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Menighedsrådsvalget
Der er for tiden travlt med mange valg: bispevalg, præstevalg og
menighedsrådsvalg.
Menighedsrådsvalg er ikke det valg, der har mest opmærksomhed
her i landet, ikke desto mindre er det enormt vigtig hvem, der
sidder i menighedsrådet. Desværre fokuserer pressen oftest på
ringe kirkegang eller ballade i menighedsrådene. Menighedsrådets
fornemmeste ansvar er at skabe gode rammer for det kirkelige liv
i sognet. Pressen fokuserer ikke på, at der f.eks. i Nr. Lyndelse - ud
over velbesøgte søndagsgudstjenester - også i løbet af ugen, ofte er
arrangementer med tilsammen 50-100 mennesker til fx kaffemik,
børne – og voksenkor, filmklub, litteraturgruppe, kirkekoncerter,
foredrag, konfirmandundervisning for kommende konfirmander og
børn i 3. klasse, babysalmesang og fællesarrangementer.
Menighedsrådet er nærdemokrati – det er medlemmerne af
folkekirken, der er ansvarlige for at vælge et godt menighedsråd.
Derfor: Engagér dig i valget, overvej om det er nu, du skal stille dig
til rådighed for at sætte dit præg på de næste fire års menighedsråds
arbejde, eller snak med dine bekendte om at gå ind i dette lokaldemokratiske arbejde.
Opgaverne er alsidige og hver valgperiode har sine udfordringer,
hvor du arbejder tværfagligt med de øvrige medlemmer. Meningsfyldt og givende på mange måder. Der er brug for alsidighed, da
opgaverne spænder bredt.
Menighedsrådsarbejdet starter sammen med en ny præst.
Der er brug for mange kandidater, så de bedste bliver valgt. I Nr.
Lyndelse skal der, med baggrund i sognets indbyggertal, vælges 7
medlemmer ud over sognepræsten, der er såkaldt ”født” medlem af

rådet og derfor ikke på valg. Øvrige medlemmer skal vælges for 4 år.
Allerede den 12. september kl. 19.30, inviterer det nuværende menighedsråd til et orienteringsmøde i kirkesalen, hvor enhver er
velkommen. I Nr. Lyndelse er der tradition for,
at der direkte efter orienteringsmødet er et opstillingsmøde, hvor interesserede fremmødte
denne aften kan lade sig opstille på en liste til
menighedsrådsvalget.
Orienteringsmøde:
- er menighedsrådets ansvar. Her vil de enkelte menighedsrådsmedlemmer blandt andet
fortælle om de foregående 4 års arbejde, ligesom de forskellige funktioner i et menigheds
råd vil blive gennemgået og der redegøres for
kravene til en kandidatliste.
Opstillingsmøde:
- Er menighedens ansvar – dvs medlemmer af
folkekirken i Nr. Lyndelse. Her kan der laves en
kandidat liste. Menighedsrådet vil naturligvis
være tilstede som almindelige folkekirkemedlemmer og stiller gerne deres viden tilrådighed.
For at blive opstillet til menighedsrådet må
man være mindst 18 år, medlem af folkekirken
og bo i eller have anden tilknytning til sognet.
En kandidatliste kan indeholde op til 14 navne
(dobbelt så mange som der skal vælges) og må
have mellem 5 og 15 stillere.

Alternative lister:
- kan indgives i tidsrummet den 25. september
2012 kl. 19.00, - den 2. oktober 2012 kl. 19.00
hos kirkeværge Elna Veje Olesen, Morbærvænget 1; Nr. Lyndelse eller hos formand Astrid
Nygaard Larsen, Mosevej 7, Freltofte.
Hvis der kun fremkommer én liste, bliver valget
aflyst, og der er såkaldt fredsvalg, d.v.s. at de 7,
der har fået flest stemmer på den første liste,
kan danne et menighedsråd for de kommende
4 år med virkning fra nyt kirkeårs begyndelse,
nærmere bestemt 1. søndag i advent. På et
møde inden det nye menighedsråd tiltræder,
konstituerer rådet sig.
Indkommer der flere lister, er der menighedsrådsvalg d. 13. november 2012.
Der er god brug for nye kræfter og ideer i den
kommende 4-årige periode, så mød op og hør i
detaljer, hvad menighedsrådsarbejdet omfatter.
Der serveres naturligvis en kop kaffe med lidt
tilbehør.
Onsdag den 12. september 2012 i Kirkesalen kl. 19.30

