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Nyt fra menighedsrådet

Om kirkedøren og Luthers teser

Mens disse linjer skrives, er det stadig sommer.
En tur på kirkegården er et smukt syn. De mange – rigtig
mange røde og hvide isbegonier lyser op mod solen og strutter
af sundhed godt hjulpet af graver David Bøgetoft, som holder
et vågent øje med vejr og vind, om der skal vandes, eller om
naturen klarer det.
I kirken har vi haft besøg fra Nationalmuseet ved konservator
Kirsten Trampedach. Besøget var første skridt før indvendig
kalkning af kirken. Der blev kigget på skader og angreb af
bakterier. De bakterier, der blev fundet, er ikke sundhedsskadelige. Der blev foretaget kalkningsprøver. Her oplevede vi, at
en creme brulé-brænder kan bruges til andet end at danne en
smuk overflade på en dessert.
Konservatoren skrabede små kalkprøver af og udsatte dem for
varme. På den måde blev det fastslået, at nogen på et tidspunkt
har givet vindueskarmene i kirkerummet et lag plastikmaling.
Nok praktisk, men ikke efter forskrifterne.
Det sted i kirken, der trænger mest til reparation og kalkning,
er våbenhuset. Her er der på øst-væggen et kalkmaleri med indskrift. Dette maleri er aldrig istandsat. Det står, som det kom
frem i 1989. Det kan tænkes, at det stammer helt tilbage til 1500
tallets 2. halvdel. Om vi skal forsøge at få maleriets skrift tyde
ligere frem, vil ske i et tæt samarbejde med Nationalmuseet.
Den indvendige kalkning af kirken sker tidligst i 2019.
Alle ønskes et godt efterår med glæde ved det, som årstiden
bringer.
Husk at give dig selv en god søndag med gudstjeneste i kirken.

Allehelgensaften den 31. oktober
1517 slog Luther ifølge myten 95
teser op på døren til Wittenberg
Slotskirke. De 95 teser handlede
især om afladshandel, som den
katolske kirke havde indført, og som
betød, at man kunne købe sig fri af
sine synder og dermed afkorte eller
helt slippe for ophold i skærsilden
efter døden – alt efter hvor meget
man betalte. (Det Kongelige Bibliotek i København er i besiddelse af et fortrykt afladsbrev, man skal kun udfylde med navn
og beløb…). Luther påviste, at der intetsteds i bibelen er belæg
for dette, mennesket frelses alene ved sin tro »sola fide«, og
den får man kun via Guds nåde »sola gratia«. Luther indledte
dermed reformationen, der præcis 19 år senere – 1. november
1536 – blev indført i Danmark. Det er nu næppe sandsynligt, at
Luther i egen person slog teserne op på kirkedøren – hvis de
overhovedet blev slået op. Han var professor ved Wittenbergs
Universitet, og til opslag og lignende hverv har man uden tvivl
benyttet sig af universitetets pedeller. Hvad, der imidlertid ikke
er en myte, er, at Luther rundsendte teserne til sine venner og
til de lokale bisper, og at de et par måneder senere blev trykt på
både latin og tysk – og dermed var reformationen i gang.
I Nr. Lyndelse vil vi dog gerne bakke lidt op om den gode myte,
og derfor er Luthers 95 teser – i lamineret udgave og på dansk
– blevet sat op på døren mellem våbenhus og kirkeskib og
pryder nu forsiden af dette kirkeblad.
Selve døren er af egetræ og fra omkring 1575. Indvendig er den
udsmykket med en bue, der er båret af pilastre (flade søjler),
og buen er bl.a. udsmykket med 3 udskårne rosetter – måske
en henvisning til Brockenhuus’ernes våbenskjold. På frisen
ovenover buen snor akantusblade sig med udgangspunkt i en
bladmaske: »den grønne mand«, der står som en slags garanti
for vækst og frodighed – oprindelig en hedensk figur, men
afbildet i utallige kirker.

På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen

Kilde: Nationalmuseet. Danmarks kirker. Odense Amt 36-37. Sønder Nærå.
Nr. Lyndelse. Højby. Nr. Søby. 2017.
Frederik Stjernfeldt: Syv myter om Luther. Gyldendal 2017.
Fra sogneturen til Gavnø.
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Karen Dreyer Jørgensen

DET SKER!
Fredag den 8. september – arrangementet er aflyst. Arrangementet vil evt. blive gennemført senere. En Lutherøl vil
dog kunne nydes i forbindelse med reformationsarrangementet
den 31. oktober. Se nedenfor.
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Kirkesalen: Vi får besøg af professor emeritus
Brian Patrick McGuire, der vil fortælle om
kontinuitet og forandring i det religiøse liv i
Danmark efter den protestantiske reformation.
Hvordan vi danskere har været loyale over for
vore rødder i den kristne middelalder, samtidig med at vi sagde
farvel til paven og de fleste helgener.
Tirsdag den 31. oktober kl. 15.00 i Kirkesalen: Reformationsarrangement med sange, lagkage, kaffe, Lutherøl og
konkurrencer (med præmier!) – hvem ved mest om Luther og
reformationen?
Torsdag den 2. november kl. 9.30 i kirken: Morgensang.
Se mere under MUSIK OG SANG.
Tirsdag den 21. november kl. 19.30 i
Kirkesalen: Katekismuskuppet.
Sadolin er overbevist lutheraner og en sand
stridsmand for Vorherre. Og så er han hjælpepræst for biskoppen i Odense. Da biskoppen
skal ud at rejse, griber Sadolin chancen for at
indføre luthersk kirkeorden på Fyn. Naturligvis
møder han modstand, men Sadolin har et slagkraftigt våben. En bog. Luthers Katekismus.
I fortællingen om »Katekismuskuppet« tager Esther Rützou
os med tilbage til dengang, reformationen ramte Fyn:
Det er Grevens Fejde. Svendborgs kamp mod den lybske
flåde. Slaget på Øksnebjerg. Det er Sadolin, Hans Gaas og
Peder Laurentsen, »den mest skamløse tilhænger af den
lutherske sekt«.
Midt i denne vrimmel af krigeriske gejstlige og kamplystne
kongsemner står fortælleren, Esther Rützou. Med stor kyndighed – og en fin portion humor – holder hun fast i de historiske
tråde og fører os igennem begivenhederne.

