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Mon du bemærket har…?
I anledning af at kirkebladsudvalget, der består af Karen Dreyer
Jørgensen og undertegnede, med dette nummer udgiver et kirkeblad med et helt nyt udseende, har jeg skrevet en lille sang.
Den går på melodien »Mon du bemærket har?«
Mon du bemærket har,
hvad der med posten var?
Det var en helt ny ting,
der kom ud rundt omkring.
Det var et kirkeblad,
med en helt ny facad’.
Gid I det må ku’ li’.
For det kan nemlig vi!
Jeg håber meget, at alle vil tage godt imod vores nye blad.
Mette Behrndtz

Nyt fra menighedsrådet
»Den kedsom vinter gik sin gang,
den dag så kort, den nat så lang
forandrer sig så lempelig;
den barske vind, den mørke sky må fly.
Man frygter ej, at sne og slud
skal møde dem, som vil gå ud:
thi lad os gå at skue på,
hvor smukt naturen sig betér og ler.«
		Ambrosius Stub 1771
Ja, selv en våd vinter, som vi netop har oplevet, får ende. Foråret står på spring for at glæde os alle.
Afsked med Tascha
Den 6. april skal vi tage afsked med kirkesanger Tascha Wahl.
Hun og Jonas venter barn i begyndelsen af maj. Tascha har derfor besluttet, at hendes tid som kirkesanger ved Nr. Lyndelse
Kirke skal slutte.
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Tascha begyndte som meget ung i 2009. Hun har med sin
smukke og klare stemme fyldt kirkerummet med dejlig sangledsagelse.
Efter Taschas sidste gudstjeneste den 6. april mødes vi i Kirkesalen til afskedskaffe.
Ny kirkesanger
Som afløser for Tascha har vi ansat Liselotte Flyborg. (Se præsentation andet sted her i bladet).
Liselotte var én af de velkvalificerede ansøgere, vi havde i
forbindelse med vores sidste ansættelse. Dengang gav Liselotte
os heldigvis lov til at gemme hendes ansøgning, hvis vi fik brug
for hende.
Det er vores håb, at Liselotte vil blive glad for opgaven, og at
menigheden vil tage godt imod hende.
Skolereform
Den nye skolereform, der træder i kraft efter sommerferien,
betyder en lille ændring for konfirmandundervisningen.
Når det blot er en mindre ændring, skyldes det en positiv forhandling mellem Faaborg-Midtfyn kommune og kommunens to
provstier.
Langt den største del af undervisningen ligger fortsat som morgentimer i nogle blokke, og den resterende del ligger som dage
eller samlede timer.
Folkekirkens Nødhjælp
Den 9. marts blev der over hele landet samlet penge ind på
vegne af Folkekirkens Nødhjælp. Emnet var som sædvanlig
»Støt kampen mod sult« – i år med fokus på Etiopien.
I Nr. Lyndelse Sogn blev der samlet i alt 11.152 kr. ind – et
ganske flot resultat.
En stor tak til indsamlere og bidragsydere.
Alle ønskes et godt forår.
På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen

Set fra præstegården
Fyrre, fedt og forrygende! Ja, egentlig er 40 jo blot et tal – oven
i købet et rundt et af slagsen. Som barn kan jeg huske, at man
om den person, der fyldte fyrre ofte drillende sagde: fyrre, fed
og færdig! På sin vis er Bibelen meget enig i denne betragtning;
her bruges tallet 40 nemlig også tit, og som regel har det noget
at gøre med prøvelse eller straf! For eksempel varede vandfloden eller syndfloden i fyrre dage og fyrre nætter og ødelagde
alt levende på jorden; og de stakkels israelitter blev tvunget til
at vandre rundt i ørkenen i fyrre år, inden de kom til det land,
som Gud havde lovet dem. Jesus fastede i øvrigt også fyrre
dage i ørkenen, før han blev fristet af djævelen. Tallet 40 er altså
forbundet med visse udfordringer.
For den, der fylder fyrre, betyder det, at man sådan nogenlunde
befinder sig midt i livet. Det får mig uvilkårligt til at tænke på
Huset Buddenbrook, Thomas Manns store slægtskrønike, som
er kendt af flere grunde. Den, jeg vil fremhæve her, er sætningen: Når huset er færdigt, kommer døden. Umiddelbart virker
denne sætning meget deprimerende og nedslående. Den synes
at rumme en tør konstatering af, at et af livets grundvilkår er, at
mennesket dør, så snart det har høstet og vil nyde frugten af sin
indsats. Ja, næppe er huset færdigt, før livet er slut!
Men hvad nu hvis man tager de mørke briller af og i stedet tager de lyse på og ser sætningen i et helt andet lys – som en påmindelse om at gribe dagen og få noget ud af den! At gribe den
tid, man får i livet. Læst på den måde, indeholder sætningen en
konsekvens af, at mennesket holder op med at bygge på huset. I
det øjeblik vi læner os tilbage og mener, at vores indsats er slut,
at vi ikke skal yde mere, at livet ikke har flere opgaver til os, at
intet mere forventes fra vores side, så dør vi, mentalt og fysisk.