PROGRAM PÅ HUMLEHAVEN
Gudstjenester
Onsdag den 26. sept. kl. 14.00
Onsdag den 31. okt. kl. 14.00
Onsdag den 28. nov. kl. 14.00

Anders Kjærsig
Jørgen Mose Lauersen
Anders Kjærsig

Humlehavens Venner
Torsdag den 6 sept. kl. 09.00
Fredag den14 sept.
kl. 14.00
Fredag den.12. okt.
kl. 14.00
Fredag den. 2.nov.
kl. 14.00
Lørdag den.24.nov.
kl. 09.30

Nisseværkstedet
Banko
Cafe med Bjergbakken
Cafe med Jan Skov
Julestue

Formand for menighedsrådet
Astrid Nygaard Larsen

NYT FRA KIRKEKONTORET

Kollekt
Hvad der bliver lagt i kirkens indsamlingsblok
frem til Allehelgen vil gå til Folkekirkens
Nødhjælp. 600 millioner færre fattige, der dør
12.000 færre børn om dagen, 2 milliarder har
fået adgang til rent vand, ni ud af ti børn kan
nu lave ballade i skolen – det er nogen af de
gode nyheder fra arbejdet i den tredje verden.

I perioden fra Allehelgen til 1. søndag i Advent går kollekten til Danske Sømands- og
Udlandskirker. Danske Sømands- og Udlandskirker er stiftet med det formål at kunne
bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige
indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller er på ferie.

Vakancen
I den kommende periode vil embedet blive
varetaget af henholdsvis frem til 1. oktober af
Birte Jacobsen tlf. 65982003, mail: bijac@
km.dk herefter Jørgen Mose Laursen tlf.
62671294 / 21471294, mail: jml@km.dk

Undervisningen af konfirmanderne fra Carl
Nielsenskolen varetages af Anders Kjærsig
tlf. 65901063, mail: ankj@km.dk.

Afsked og tak
På tysk hedder det: Abschied ist ein bischen
wie sterben – at afskeden er som at dø en
smule. Og i skrivende stund føles det da også
sådan. Det er vemodigt at tage afsked med
de sammenhænge både i og udenfor kirken,
som jeg og resten af familien har holdt af, og
som jeg nu godt aner, at vi vil komme til at
savne. Dertil kommer de ting, som jeg som
præst måske burde have gjort anderledes – og
som nu må forblive hvad det var. Og ting jeg

ikke fik gjort – som må forblive ugjort. På den
måde er afskeden som at dø en smule. Dog
føler jeg ingen trang til at skrive min egen
nekrolog. Tværtimod føler jeg trang til at sige
tak – for jeg ved, at det der har været godt, opbyggeligt, sjovt og i det hele taget livgivende
vil jeg tage med i stor taknemlighed. Så tak!
– og alt godt for kirken og sognet fremover.
Thue Petersen

DET SKER
Søndag den 9. september efter
Høstgudstjenesten
Sognemøde
I forbindelse med frokosten efter høstguds
tjenesten vil menighedsrådet fortælle om
arbejdet i rådet og om menighedsrådsvalget
til efteråret. Se yderligere omtale på forsiden.
Onsdag den 12. september kl. 10
Sogneudflugt
Når årets udflugt går til Middelfart – må farten
være derefter. Ad margueritruten kører bussen fra præstengården kl. 10. I Middelfart skal
vi se Skt. Nicolai Kirke, spise frokost på Holms
Resturant, strække benene ved havnen, for
endelig at slutte dagen af med en rundvisning
og en kop kaffe på Keramikmuseet Grimmerhus. Vi er hjemme igen ved 17-tiden.
Det koster 150 kr. at deltage, men så er alt
betalt med undtagelse af drikkevarerne ved
frokosten.
Tilmelding og betaling for turen til undertegnede senest søndag den 9. september:
Bitten Skovlund
tlf: 65 90 27 66
e-mail: Bitten.Skovlund@live.dk

