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Så syng da, Danmark!
Når der skal være fællessang i Danmark, er det svært at komme uden
om Højskolesangbogen. Den har været danskernes foretrukne sangbog til fællessang siden højskolebevægelsens opståen og udbredelse
fra midten af 1800-tallet. Netop fællessangen var et centralt element
både i det nye højskolemiljø og i borgerlige kredse. Konsekvensen
heraf var en i 1800-tallet hastigt voksende produktion af tekster til
fællessang, hvilket medførte en slags melodinød. De første mange år
brugte man eksisterende melodier, der passede med versefødderne
i teksten, men det blev snart et udtalt ønske at få etableret en fast
meloditradition, hvor hver tekst havde sin egen melodi. Og ikke
mindre væsentligt en melodi, som egnede sig til fællessang. Melodien skulle være så umiddelbart tilgængelig, at der ikke var noget
ved den, der kunne forstyrre tekstens budskaber. De nye tanker
– og toner – slog for alvor igennem for 90 år siden med udgivelsen
af Folkehøjskolens Melodibog (1922), den første harmoniserede
melodibog til Højskolesangbogen. Carl Nielsen var en vigtig aktør
i denne udgivelse. Han var nemlig redaktør sammen med Thomas
Laub, Thorvald Aagaard og Oluf Ring. De fire redaktører havde
tilsammen komponeret over 1/3 af bogens ca. 600 melodier. Deres
musikalske idealer har siden dannet skole for andre danske komponister, og på den måde har de været stærkt medvirkende til at
definere begrebet ”den danske sang”.
Siden 1922 er der i alt kommet 10 udgaver af den melodibog, der
knytter sig til Højskolesangbogen. Carl Nielsen er i den seneste
version fra 2006 stadig den komponist, der er mest repræsenteret i
denne sangbog. Det vidner om, at hans sange endnu er aktuelle og
i høj grad værdsatte blandt befolkningen. Det ville uden tvivl have

glædet Carl Nielsen, som satte en stor ære i at gøre en indsats for at højne standarden for den danske sang. Men hvorfor overhovedet stadig synge? De gode grunde er mange. Sang forløser, skaber
glæde og giver fællesskab. Fællessang er på én gang kultur, historie og fællesskab, og sangskatten
er en uvurderlig del af vores fælles kulturelle erfaringer som folk. Bl.a. på den baggrund har flere
landsdækkende initiativer gennem de senere år netop haft til formål at få hele Danmark – unge
som gamle – til at genopdage glæden ved at synge for dermed igen at gøre sangen til en naturlig
del af hverdagen. Også fra lokal side skal opfordringen derfor lyde: ”Så syng da, Danmark, lad
hjertet tale”.
Museumsinspektør Ida-Marie Vorre

Carl Nielsens fødselsdag den 9. juni
I barndomshjemmet…
I barndomshjemmet fejres Carl Nielsens 147-års fødselsdag fra kl. 14 til 16. Temaet for årets
fødselsdagsfest er den danske sang. Den musikalske underholdning leveres af lokale musik
skoleelever ved musikskolelærer Eva Vestergaard samt af Tine Jarl (sopran), Torsten Nielsen
(bariton) og Mette Christensen (piano). På repertoiret er både sange af Carl Nielsen og kredsen
omkring ham, men der bliver også mulighed for et genhør med sange af bl.a. Kai Normann
Andersen foruden fællessang og overrækkelse af en fødselsdagsgave. Museet beriges i år med
et portrætmaleri udført af Agnes Schmidt. Motivet er komponisten Oluf Ring, og maleriet overrækkes af Rings barnebarn. Der er således lagt op til en festlig eftermiddag. Alle er velkomne,
og der er gratis entre.
Museumsinspektør Ida-Marie Vorre