Det er kort sagt med livet som med et gammelt hus – der er altid noget at reparere og vedligeholde. Den dag det forsømmes,
forfalder både huset og livet. Derfor er det heller ingen sag at
fylde fyrre år. Tværtimod er det fyrre, fedt og forrygende! For
huset er på ingen måde færdigbygget endnu. Ja, egentlig er jeg
kun nået til »rejsegildet«. Det vil jeg gerne fejre ved en uformel
sammenkomst efter gudstjenesten skærtorsdag ovre i Kirkesalen for alle, der har lyst.
Mette Behrndtz

DET SKER
Forårskoncert
Onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30.
Traditionen tro inviteres også i år til forårskoncert med kirkens
børnekor og Nr. Lyndelse Koret. Der bliver lejlighed til at høre,
hvad der er arbejdet med i årets løb.
I koncerten indgår fællessange og salmer, så alle kan være med
til at synge foråret ind.
Grundlovsdag
Torsdag den 5. juni 2014 kl.
15.00 fejrer vi traditionen tro
grundlovens »fødselsdag« i præstegårdshaven, Albanivej 15, 5792
Årslev.
Årets grundlovstaler er rektor for
Odense Katedralskole, Jens Thodberg Bertelsen.
Alle er velkomne, og der vil som
sædvanlig være forfriskninger.
2. pinsedag
Mandag den 9. juni 2014 kl. 11.00 er der friluftsgudstjeneste i Nr. Lyndelse præstegårdshave, Albanivej 15, 5792 Årslev.
Det er en fælles friluftsgudstjeneste for Midtfyn Provsti.
Menigheder og ansatte fra alle provstiets kirker indbydes til at
være med.
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De senere år har der medvirket et folkekor ved gudstjenesten. Dette kor øver en enkelt aften forud for gudstjenesten.
Enhver, der har lyst til at synge, er velkommen til at være med
i dette kor.

Tilmelding fra fredag den 11.april til mandag den 5. maj på
telefon til Karen Dreyer Jørgensen: 21 76 77 30.
Ved tilmeldingen bedes man angive, om man vil have hakkebøf
eller rødspætte til middag.

Øve-aften for koret: Tirsdag den 3. juni kl. 19-21 i Kirkesalen ved
Nr. Lyndelse præstegård, Albanivej 15, 5792 Årslev.

Turen skal ses i sammenhæng med foredrag i Kirkesalen
onsdag den 10.september 2014 af Rasmus Glenthøj: »Sønner af
de slagne«. Foredraget handler om de nationale konsekvenser
af både 1864 og 1814, hvor vi mistede Norge. Nærmere herom i
næste nummer af Kirkebladet.