Søndag den 16. september kl. 13-16
Loppemarked

Også i år afholder vi loppemarked på gårds
pladsen ved præstegården. Kom og gør et
loppefund. Det koster 10 kr. i entre – men
så har du også fri adgang til lyksalighederne.
Og er du interesseret i at få en stand, hvorfra
loftets gemmer kan skifte ejer, kan du for 75
kr. leje en plads ved at kontakte undertegnede. Overskuddet fra entre og leje af stand
går til Nr. Lyndelse Sogns Menighedspleje.
Karsten Lindhardt
tlf. 65901441/ 20681441
e-mail: vipi@vipi.dk.
Mandag den 8. oktober kl. 19.30
Koncert med Trio Nebula
Trio Nebula er selv lidt af en blandet landhandel, da trioen benytter et de ældste instrumenter, blokfløjten, sammen med det nyeste
træblæseinstrument saxofonen. Marimba og
slagtøj er det lim, som klangligt binder det
hele sammen til et spændende og anderledes
klangunivers.Musikerne sætter en ære i at
blande tidsaldre og instrumenter på nye

måder i det musikalske udtryk. Alt
sammen selvfølgelig
suppleret med gode
historier om deres trio, de numre
de spiller og ikke
mindst tankerne
bag fortolkningerne
af musikken.
Torsdag den 25. oktober kl. 17.30
Spil Dansk – i Nr. Lyndelse Kirke
Den traditionelle koncert med kirkens kor i
anledning af ”Spil Dansk” dagen. Koncerten
varer ca. 30 min.
Torsdag den 1. november kl. 19.30
Kirkegårdskultur
Kirkegården er et helt særligt sted. Det er
stedet, hvor vi begraver vores døde. Og det
er samtidigt et spejl af det samfund, vi lever
i. Hvad viser spejlet så idag? Hvad kendetegner dansk kirkegårdskultur i 2012? Hvad er
særligt bevaringsværdigt i vores tradition, og
hvordan tegner udviklingen sig?
Elof Westergaard er formand for Foreningen
for Kirkegårdskultur, har skrevet en lang
række artikler indenfor emnet og udgav i
2010 bogen Sten over Muld, om gravminder.

Mandag den 10. december kl. 20.00
Julekoncert med Det fynske Kammerkor

Det Fynske Kammerkor under ledelse af Alice
Granum består af 28 erfarne korsangere. Re
pertoiremæssigt bevæger koret sig fortrinsvis
inden for a cappella musikken med hovedvægt på barokmusik og nyere dansk kormusik
med værker af bl.a. Carl Nielsen, Svend S.
Schultz, Niels la Cour og Vagn Holmboe.
Torsdag den 20. december kl. 19.00
Koncert
Faaborg-Midtfyn Musikskoles julekoncert
Kaffemik
Hver anden onsdag i ulige
uger – er der Kaffemik i Kirkesalen fra kl. 10-11.30. Kaffe
mik er en café for alle, der
har tid og lyst til samvær,
samtale og sang. Der vil hver
gang være et mindre programpunkt af ca. en
halv times varighed, men samværet og tiden
til hinanden er det væsentlige. Da vi er økonomisk selvkørende koster kaffe og brød 20
kr. Kaffemik er brugerstyret, så alle, der kommer, kan have indflydelse på programmet.
Så vel mødt til Kaffemik – om lidt er kaffen
klar!
Bitten Skovlund, Alice Pedersen,
Lis Pedersen, Mona Rasmussen,
Egon Frøstrup og Erik Winther