… og til børnekulturfestival
På Carl Nielsens fødselsdag inviteres alle børn, forældre og andre gode medborgere til en festlig
børnekulturfestival på Carl Nielsen-skolen, Carl Nielsen-hallen og Sportspladsen. Mange gode
kræfter er gået sammen for at skabe en begivenhedsrig, underholdende og farverig dag, hvor
fritids- og kulturaktiviteter for og med lokalområdets børn og unge er i fokus.
Dagen begynder kl. 10, hvor borgmester Hans Jørgensen byder velkommen i skolegården på
Carl Nielsen-skolen med efterfølgende velkomstfanfare og knallert-ballet, ny-komponeret i
dagens anledning. Herefter står medvirkende fra bl.a. Nr. Lyndelse-Søby Idrætsforening, Folkebiblioteket, Ungdomsskolen, Faaborg-Midtfyn Musikskole klar med spændende aktiviteter lige
fra sang, musik og teater til idræt – fra dans og gøgl til bogstabling – helt frem kl. 16. Carl
Nielsen-skolens Forældreforening sørger for, at der i caféen i Carl Nielsen-salen dagen igennem
kan købes lidt at spise og drikke, som kan nydes til tonerne af skiftende underholdning og småkoncerter. Alle er velkomne, deltagelse er gratis – så mød op og få en oplevelse ud over det
sædvanlige. Vi glæder os til at se jer.
På arrangementsgruppens vegne
Irene Larsen, Carl Nielsen-skolen

NYT FRA KIRKEKONTORET

Kollekt
Hvad der bliver lagt i kirkens indsamlingsblok
i perioden fra Pinse frem til Allehelgen går
til Folkekirkens Nødhjælps vigtige arbejde

for at afhjælpe nød omkring i verden og
fremme demokrati og menneskerettigheder.
På forhånd tak for en god gave.

Friluftsgudstjeneste - 2. pinsedag
I år afholdes den fælles friluftsgudstjeneste
ved Ringe Sø for alle de midtfynske sogne.
2. pinsedag den 28. maj kl. 11.00 er menig
heder og præster inviteret til en festlig gudstjeneste med sang, musik og efterfølgende
medbragt frokost i det fri. Menigheden skal

selv medbringe tæpper eller stole til den
efterfølgende picnic. Man kan bestille kirkebil som til en almindelig gudstjeneste.
Vel mødt!
Thue Petersen

Postkort
Menighedsrådet har ladet en serie postkort
trykke med motiver fra sognet tegnet af
Inge Filt. Tegningerne har tidligere været
brugt som illustrationer i kirkebladet, så de
vil være genkendelige for bladets læsere.

Kortene koster 40 kr. for fire stk. med
kuvert og forhandles på graverkontoret og
hos byens blomsterhandlere.
Thue Petersen

DET SKER
Onsdag den 23. maj kl. 19.30
Forårskoncert
Traditionen tro afslutter korene sæsonen med
en forårskoncert. Her er der mulighed for at
høre, hvad korene har arbejdet med i årets
løb. Desuden medvirker et par sangere fra
børne-/ungdomskoret med at spille et par
stykker på klaver og orgel. I koncerten, der
varer en lille times tid, indgår flere fællessange, så alle kan få mulighed for at hjælpe
sommeren på vej.

Tirsdag den 5. juni kl. 16.00
Grundlovsmøde i præstegårdshaven

Kom og vær med til at fejre Grundlovsdag
på plænen i præstegårdshaven med grund
lovstale og fællessang. Årets taler er forfatter og Formand for Grænseforeningen,
Finn Slumstrup, der vil tale om grundloven
imellem nationalstat og globalisering. Der vil
være mulighed for at købe kaffe, øl, vand og
en pølse med brød. Så vel mødt – både til
børn og voksne!
Søndag den 9. september
efter gudstjenesten
Sognemøde
I forbindelse med frokosten efter høstgudstjenesten vil menighedsrådet fortælle om
arbejdet i rådet og om menighedsrådsvalget
til efteråret.