Tilmelding til pinsekoret: Senest onsdag den 14. maj til organist
Ulla Poulsen, tlf. 20 32 01 52 eller pr. mail: up@hoerlyck-jessen.dk
Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne. Medbring
madkurv og stol!
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Nr. Lyndelse Kirke,
og frokosten indtages i kirkesalen.
Vi anbefaler, at der arrangeres fælles kørsel eller kirkebil til
gudstjenesten.
Planlægningsgruppe:
Mette Sauerberg, Gislev, Mette Behrndtz og Ulla Poulsen, Nr.
Lyndelse, og Birte Jacobsen, Rolfsted
Udflugt
Lørdag den 14. juni 2014. I anledning af 150-året for krigen i 1864 går
årets udflugt til Dybbøl, Sønderborg og
Christiansfeld og sker i samarbejde med
den lokale afdeling af Grænseforeningen.
Turen starter kl. 8.00 fra pladsen foran
præstegården og går (via Bøjden-Fyns
hav) først til skanserne på Dybbøl, hvor
vi får formiddagskaffe, og hvor Per Grau Møller fra Grænseforeningen vil vise os rundt. Dernæst fortsætter vi til museet på
Sønderborg Slot, hvor der også vil være mulighed for at blive
vist rundt af vores guide, og hvor vi spiser den medbragte mad.
Herefter kører vi ad mindre veje gennem det østsønderjyske
landskab til »Den Gamle Grænsekro« lidt nord for Christiansfeld,
igen med mulighed for at følge rundvisningen i »Genforeningsmuseet« lige over for kroen, hvor vi spiser aftensmad kl. 17.30.
Vi kører hjem via Lillebæltsbroen.
Pris for udflugt med rundvisninger, formiddagskaffe og aftensmad (uden drikkevarer): 200 kr. pro persona.
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Kaffemik
Hver onsdag i ulige uger holdes der kaffemik i
Kirkesalen fra kl. 10.00 til kl. 11.30. Det koster
20 kr. for kaffe og brød. Ofte vil arrangementet
indbefatte et aktuelt og/eller spændende foredrag af ca. 2-3 kvarters varighed.
Onsdag den 21. maj vil Anne Marie Høst og Carsten
Rosenlund gæste kaffemik. Sammen vil de spille musik fra
den keltiske tradition og fortælle om musikken og dens kvaliteter. Anne Marie har sin keltiske harpe med, og Carsten spiller
forskellige typer af whistles samt sækkepibe og guitar.
Humlehavens Venner
Humlehavens Venner afholdt valg på generalforsamlingen den
20. januar 2014 med følgende resultat:
Formand: Mona Rasmussen, tlf. 65 99 12 04
Næstformand: Lars Larsen, tlf. 65 90 18 37
Kasserer: Margit Faarup, tlf. 65 90 17 58
Ny kirkesanger
Jeg hedder Liselotte Flyborg og er 44 år. Jeg bor på tredje år
i Heden med min mand og vores tre børn, og jeg arbejder
som lærer på Rudolf Steiner Skolen i Lindved. Jeg har sunget i
mange forskellige sammenhænge tidligere (div. kor, kammerkor, kvartet, kirkesanger, bluesband, revy, teater, impro-sang
mm) og glæder mig nu til at være en del af livet i jeres kirke.
Jeg ser frem til igen at dykke ned i de skønne tekster og melodier fra vores salmebog, og jeg håber, vi sammen får mange
dejlige timer i kirkens smukke rum.
Venlig hilsen Liselotte

GUDSTJENESTER
April
13.
17.
18.
20.
21.
27.

10.00
10.00
11.30
10.00
10.00
19.30

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske

(Mark 14,3-9/Joh 12,1-16)
(Joh13,1-15)
(Luk 23,26-49/Joh 19,17-37)
(Matt 28,1-8)
(Joh 20,1-18)
(Joh 21,15-19)

Maj
4.
10.00
Mette Behrndtz
11.
10.00
Mette Behrndtz
			
16.
9.30/11.15
Mette Behrndtz
			
18.
10.00
Mette Behrndtz
25.
19.30
Birte Jacobsen
29.
10.00
Mette Behrndtz

2.s. e. påske
3.s. e. påske
Børnekoret medvirker
Bededag
Konfirmationer
4.s. e. påske
5.s. e. påske
Kristi Himmelfart

(Joh 10,22-30)
(Joh 14,1-11)

Juni
1.
8.
9.
15.
22.
29.

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Friluftsgudstjeneste
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz

6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1.s. e. trin
2.e. e. trin

(Joh 17,20-26)
(Joh 14,15-21)
(Joh 6,44-51)
(Matt 28,16-20)
(Luk 12,31-21)
(Luk 14,25-35)

Juli
6.
11.30
13.
10.00
20.		
27.
19.30

Birte Jacobsen
Jens Buchwald Andersen
Ingen
Mette Behrndtz

3.s.e. trin
4.s.e. trin
5.s.e. trin
6.s.e. trin

(Luk 15,11-32)
(Matt 5,43-48)
(Matt 16,13-26)
(Matt 19,16-26)

August
3.
10.
17.
24.
31.