Luk 18,1-8
Står man en eftermiddag ved fire-tiden i køen
med sit barn i Brugsen – lige der ved kassen,
hvor alt det fristende slik er sat frem, og er
man ligesom sit barn godt træt efter en lang
dag – så er det vel en af de situationer, hvor
man håber, at barnet husker, hvad man med
større eller mindre held har forsøgt at lære
det, nemlig: at det ikke kan betale sig at plage.
Man håber ikke, at barnet begynder at plage.
Der skulle jo nødigt opstå en scene, for det er
så umådelig pinligt at skulle opdrage sit barn
lige midt i eftermiddagsmyldret. Og hvad
værre er måske i andres påhør at måtte give
efter for sit barns plageri.
Ud fra det perspektiv er der ingen pædagogisk støtte at hente i lignelsen om enken og
den uretfærdige dommer. For der er åbenbart
bibelsk belæg for at mene, at det udmærket
kan betale sig at plage. Som Jesus fortæller,
plager enken dommeren i en sådan grad, at
han, der ”ikke frygtede Gud og var ligeglad
med mennesker” alligevel ender med at fælde
dom til hendes fordel.
Det er en fortælling, der ikke ligefrem ansporer os til at være pæne og tilbageholdende.
Den giver ikke os ikke ret i vores idealer om
det velopdragne barn. Nej, du skal ikke sidde
pænt og vente, du skal være besværlig, og du
skal plage, for så får du hjælp, så du bliver
hørt og så får din ret!
Men inden vi bare lader ungerne vælte sig i
slik og sætter Brugsen på den anden ende,
må vi hellere kigge nærmere på, hvad der står
i Lukasevangeliet. Historien om enken og den
uretfærdige dommer er næppe tænkt som en
pædagogisk replik til børneopdragelse; om
børn skal være pæne eller ej. Den handler
om tro og om forholdet mellem Gud og os
mennesker.
Historien om enken er en lignelse, og det
vil sige, at vi normalvis kan bytte personer

i fortællingen ud med henholdsvis Gud og
mennesker. Men i dagens lignelse er det ikke
umiddelbart så enkelt. Ét er, at vi skal identificere os med enken, men hvem er dommeren?
Er det Gud, der skal sammenlignes med en
dommer, der er uretfærdig og sågar ligeglad
med mennesker. Er Gud virkelig den, der
først reagerer, hvis man plager, eller han føler
sig truet, som dommeren, der forudser, at enken til sidst vil komme og slå ham i ansigtet.
Nej, den uretfærdige dommer er ikke et billede på Gud. Jesus bruger snarere billedet af
dommeren som modbillede for at sige, at hvis
selv en uretfærdig dommer, der er ligeglad
med mennesker, kan bevæges, hvor meget
mere vil Gud da ikke kunne røres og bevæges
af et menneske, der har brug for hjælp?
Det kan imidlertid være svært at tro, for
hjælpen er ikke altid lige rundt om hjørnet.
Mon ikke de fleste af os har oplevet, at en
bøn til Vorherre ikke er blevet hørt, at man
har stået i en situation, hvor man desperat
har bedt om, at sygdom måtte afhjælpes eller
andres uretfærdighed og løgne afsløres, uden
nødvendigvis at have fået, hvad man bad om?
Og mon ikke mange har efter at have set
nyhederne en ganske almindelig aften har
stillet spørgsmålet: Hvordan kan det være at
vold, uretfærdighed, sygdom og ulykke stadig
råder og raser i en verden der ifølge kristendommen er skabt og elsket af Gud. Hvordan
kan Gud tillade, at det sker? Hvorfor sætter
Gud ikke en stopper for denne verdens skæve
gang?
Når der nu kan rejses tvivl om, hvorvidt Gud
er god, retfærdig og ikke ligeglad med os
mennesker, er Jesus nødsaget til at fortælle
historien om enken og den uretfærdige dommer.
På den ene side skal lignelsen opmuntre den,
der hører historien, til at være vedholdende

og utrættelig i sin bøn til Gud. For hvis en
uretfærdig dommer vil kunne bevæges til at
gribe ind over for uretfærdigheden i verden,
hvor meget mere da ikke Gud.
Og på anden side indrømmer historien, at
hjælpen nok er på vej, men at man må være
tålmodig. Der vil gå tid. Og i den tid der går,
må bønnen og samtalen med Vorherre ikke
forstumme. Ja, bønnen i sig selv er et udtryk
for, at vi håber, at retfærdigheden må og vil
ske fyldest. Og mister vi først troen og håbet
på det – mister vi indignationen og medfølelsen – bliver tabet af retfærdighed desto
større.
Vi må håbe og tro på, at verden ikke er gudsforladt, at vi ikke blot er overladt til hinandens
forgodtbefindende, men at denne verden er
skabt skøn, retfærdig og i kærlighed. Mister
vi først troen på dét, er tabet menneskeligt
set ikke kun for os selv, men også for vores
medmennesker desto større. Men når det er
sagt må man dog stadig spørge sig selv, eller
måske rettere Vorherre: Hvorfor sker retfærdigheden ikke fyldest med det samme? Hvad
er det, vi og Vorherre venter på?
Vi ved alle godt, at det i et ellers velfungerende retssamfund som vores kan svække
vores tillid til retsvæsnet, hvis en retssag
trækker ud, og der går for lang tid, inden der
bliver fældet en dom. For retfærdighed er noget, der skal ske fyldest – og det gerne med
det samme!
Så hvis vores forhold til Gud er et spørgsmål
om retfærdighed, kan vores tillid til ham med
rette være svækket. For Gud lader åbenbart
retfærdigheden vente på sig.
Men der er noget der tyder på at Guds svar
på verdens uretfærdighed ikke er dommens
svar: den hurtige og klare afgørelse. Guds svar
på os menneskers ligegyldige omgang med
hinanden er ikke umiddelbart dom og straf.