Onsdag den 12. september kl. 19.30
Orienteringsmøde
I forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg afholdes orienteringsmøde i kirkesalen, men henblik på at få kandidater opstillet til valget.
Søndag den 16. september kl. 13-16
Loppemarked
Også i år afholder vi loppemarked på gårdspladsen 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.
Thue Petersen

Kaffemik
Hver anden onsdag – i
ulige uger – er der Kaffemik
i Kirkesalen fra kl. 10-11.30.
Kaffemik 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. til Kaffemik. Vi har også valgt, at Kaffemik
skal være 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, Erik Winther og
Thue Petersen

Det er ikke mig!
Talen til årets konfirmander
En dansk filminstruktør har fortalt, hvordan
han skulle lave filmoptagelser i Bhutan, der
er et lille kongedømme i Himalayas bjerge.
Filmholdet kom til stedet, der lå i 3000 meters højde og fik god hjælp af de lokale. En
af de ting filminstruktøren bemærkede var,
at bjergbøndernes ansigter bar præg af vind
og vejr – af stærk sol og kulde. Og da ingen
af dem havde set et kamera før – og derfor
heller ikke et billede af sig selv – ville filminstruktøren som tak for de lokales hjælp tage
billeder af dem hver især.
Han fandt sit polaroidkamera frem og begyndte med en mand, der velvilligt stillede op,
og som derefter interesseret så, hvordan hans
billede tonede frem på det hvide papir.
Filminstruktøren selv syntes at billedet var
blevet fantastisk – et godt portræt af et stærkt
ansigt. Et portræt, der passede lige ind i en af
de her store, flotte fotobøger man kan have
liggende fremme på sofabordet. Men det
eneste manden sagde, var: Det er ikke mig!
Filminstruktøren udbrød: Hvad mener du
med det? At det ikke er dig. Jeg har jo lige
taget billedet af dig. Men manden fastholdt,
at det ikke var ham, så filminstruktøren sagde,
at han var velkommen til at låne kameraet
og få en anden til at tage et billede, som han
syntes lignede bedre.
Senere på dagen kom manden tilbage med kameraet og et billede, som han viste frem med
ordene: Se, det er mig! På billedet så man ikke
bare mandens ansigt – som før – men manden
i fuld figur og ved siden af ham: hans kone
og børn, forældre og bedsteforældre, venner
og naboer, en enkelt af hans køer og et par
geder, og bag ved dem huset, familien boede

i, og bag ved det igen: bjergene og over det
hele: Himalayas blå himmel. Dét var ham! Et
billede ikke bare af hans ansigt, men af den,
han var – og derfor af hele den sammenhæng,
han levede i.
Der bliver også taget mange billeder i dag.
Og det har I prøvet før, men det er alligevel
en særlig dag. Det er jeres konfirmationsdag.
Vi er kommet i kirke for at fejre jer hver især.
Men også for at fejre det fællesskab, I er en
del af: dåbens fællesskab, som I bekræftes i –
ved jeres konfirmation her om lidt.
Der er blevet taget billeder af jer lige siden I
blev født. Og et par af dem får I nok at se senere i dag, når I skal holde fest. I modsætning
til bjergbønderne i Bhutan har I prøvet det
før. Men I har sikkert også oplevet, at se et
billede af jer selv, som I ikke syntes lignede.
Det at se et billede af sig selv, som man ikke
rigtig synes ligner, kender vi også fra de situationer, hvor vi bliver klar over, at andre har
et bestemt billede af os – et billede, vi ikke
helt kan genkende. Som når der er én, der
siger: Emma, hun er da den søde pige i klassen. Eller: Thue, er det ikke ham, der altid
laver ballade. Det kan godt være, at man kan
genkende noget af det. Men det er bare ikke
det hele. Der er flere sider af den, man er.
Man er måske ikke kun den søde pige – og
ønsker heller ikke altid at være det. Og på
samme måde er det heller ikke rart at blive
holdt fast på at være klassens frække dreng.
Vi kan godt være hurtige til at tage den slags
billeder af hinanden. Billeder, der er lette at
fremkalde, men svære at slippe af med igen,
når de først er sat i omløb. Også af den grund