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Birte Jacobsen

7.s.e. trin
8.s.e. trin
9.s.e. trin
10.s.e. trin
11.s.e. trin

(Matt 10,24-31)
(Matt 7,22-29)
(Luk 12,32-48/Luk 18,1-8)
(Matt 11,16-24)
(Luk 7,36-50)

10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
19.30

10.00
10.00
10.00
10.00
19.30

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Birte Jacobsen
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Karin Hasling

(Matt 7,7-14)
(Joh 8,28-36)
(Joh 17,1-11)
(Luk 24,46-53)
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BØGER OG FILM

MUSIK OG SANG

Litteraturkredsen
Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, og det er hver gang kl.
19.30.

Korsang
Børnekoret har i foråret været til børnekorstævne i Dyrup
Kirke, hvor i alt 70 børn i alderen 8 - 12 år deltog. Vi lærte rigtig
meget, og noget af det kan høres, når børnekoret medvirker
ved gudstjenesten i løbet af foråret. Vi slutter sæsonen med
forårskoncert den onsdag 21. maj kl. 19.30, hvor også Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) medvirker.

Mandag den 7. april 2014:
Hanne Reintoft: Nu er det længe siden. 2008.
Tirsdag den 6. maj 2014: Salman Rushdie: Fortryllersken
fra Firenze. 2009.
Mandag den 25. august 2014: Marianne Fredriksson:
Anna, Hanna og Johanna. 1999.
Tirsdag den 30. september 2014: Jón Kalman Stefánsson:
Sommerlys og så kommer natten. 2009.

Både Børnekoret og Nr. Lyndelse Koret starter igen efter
sommerferien onsdag den 27. august i Kirkesalen, hvor nye
sangere er meget velkomne i begge kor.
Børnekoret øver onsdag kl. 16.15 - kl. 17.15.
Nr. Lyndelse Koret øver onsdag kl. 17.30 - kl. 18.30.

Onsdag den 22. oktober 2014: Karen Blixen: Babettes
gæstebud. 1952. (Denne aften vælges der nye bøger til forårsperioden 2015.)
Torsdag den 27. november 2014: Kerstin Ekman: Hændelser ved vand. 1993.
Karen Dreyer Jørgensen tlf. 21 76 77 30
Inge Filt tlf. 65 90 17 46
Filmklubben
Torsdag den 10.4. 2014: Hvad med
Kevin?
Tirsdag den 13.5. 2014: Der Untergang.
(Denne aften vælges efterårets film.)
Onsdag den 20.8. 2014: Philomena.
Som altid er der en lille servering efter
filmen, og mulighed for diskussion. Pris er 50 kr. pr. ½ år. Filmene vises i Kirkesalen, og det er hver gang kl. 19.00.
Bodil Andersen tlf. 65 90 18 96
e-mail: bodil.andersen@dadlnet.dk
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Digitalisering
Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt.
Det gælder også den personregistrering som folkekirken
udfører for staten, og det sker via www.borger.dk og ved
hjælp af dit NemID.
Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014.

Set i kirken…
Prædikestolen i Nr. Lyndelse Kirke er
fra 1577. Den er udformet efter tidens
mode med søjler, buer og forskellige
ornamentfriser, og på de fire sider er
indsat billeder af de fire evangelister,
et fænomen, der er meget almindeligt
i danske kirker, da det jo er evangelierne, der skal høres fra prædikestolen.
Både evangelisterne og de latinske
skriftord, der er indsat i postamentfelterne under evangelisterne, lader dog til at være af ældre dato
end selve prædikestolen.
Ved siden af de noget udviskede evangelister kan man skimte
deres symboler, som alle er bevingede væsner.
Matthæus’ symbol er et menneske med vinger – der som regel
opfattes som en engel. På prædikestolen kan vi nogenlunde
tydeligt se en lille, bevinget skikkelse, der kigger frem bag
Matthæus’ lange kjortel.
Kigger vi nærmere på Matthæus, kan man lige ane, at han
holder en lang spids pen i højre hånd – han er klar til at skrive
sit evangelium – bogen holder han i venstre hånd. Men hvad
nytter en pen, hvis man ikke har blæk? – og her kan den lille
»engel« være behjælpelig! Der kan næppe herske tvivl om, at
den lille, næsten usynlige grønne klat, som englen løfter op
mod Matthæus, er et blækhus!
Karen Dreyer Jørgensen