Godt nok lod Gud os med de ti bud og senere
profeternes ve-råb forstå, hvad der er hans
lov for verden. Men han har ikke ladt verden
dømme ud fra den. I stedet sendte han sin søn
og åbenbarede sig selv i Jesus Kristus – ikke
som en dommer, men som en kærlighed, der
opfyldte loven. En kærlighed der forsonede
og skabte liv. En kærlighed, der skabte tro
på Gud og sågar på mennesker. En tro på, at
kærligheden vil ske fyldest.
Retfærdigheden er noget, der skal sættes
igennem og helst i en fart. Kærligheden derimod er noget, der kommer og modnes. Kærligheden tager tid. Den overbeviser og overvinder. Hvor dommen falder uafhængigt om
den dømte vil det eller ej, sker kærligheden
fyldest i frihed og i medinddragelse.
Kærligheden tilsidesætter ikke loven. Men
som vi så det i Jesus Kristus er kærligheden
lovens opfyldelse. Det er denne tillid til
Guds kærlighed, der skal give os tro og tålmodighed. En tro på, at når Guds kærlighed
bliver alt i alle, først da vil retfærdighed endelig ske fyldest.
Så fat mod, vær indigneret, lad Gud høre
din røst og bevar i Kristus troen på at kærligheden er lovens fylde.
Thue Petersen

BØGER OG FILM

Litteraturkredsen
Kan du lide at læse en god bog? Og har
du lyst til at tale med andre om det, du
læser? Så kan det være, at litteraturstudiekredsen er noget for dig!
Vi mødes i litteraturkredsen næste gang
onsdag den 26. september. Tilmelding er ikke nødvendig, men har du
spørgsmål, er du meget velkommen til
at kontakte:
Inge Filt, tlf. 65901746 eller
Karen Dreyer Jørgensen,
tlf. 65901757

Filmklubben
Den nye sæson begynder tirsdag den
11. september. Og denne gang skulle
det være ganske vist: Lone Scherfigs film
Samme tid næste år (2011) er denne
gang ikke kun på plakaten med også på
lærredet. Har man lyst til at melde sig ind
i klubben, koster det 50 kr. per sæson, og
så har man på demokratisk vis mulighed
for at være med til at vælge de film, vi
skal se inden jul. Filmaftener begynder kl.
19.00 i Kirkesalen, og hver gang er der
tid til diskussion, lidt ost og et glas rødvin
efter filmen. Man kan melde sig ind ved at
ringe eller skrive til mig.
Bodil Andersen, tlf. 65901896
e-mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Præsteskiftet
Når dette kirkeblad omdeles i postkasserne
i Nr. Lyndelse Sogn, er vores sognepræst
gennem 5½ år tiltrådt sit nye embede i Dyssegård, Helsingør Stift. Der vil være afholdt
afskedsgudstjeneste, reception og sagt tak for
den tid Thue og familien har været i Nr. Lyndelse. Vi vil her nøjes med at ønske jer alle:
Halfdan, Martha, Sara og Thue lykke til, når
I plantes om til det nordsjællandske og skal
arbejde jer ind i et nyt sogn.
Menighedsrådet har udarbejdet vores del af
stillingsopslaget, og det er biskoppen, der
opslår præstestillingen i Nr. Lyndelse. – der er
netop kommet besked fra Fyns Stift, at stillingen bliver opslået fra den 28. august med frist
til den 17. september og med tiltrædelse den
15. november.
Det bliver en travl tid med læsning af ansøgninger, orienterende møde med biskoppen/domprovsten og provsten, hvor ansøgningerne bliver gennemgået og der udtages
et antal til prøveprædiken. En periode med
prøveprædikener og samtaler, hvorefter der
holdes indstillingsmøde med biskoppen/domprovsten og menighedsrådet vælger hvilken
af ansøgerne der bliver indstillet til embedet.
Kirkeministeriet kommer med den endelige
udnævnelse.
I vakanceperioden, kan der være uregelmæssigheder i tidspunkterne for gudstjenesterne.
Det er provsten der planlægger dem og
gudstjenestelisterne vil blive offentliggjort i
dagspressen og på hjemmesiden,- adresse står
nederst på bagsiden af kirkebladet.