brug for et fællesskab at være menneske i.
Da Jesus kaldte ham ned fra træet, fremkaldte
han et andet billede af ham. Et billede, der
fik det hele med. Fordi han blev set med den
kærlighed, der er alt omfattende. Den kærlighed, der tåler alt, håber alt og udholder alt.
Da I blev døbt, blev der ganske givet taget
mange gode billeder af jer i dåbskjolen. Og
også af jer på armen ved siden af forældre,
faddere og bedsteforældre, venner og naboer.
Men til de billeder kan I – som Zakæus –
lægge et andet billede. Det er et billede, der
viser jer, som I er: sat ind i et menneskeligt
fællesskab – imellem jord og himmel – et billede af alt det, I er – også det, andre ikke har
blik for, og det, I helst ikke selv vil se. Det er
billedet af hver enkelt af jer, som I er set –
med kærlighed – af livets Gud.
er jeg glad for, at jeg ikke gik med til at lade
jer optage mig til YouTube, da jeg hoppede
rundt som en abe i konfirmandstuen for at illustrere arternes oprindelse.
Som vi hørte før i fortællingen om Zakæus,
havde folk i Jeriko et ganske bestemt billede
af den lille tolder, der samarbejdede med
romerne og tjente godt på sine medmennesker. Ja, han samarbejdede med besættelsesmagten, og på en 4. maj som i dag, hvor vi
fejrer Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig,
er det let at forstå, hvorfor han var foragtet,
og folk måtte tage afstand fra ham.
Men da Jesus kom og kaldte Zakæus ned fra
træet og spiste sammen med ham, udvidede
han billedet af Zakæus, ja – han sprængte
rammen, så der også blev plads til Zakæus’
menneskelighed. Han var ikke bare en ’værnemager’, han var også en mand, der havde

Det billede kan ikke være i et fotoalbum eller
lægges ud på face book. Men vi kan fremkalde det hos hinanden. Vi kan lægge vores –
snævre – billeder af andre til side og bestræbe
os på at se hinanden, som vi er. Vi kan give
hinanden vide rammer, så vi får mulighed for
at vise alt, hvad vi rummer.
Men når det ikke lykkes, og I må tvivle på, om
Guds billede af jer overhovedet findes, eller I
ikke selv kan finde det, så kan I komme her
i kirken og forhåbentlig opleve, at det bliver
fremkaldt. I kan komme ligesom i dag og få
bekræftet, at der findes et billede af jer, der
omfatter det hele – ja, sprænger alle rammer.
Tillykke med det.
Tillykke med konfirmationen.
Thue Petersen

BØGER OG FILM

Litteraturkredsen
Vi mødes i litteraturkredsen sidste gang
inden sommerferien mandag den 4.
juni og drøfter Niels Brunses herligt
mystiske roman Ramoth-Bezer (1994).
Første gang i den nye sæson bliver onsdag den 29. august, hvor vi sammen vil
vælge de bøger, vi skal læse i efteråret.
Tilmelding er ikke nødvendig, men har
du spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte:
Sara Nørholm, tlf. 65 90 26 63,
e-mail: sara.noerholm@gmail.com

Filmklubben

Onsdag den 6. juni siger vi som
afslutning på denne sæson: Samme
tid næste år (2011). Vi begynder
samme tid som altid kl. 19.00 i
Kirkesalen, og også denne aften er
der tid til diskussion, lidt ost og et
glas rødvin efter filmen. Den nye
sæson begynder tirsdag den 11. september, her bliver der mulighed for
at forny medlemskabet eller melde
sig ind for første gang; det koster 50
kr. pr. sæson, men så har man også
stemmeret, når vi vælger sæsonens
film.
Bodil Andersen, tlf. 65901896
e-mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsvalg 2012
– eller få indflydelse på din lokale kirke
En levende og aktiv kirke har brug for mennesker, der vil tage ansvar og skabe gode rammer for livet i og omkring kirken. Menighedsrådsvalget d. 13. november kan synes langt
ude i fremtiden, men det er ikke for tidligt at
begynde forberedelserne. Kirken flytter sig,
og der har været debat også om folkekirken
på Fyn – og du har sikkert en holdning til,
hvor den skal flytte sig hen her i Nr. Lyndelse.
Menighedsrådet er leder og igangsætter. Der
er både administrative og kirkelige opgaver;
der er ledelse af kirkens kompetente og
dygtige ansatte, og økonomistyring, hvor
det nuværende menighedsråd har valgt en
ekstern forretningsfører. Menighedsrådet
sørger også for vedligeholdelsen af vores
gamle middelalderkirke, så der kan afholdes
gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Et andet spændende område er kirkegårdens
drift. Menighedsrådet har pligt til at sørge
for, at der er begravelsespladser nok, men for
tiden er det mere et spørgsmål om, hvad der

