mere information følger i Midtfyns Posten
og på Nr. Lyndelse Kirkes hjemmeside)
Juledag (Luk 2,1-14)
2. juledag (Matt 23,34-39)

Januar
1.
3.
10.
17.
24.
31.

16.00
10.00
10.00
11.30
11.30
10.00

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Peter Ulrik Jensen
Peter Ulrik Jensen
Mette Behrndtz

Nytårsdag (Luk 2,21)
Helligtrekongers søndag (Matt 2,1-12)
1.s. e. h. 3 k. (Luk 2,41-52 eller Mark 10,13-16)
2.s. e. h. 3 k. (Joh 2,1-11)
Sidste s. e. h. 3 k. (Matt 17,1-9)
Septuagesima (Matt 20,1-16)

Februar
7.
14.
21.
28.

10.00
10.00
10.00
16.00

Mette Behrndtz
Peter Ulrik Jensen
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz

Seksagesima (Mark 4,1-20)
Fastelavn (Matt 3,13-17)
1.s. i fasten (Matt 4,1-11)
2.s. i fasten (Matt 15,21-28)

Marts
7.
14.
21.
28.

10.00
11.30
10.00
10.00

Mette Behrndtz
Peter Ulrik Jensen
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz

3.s. i fasten (Luk 11,14-28)
Midfaste (Joh 6,1-15)
Mariæ bebudelsesdag (Luk 1,26-38)
Palmesøndag (Matt 21,1-9)

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Peter Ulrik Jensen
Mette Behrndtz

Døbte, viede og begravede
Her plejer vi at anføre navne på alle, som er blevet døbt i, viet i eller begravet/bisat fra Nr. Lyndelse Kirke. Men på grund af
den ny persondataforordning er det ikke længere muligt at offentliggøre den slags oplysninger uden de pågældendes eller
de pårørendes skriftlige samtykke. Hvis man derfor ønsker offentliggørelse, kan det ske ved henvendelse til sognepræsten.
Ud over Kirsten Ansholm Larsen er fire blevet begravet/bisat, tre par er blevet viet og fire børn er blevet døbt siden sidste
kirkeblad.
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MUSIK OG SANG
Julekoncert torsdag den 3. december kl. 19.30 i kirken.
Jutlandia Saxofonkvartet.
Kvartetten indledte i efteråret 2020 deres 24. sæson.
For et par år siden var kvartetten på turné i Argentina – barytonsaxofonens hjemland.
Og der sugede de til sig af den alvorsfulde og passionerede
musik, de mødte i tangoens verden.
Det kom der et helt tangoprogram ud af. Så vi får lejlighed til at
høre alle tangoens afskygninger, og i anledning af julen krydres
koncerten også med lidt julemusik.

Morgensang torsdag den 4. februar kl. 10.00 i kirken.
Også til denne morgensang er det muligt at byde ind med netop
den sang, du har lyst til, at vi skal synge sammen.
I er velkomne til at præsentere jeres sange, men det er ikke en
betingelse.
Så send dit forslag på mail, sms eller giv mig en lap med dit
forslag.
Og jeg finder nogle sange eller salmer, jeg synes, vi skal synge.
6

Syng i kor
Det skaber glæde – er godt for koncentrationen – gør dig
god til at lytte til andre.
Nørre Lyndelse Koret – kirkens voksenkor.
Koret øver hver onsdag fra kl. 17.30-18.30 i Kirkesalen.
Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt.
Koret afslutter efterårssæsonen med at synge til gudstjenesten
2. søndag i advent den 6. december.
I det nye år starter koret igen onsdag den 13. januar 2021, hvor
nye sangere er velkomne.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til:
Organist Ulla Poulsen
Tlf.:20320152
e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk

BØGER OG FILM
Litteraturkredsen mødes normalt
i Kirkesalen, og det er hver gang
kl. 19.30.
Karen Dreyer Jørgensen. Tlf. 21 76 77 30
Torsdag den 14. januar:
K. Conradsen: Centrifugen. 2017.
Tirsdag den 23. februar, kl. 19.45
(Bemærk tidspunktet):
S. Pilgaard: Lejlighedssange. 2015.
Torsdag den 18. marts:
Anne Riel: Harpiks. 2015.
Onsdag den 14. april:
Kirsten Thorup: Indtil vanvid, indtil døden. 2020.
Torsdag den 20. maj: Lars Mytting: Søsterklokkerne. 2019.
Filmklubben
mødes i Kirkesalen, og det er hver gang
kl. 19.00.
Onsdag den 11. november:
Denne aften aftaler vi desuden nærmere omkring juleafslutningen.
Mandag den 14. december kl. 18.00:
Juleafslutning. (Afhængig af, hvad der aftales den 11. november.)
Torsdag den 7. januar
Tirsdag den 9. februar
Onsdag den 10. marts
Som altid er der ost, rødvin og hygge efter filmene.
Prisen er 50 kr. pr. halvår.
Bodil Andersen. Tlf. 65 90 18 96

Nyt lys i våbenhuset.
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Sognepræst
Mette Behrndtz
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
Tlf. 65 90 26 63
Mail: mbb@km.dk

Bodil Andersen
Tlf. 65 90 18 96
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk
Lene Holdgaard Ernstsen
Tlf. 31 32 05 09
Mail: Lene.ernstsen@gmail.com

Graver
David Bøgetoft
Tlf. 24 60 35 38
Mail: kirkegaarden@tdhost.dk
(Træffetid på kontoret tirsdag-fredag
kl. 11.30-12.00,
på telefonen kl. 8.00-16.00)

Karen Dreyer Jørgensen
Tlf. 21 76 77 30
Mail: karendj@post4.tele.dk

Organist
Ulla Poulsen
Tlf. 20 32 01 52
Mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Susanne Pedersen
Tlf. 28 94 73 95
Mail: Suil@aarslevnet.dk

Kirkesangere
Henning Nissen
Tlf. 20 14 42 20
Mail: henning.nissen@mail.dk
Tine Ullum
Tlf. 50 44 91 66
Mail: misstullum@gmail.com

Kurt Jacobsen
Tlf. 24 45 61 08
Mail: NKJ0558@gmail.com

HUSK!
Efter konstitueringen af det nye menighedsråd den 19. november vil forårets
møder kunne ses på kirkens hjemmeside
nørrelyndelsekirke.dk
MobilePay til menighedsplejen: 95412
www.nr.lyndelsekirke.dk

Kirkebil
Der er for tiden ingen kirkebil

Dortea Thomsen
Tlf. 30 32 19 64
Mail: dorteagthomsen@gmail.com
Forretningsfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7, Diernæs
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 07 89 / 22 72 47 50
Mail: dj@dj-regnskab.dk

MARK & STORM GRAFISK · 5750 RINGE

ADRESSER

Jesper Fabricius
Tlf. 21 25 13 50
Mail: JesperFabricius@hotmail.com

Næste kirkeblad udkommer i uge 12 2021
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