Høstgudstjeneste
og sognedag
Solen skinner, mejetærskerne brummer og
der ses støvskyer ud over hele vort sogn.
Høsten er i fuld gang og mangen en gang,
kan man fristes til at hidse sig op, når endnu
en kornvogn, en kæmpe halmpresse eller en
mejetærsker er foran på vejen og forhindrer,
at vi kan komme 2 minutter hurtigere frem,
men hvad betyder 2 minutter i forhold til at få
høsten i hus? Landbruget giver trods alt stadig
mange mennesker mad på bordet. og det er
en glæde at følge med i årstidernes gang - nu
med de smukke gule marker og blomstrende
vejkanter.
Søndag den 9. september håber vi at det
meste af kornet og halmen er i hus, for da indbyder kirken til høstgudstjeneste kl. 10, hvor
vikaren for sognepræsten er den afgående
biskop: Kresten Drejergaard. Efterfølgende,
kl. ca.11.30 – 14, indbydes menigheden til
det årlige menighedsmøde, som vi kalder
”sognedag”.
Der vil være et lille traktement og forhåbentlig
får vi en god snak om menighedslivet i sognet.
Regnskabet for 2011 og budgettet for 2012 vil
ligge til gennemsyn og der fortælles kort om
det forløbne år og hvilke udfordringer der
venter i det kommende år.
Formand for menighedsrådet
Astrid Nygaard Larsen

SIDEN SIDST
MUSIK OG SANG
Kirkens kor
Alle korene starter onsdag den 29. august.
Kor for de mindste børn:
Børnekoret øver onsdag fra kl. 15.30-16.15. Koret er for sangglade
børn fra 1. og 2.klasse. Vi synger salmer leger med sangen og medvirker
ved gudstjenester og koncerter et par gange i løbet af året. Forældre er
velkomne de første par gange.
Kor for de lidt større børn:
Børne- og Ungdomskoret øver onsdag fra kl. 16.15 – 17.15. Et tilbud
for børn fra 3. klasse og opefter. Vi synger sange, salmer og korsatser til
gudstjenester og koncerter. Desuden deltager koret i korstævner et par
gange i løbet af hver sæson. I dette efterår bliver børne- og ungdomskoret første medvirken ved gudstjenesten søndag den 16. september. I
november skal vi til korstævne med andre kirkekor fra Fyn. Det plejer
at være en stor oplevelse at synge mange sammen. I oktober medvirker
korene i kirkens koncert på ”Spil Dansk Dagen”.
Kor for de voksne:
Nr. Lyndelse Koret øver onsdag fra kl. 17.30-18.30. Det er et blandet
kor for alle voksne med lyst til at synge flerstemmigt. Koret medvirker
ved gudstjenester ca. 4. gange i løber af sæsonen. Dette efterår skal koret
bl.a. medvirke ved koncert i anledning af ”Spil Dansk Dagen” den 25.
oktober.
Jeg glæder mig til gensyn med ”gamle” korsangere og håber at mange
nye korsangere har lyst til at prøve at synge i kor. Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere, så ring eller skriv til:
Ulla Poulsen, organist og korleder
tlf. 20320152 / e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk
Baby-salmesang
Afhængigt af hvor mange der tilmelder sig vil der øjensynligt i efteråret
blive oprettet et hold for babysalmesang. Det er forløb på syv gange for
børn på 0-12 mdr. og deres forældre. Vi mødes en gang om ugen, og efter ca. 45 min. med sang, dans og bevægelse i kirkerummet, runder vi af
med kaffe/the og hygge i Kirkesalen. Det kan være et godt supplement
til mødregruppen, men alle er velkomne til at melde sig til. Det koster
140 kr. for alle syv gange, men så er der også en salmebog til barnet,
som vi bruger, når vi mødes, og som forældre og barn kan have glæde
af fremover. Babysalmesangen ledes af musikpædagog Lisbeth Buhl, der
kan kontaktes for tilmelding og yderligere oplysninger om hvornår et
hold kan begynde.
Lisbeth Buhl
tlf. 65902914,
e-mail: lisbethbuhl@aarslevnet.dk