skal ske med de områder, hvor gravstederne
bliver nedlagt; skal de stå tomme, eller skal de
udvikles til grønne oaser?
Menighedsrådets opgave er også at skabe
rammer, der giver plads til kirkeligt liv – både
for børn, unge, familier og ældre. I øjeblikket er det aktiviteter som babysalmesang,
minikonfirmander, børne- -og voksenkor,
filmklub, litteraturkreds, ’kaffemik’, foredrag
og koncerter. At være med i et menighedsråd
er at blive udfordret selv og at være en del af
et fællesskab, fordi du indgår i et samarbejde
med kirkens ansatte, præsten og de øvrige
menighedsrådsmedlemmer. Fremtiden ser
også ud til at rumme et tættere samarbejde
med andre sogne. Du kan få flere oplysninger
ved at kontakte et menighedsrådsmedlem
– se bagsiden af kirkebladet – eller ved at
gå ind på www.menighedsråd.dk, www.
folkekirken.dk og på www. km.dk, der er
Kirkeministeriets hjemmeside.
Formand for menighedsrådet
Astrid Nygaard Larsen

PROGRAM PÅ HUMLEHAVEN
Gudstjenester
Onsdag den 27. juni
Onsdag den 29. august
Onsdag den 26. september

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00

Anders Kjærsig
Thue Petersen
Anders Kjærsig

Humlehavens Venner
Fredag den 8. juni
Torsdag den 6. september
Fredag den 14. september

kl. 14.00
kl. 09.00
kl. 14.00

Cafe med Nymarkens Harmonikaklub
Nisseværkstedet begynder
Banko

SIDEN SIDST

Pinsesol og ømme fødder
I pinsen, 26.-28. maj, er der pilgrimsvandring fra kystbyerne på
Fyn til Odense. Jeg har deltaget i vandringer fra Bogense, Fåborg
og Kerteminde. En af de store oplevelser har været at møde helt
ukendte mennesker til en kort start-gudstjeneste, for efter kort
tids vandring at føle sig som en del af et nyt fællesskab. En anden
stor oplevelse var, da turlederen bad os om at gå i stilhed de
næste tre timer – lidt af en udfordring, der i begyndelsen kaldte
på spørgsmål som: Hvorfor det – det er jo socialt at samtale?
osv. Men vi oplevede, hvordan sanserne over for omgivelserne
– naturen og medvandrere - blev skærpet, og at kropssproget
fungerede fint.
Øjeblikkene i de små landsbykirker, hvor kirken virkelig oplevedes som stedet for et øjebliks hvil mellem de forskellige punkter
i livet. Nogle steder serveredes tankegods til den videre vandring
fx med nogle tekststykker fra salmer, digte eller Bibelen. Andre
oplevelser, der sidder i sindet, er de utrolige naturoplevelser og
samværet mellem mennesker, hvor vi tager lidt af den andens liv
med os.
Pilgrimsvandringerne er ikke luksusture, men der garanteres
langsomhed, enkelhed og fællesskab, man kan få frihed, stilhed,
spiritualitet, og undervejs kan der mediteres over, hvad der
bekymrer, og måske kan man finde frem til en form for bekymringsløshed.
Dagsvandringerne er på 15-20 km. Og de fleste af
ruterne har følgebil, så det er muligt at få et hvil,
hvis det er nødvendigt.
Der er i år 10 års jubilæum for de fynske pilgrimsvandringer, og det markeres 2. pinse
dag, når vandrerne ankommer til Odense
– men alle er velkomne. Kl. 15:30 afsløres en
’pilgrimsbænk’ i Eventyrhaven, hvorefter der
er festgudstjeneste kl. 16 i Odense Domkirke
og efterfølgende reception i Sct. Knudssalen.
Er du interesseret i at vandre med eller få mere at
vide, så gå ind på www.fynskpilgrimsvandring.dk eller
kontakt undertegnede.
Astrid Nygaard Larsen