Siden sidst

Magnus Rønnebech
Wortmann
Maja Weinrich Havlit
Døbte:
Mattias Munk Holm
Simone Wulff Sanggard
Mike Rohde Andersen
Karoline Blad Larsen
Alberte Krogholm Magnussen Nanna S. W. Nielsen
Peter Faurholt Lohmann
Fiona Abigail Goodsite
Olsen
Pedersen
Tilde Jensen
Emil Lange
Victoria Sofie Lund Bruntse
Pedersen
Døde:
Viktor Sehested Christensen
Tove Trier Ægidius
Rasmus Dahl Jakobsen,
Inger Lise Kruse
Højby Friskole
Ejvind Jensen
Sigurd Schøtt Hansen
Kl. 11.15 konfirmeres fra
Poul Erik Andersen
Carl Nielsen-skolens 7.A.
Jens Peter Vang Nielsen
Caroline von Backhaus
Jens Rasmussen
Bjufstrøm
Herdis Hyldal Hansen
Emil Grønnegaard Pedersen
Kirsten Marie Jensen
Emma Frederikke
Oldengaard Nielsen
Konfirmation:
Årets konfirmander ved konfir- Frederik Oldengaard Nielsen
mationen St. Bededag, fredag Jonas Holst Due
Maja Sejer Sørensen
den 16. maj
Nicolai Sponholtz Lindberg
Eriksen
Kl. 9.30 konfirmeres fra
Samuel Otto Mathiesen
Nr. Lyndelse Friskole
Simon Bæk Pedersen
Alberte Bilde Jakobsen
Alexia deSesto Lundkvist
Astrid Hæstrup Andersen
Emma Karence Bormlund
Freja Kibsgaard Kristensen
Gustav Abildgaard Jensen
Ida Bang Mikkelsen
Josephine Riis Ebbesen
Julie Nørregaard Olsen
Kristian Faurholt Lohmann
Olsen
Kristian Hvid Thomassen
Magnus Gærup Bundgaard

7.B.
Jimmie Frank Thestrup Byg
Tobias Vang Bruun Jensen
Jonas Bo Larsen
Martin Darlyng Larsen
Mads Valentin Lykkegaard
Nicoline Nielsen
Fiona Abigail Goodsite
Pedersen
Thomas Alexander
Povlsgaard

Blækhus.
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Sognepræst
Mette Behrndtz
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
Tlf. 65 90 26 63
Mail: mbb@km.dk
Graver
David Bøgetoft
Tlf. 24 60 35 38
Mail: kirkegaarden@hotmail.dk
(Træffetid på kontoret tirsdag-fredag
kl.11.30-12.00)

Formand
Eva Lauritsen
Tlf. 65 90 17 08
Mail: efla@mail.dk

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

Næstformand samt fmd. for Kirkeog kirkegårdsudvalg
Jürgen Hansen
Tlf. 65 95 93 41
Mail: jurgenhansen@mail.dk

Menighedsrådsmedlem
Folke Bové
Tlf. 31 32 76 42

Kirkeværge
Bodil Andersen
Tlf. 65 90 18 96
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

HUSK!

Forretningsfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7, Diernæs
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 07 89 / 22 72 47 50
Mail: dj@dj-regnskab.dk

Organist
Ulla Poulsen
Tlf. 20 32 01 52
Mail: up@hoerlyck-jessen.dk
Kirkesangere
Henning Nissen
Tlf. 66 19 24 40
Liselotte Flyborg
Tlf. 53 20 24 09

Kasserer
Elisa Rasmussen
Tlf. 66 16 99 22
Mail: e@bertlov.dk
Sekretær
Lis Petersen
Tlf. 65 90 15 84
Mail: lida@aarslevnet.dk

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 8. maj kl. 17.00
(Skovbesigtigelse)
Onsdag den 4. juni kl. 19.30
(1. behandling af budget 2015)
Onsdag den 13. august kl. 19.30

Kirkebil
Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der
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.

Fmd. for Præstegårdsudvalg
Bodil Andersen
Tlf. 65 90 18 96
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk
Næste kirkeblad udkommer i den første uge af september 2014.
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