Døbte
Malte Hougaard Djursaa
Alketa Terpollari
Sarah Terpollari
Lærke Stokkebro Madsen
Emil Matti René Tøndering
Andreas Bøg Blad
Clara Strandby Godtfredsen
David Dørup Knudsen
Felix Holm Aaris-Bachmann
Viede
Tine Fischer Hansen &
Søren Peter Fischer Hansen
Døde
Kirsten Gudrun Andersen
Vibeke Nielsen
Erik Helge Prip Jensen
Inger Johanne Jægerholm
Helge Terp-Johansen
Torben Pedersen
Birthe Dahl Larsen
Hans Gustav Emanuel Smeltvig
Tove Elisabeth Smeltvig
Tage Leo Andersen
Kamilla Rasmussen

HUSK!
Kirkebil
Kirkebilen er et gratis tilbud
til alle, som har svært ved selv
at komme til gudstjenester i
Nr. Lyndelse kirke.
Senest dagen i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferritslev Taxi: tlf. 65
98 11 22.
Konfirmandundervisningen for 7. klasserne begynder
på følgende dage:
Carl Nielsen Skolen tirsdag
den 4. september kl. 8.30 i
præstegården
Nørre Lyndelse Friskole ons
dag den 19. september kl.
8.15 i præstegården
Konfirmationerne finder sted
St. Bededag fredag den 26.
april 2013.
Det planlagte konfirmandfor
ældremøde torsdag den 6.
september i Kirkesalen er
aflyst – i stedet vil forældrene få nærmere besked af
præsten, der varetager undervisningen.
Mini-konfirmandundervisning
Efterårets minikonfirmandundervisning for Friskolens
3. kl. bliver øjensynligt udsat
til foråret 2013.
Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 18. september
Onsdag d. 10. oktober
Torsdag den 8. november
kl. 19.30 i Kirkesalen

Set i kirken
Lige inden for døren i våbenhuset til
venstre står en mindetavle over det legat, som provst H. Christen Fischer og
hustru Mariche Lomborg indstiftede i
1717. Legatets kapital var på 100 rigsdaler, og renterne heraf skulle hvert år ved
juletid uddeles til de fattigste i sognet.
Med lidt god vilje og en lommelygte er
det ikke svært at læse indskriften på mindestenen, der står smukt
indrammet af en bort med blade og blomster:
Anno 1717 haver H.Christen Fisher oc k.hustru Mariche Lomborg givet til fattige her i N.Lyndese sogn eet hundrede rixdaler
udi mynt. Capitalen forhen er leveret til nuværende vicepastor
og successor i kaldet H.Samuel Biering oc efter hans Død traduceres til hans efterkommere i embedet og saa fremdeles under
Guds forsiuen oc varetegt fra mand til mand sognepræsten i
Lyndese til værdens ende. Perenner er herom oc et skriftligt testamente forfattit er i trende ligelyde dendes originaler hvoraf
der een allerede er leverit til veledle oc høyærv.h.biscop Lodbærg
oc i stiftens kiste insigneret den anden hos herritsprousten oc
den tredie hos sognepræsten i N.Lyndese Skal findis. Renten af
dette hundrede rixdaler efter prousten H.Christen Fishers død
til hver julefest af sognepræsten til mest tørftige her i sognet
efter testamentits vidre indhold uddelis. Gud give sit naun allene ære den fattige trøst oc efterkommere i embedet bestandig
kiærlighed oc retsindig nidkærhed i herren. Ammen.
(Det skal lige bemærkes, at der i 1717 hverken eksisterer regler
for retskrivning, eller tegnsætning.)
Som det ses af indskriften har ægteparret Fischer lagt vægt på,
at alt i forbindelse med legatkapital og legatuddeling var sikret
langt ud i fremtiden, ja faktisk “til værdens ende”. I første omgang skulle Fischers “vicepastor”, H. Samuel Biering, dog tage
sig af sagen. For at intet skulle gå galt, var bestemmelserne også
nedfældet i Fischers testamente, mens stentavlen simpelthen har
fungeret som legatfundats.
I dag er de legater, der i tidens løb har været tilknyttet Nr. Lyndelse kirke, ophævet via Civilretsdirektoratet. Årene udhulede
legaternes værdi, f.eks. oversteg omkostningerne ved at overføre
et legat fra Bramstrup til graveren for pasning af Hans Adolph von
Ahlefelds gravsted fra 1807 selve legatbeløbet! Hvad der var af
penge er nu overført til menighedsplejen, der uddeler julehjælp
helt i Fischers ånd.
Karen Dreyer Jørgensen