Døbte
Mynte Wikkelsø Bojel
Magnus Erenskjold Madsen
Anne Christine Kjær
Clara Marie Bankborg
  Hansen
Døde
Anne Margrete Pedersen
Bodil Andrea Jensen
Viede
Sanne Maria Christensen &
Morten Lyneborg Jensen

HUSK!
Kirkekaffe
Søndag den 10. juni er der is
i præstegårdshaven til børne
koret og de øvrige kirkegængere. Søndag den 19. august
er der mulighed for en tår
kaffe ved orglet efter gudstjenesten.
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. 8.15 i præstegården.
Nørre Lyndelse Friskole onsdag den 5. september kl. 8.15
i præstegården.
Konfirmationerne finder sted
St. Bededag fredag den 26.
april 2013. Torsdag den 6.
sep
tember kl. 19.30 er der
konfirmandforældremøde i
Kirkesalen ved præstegården.
Mini-konfirmandundervisning
Efter sommerferien er det
Fri
skolens tredjeklasse, der
inviteres til at komme og
synge, lytte, opdage og lære
mere om kirken. Børn og
forældre vil blive orienteret
nærmere om forløbet via brev.
Menighedsrådsmøder
Torsdag den 7. juni
Torsdag den 16. august
kl. 19.30 i Kirkesalen

MUSIK OG SANG
Kom og hør Nr. Lyndelse-koret og børnekoret synge ved forårskoncerten onsdag den 23. maj som afslutning på sæsonen.
Børnekoret synger også ved gudstjenesten den 10. juni, inden de
går på sommerferie.
Tak for i år til alle korsangere og velkommen tilbage den 29.
august, hvor begge kor begynder igen og nye korsangere er velkomne.
Ulla Poulsen
organist og korleder
tlf. 20320152
e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk

ADRESSER:
Sognepræst
Thue Petersen
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
tlf. 65902663
mail: tup@km.dk
(mandag er fridag)

SEPTEMBER

AUGUST

JULI

JUNI

MAJ

GUDSTJENESTELISTE
27. maj
28. maj

10.00 Thue Petersen
Pinsedag (Johs. 14,15-21)
11.00 Friluftsgudstjeneste i Ringe 2. pinsedag (Johs. 6,44-51)

3. juni
19.30 Inge Dalsgaard Jensen
10. juni
10.00 Thue Petersen
			
17. juni
10.00 Thue Petersen
24 juni
19.30 Thue Petersen

1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

5. august
12. august
19. august
26. august

10.00 Thue Petersen
11.30 Birte Jacobsen
10.00 Birte Jacobsen
ingen gudstjeneste
19.30 Thue Petersen

10.00
10.00
10.00
19.30

Thue Petersen
Thue Petersen
Thue Petersen
Thue Petersen

Trinitatis (Matt. 28,16-20)
1. s.e. trin. (Luk. 12,13-21)
Børnekoret medvirker
2. s.e. trin. (Luk. 14,25-35)
3. s.e. trin. (Luk. 15,11-32)

4. s.e. trin. (Matt. 5,43-48)
5. s.e. trin. (Matt. 16,13-26)
6. s.e. trin. (Matt. 19,16-26)
8. s.e. trin. (Matt. 7,22-29)

9. s.e. trin. (Luk. 12,32-48)
10. s.e. trin. (Matt. 11,16-24)
11. s.e. trin. (Luk. 7,36-50)
12. s.e. trin. (Matt. 12,31-42)

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
Menighedsrådsmedlem
Suppleant for Rikke Hermansen
Jette Garde Christensen

2. sept.
10.00 Thue Petersen
9. sept.
10.00 Thue Petersen
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13. s.e. trin. (Matt. 20,20-28)
14. s.e. trin. (Joh 5,1-15)
Høstgudstjeneste

Menighedsrådsmedlem
Karsten Lindhardt
tlf. 65901441
Menighedsrådsmedlem
Poul Holst Jørgensen
tlf. 65901097

www.nr-lyndelsekirke.dk