ADRESSER:

14. s.e. trin. (Joh 5,1-15)
Høstgudstjeneste
15. s.e. trin. (Luk. 10,38-42)
16. s.e. trin. (Johs. 11,19-45)
17. s.e. trinitatis (Mark. 2,14-22)

7. okt.
14. okt.
21. okt.
28. okt.

10.00
10.00
10.00
16.00

Jørgen Mose Laursen
Jørgen Mose Laursen
Jørgen Mose Laursen
Jørgen Mose Laursen

18. s.e. trinitatis (Johs. 15,1-11)
19. s.e. trinitatis (Johs. 1,35-51)
20. s.e. trinitatis (Matt. 21,28-44)
21. s.e. trinitatis (Luk. 13,1-9)

4. nov.
11. nov.
18. nov.
25. nov.

10.00
10.00
10.00
16.00

Jørgen Mose Laursen
Jørgen Mose Laursen
Jørgen Mose Laursen
Jørgen Mose Laursen

Allehelgens dag (Matt. 5,13-16)
23. s.e. trinitatis (Mark 12,38-44)
24. s.e. trinitatis (Johs. 5,17-29)
Sidste. s. i kirkeåret (Matt. 11,25-30)

2. dec.

10.00 Jørgen Mose Laursen

DECEMBER

OKTOBER

9. sept.
10.00 Kresten Drejergaard
			
16. sept. 10.00 Anders Nielsen
23. sept. 11.30 Birte Jacobsen
30. sept. 19.30 Karin Hasling

NOVEMBER

SEPTEMBER

GUDSTJENESTELISTE

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

Kirkekontor
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
tlf. 65902663
Graver
David Bøgetoft
tlf. 24603538
mail: kirkegaarden@hotmail.dk
(træffetid på kontoret tirsdagfredag kl. 11.30-12.00)
Organist
Ulla Poulsen
tlf. 20320152
mail: up@hoerlyck-jessen.dk
Kirkesangere
Hans Peter Larsen
tlf. 65901154
Tascha Wahl
tlf. 41105864
Formand
Astrid Nygaard Larsen
tlf. 65902214
mail: nystrid@gmail.com
Kirkeværge
Elna Veje Olesen
tlf. 72253670
mail: elna.veje.olesen@
nrlyndelsenet.dk
Forretningsfører
Dorrit Jensen
Slotsalleen 7, Diernæs,
5600 Faaborg
tlf. 62610789 / 22724750
mail: dj@dj-regnskab.dk
Kasserer
Henning Nissen
tlf. 66192440
mail: henning.nissen@mail.dk
Fmd. for Kirke- og
kirkegårdsudvalg
Niels Langkilde
tlf. 65958028

Der udkommer ikke noget
kirkeblad i december
grundet vakancen.

Menighedsrådsmedlem
Suppleant for Rikke Hermansen
Jette Garde Christensen
Menighedsrådsmedlem
Karsten Lindhardt
tlf. 65901441
Menighedsrådsmedlem
Poul Holst Jørgensen
tlf. 65901097
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