HUMLEHAVENS VENNER,
EFTERÅRSPROGRAM 2017:
Torsdag den 7. september kl. 10:
Seniorstrik starter op. Kom til en hyggelig formiddag på Humlehaven, hvor vi hygger os sammen med de beboere, der har lyst
til at strikke sammen med os.
Er der nogle, der har garnrester liggende, så kan strikkedamerne sikkert bruge det!
Ring til Else 24 85 11 29, Marianne 65 90 10 62 eller Kirsten 65
90 1759.
Fredag den 29. september kl. 14.30:
Spillemændene »De andre« kommer og underholder os med
dejlig og lystig musik.
Entre plus kaffe 40 kr.
Fredag den 27. oktober kl. 14.30:
Her får vi besøg af Eva og Jørgen fra Langeskov. De spiller
begge harmonika.
De vil underholde os med Giro 413 melodier og meget andet. Vi
får lov at synge med fra sanghæfter.
Entre plus kaffe 40 kr.
Fredag den 24. november kl. 14.00
Her holder vi en lille »julehyggestue«. Der vil være hyggemusik, og vi holder lotteri med dejlige gevinster, som seniorstrikkerne har produceret i efteråret, samt fine gevinster fra lokale
forretninger og firmaer.
Entre plus gløgg og æbleskiver 40 kr.
Mandag den 22. januar 2018 kl. 19:
Humlehavens Venner afholder generalforsamling.
Ret til ændringer forbeholdes!
Venlig hilsen
Bestyrelsen:
Helmuth Jensen 65 90 15 73
Else Larsen 24 85 11 29
Marianne Johansen 65 90 10 62
Kirsten Pedersen 65 90 17 59
John Schou Jensen 29 90 35 19
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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, og der
vil som regel være et kortvarigt musikalsk,
underholdende eller oplysende indslag.
13. september:	Hans Rytter og Arne
Ploug: Landbrugets historie krydret med musik.
27. september: Johannes spiller.
11. oktober:	Else Marie fra Hestehavegård. Måske er Peter
også med.
25. oktober:
Sang og snak
8. november: Johannes underholder.
22. november:	Jytte og Ole Hansen fortæller mere om Norge
og viser billeder.
6. december: Jørgen underholder med harmonika og sang
20. december:	Eva fortæller julehistorier. Juleafslutning med
sang, gløgg og æbleskiver.

Victor tvinger sin far med i kirke
70 gange
Victor blev konfirmeret i Nr. Lyndelse Kirke St. bededag i
år og var i den forbindelse i kirke hele 70 gange i forskellige
kirker på Fyn – de fleste gange sammen med sin far, Johnni.
Men faktisk ville Victor slet ikke konfirmeres eller gå til
konfirmandforberedelse til at begynde med. Victor ændrede
syn undervejs og fandt ud af, at der absolut ingen tvang er
forbundet med kirken. Man SKAL ikke tro eller opføre sig på
en bestemt måde. Man kommer bare, som man er, og fordi
man har lyst. Som Victors præst synes jeg, at det kunne være
spændende at høre, hvad en konfirmand og hans far tænker
om Den Danske Folkekirke her i 2017. De har derfor begge
fået stillet 5 skarpe spørgsmål:
Hvad synes du om at komme i kirke?
Victor: Det er hyggeligt at komme der. Det er ikke, som de
fleste siger, kedeligt, det er faktisk sjovt. Det er også hyggeligt
at være der med min far. Johnni er meget enig og tilføjer: Jeg
4

synes, at der er en fred over at komme i kirken, desuden kan
man få lov til at synge nogle salmer uden at nogle kan høre,
hvor falsk man egentlig synger; og så er det rart at møde nogle
af de lokale – og præsten. Samtidig har jeg lært mere bibelhistorie på den her »kirketurne«, end jeg gjorde i skolen!
Hvad er det bedste ved at komme i kirke?
Her tænker Victor en stund, inden svaret kommer: Det er nok
præsten. Jo, det er virkelig højdepunktet, hvis det er en god

GUDSTJENESTER
September
3.

19.30

Peter Ulrik Jensen

12.s.e. trin (Mark 7,31-37)

10.

10.00

Mette Behrndtz

13.s.e. trin (Luk 10,23-37)

17.

10.00

Mette Behrndtz

14.s.e. trin (Luk 17,11-19) KIRKEKAFFE

			

Høstgudstjeneste. Børnekoret medvirker

24.

15.s.e. trin (Matt 6,24-34)

19.30

Mette Behrndtz

			

Konfirmandindskrivning

Oktober
1.

10.00

Mette Behrndtz
		

16.s.e. trin (Luk 7,11-17) KIRKEKAFFE
Voksenkoret medvirker

8.

11.30

Peter Ulrik Jensen

17.s.e. trin (Luk 14,1-11)

15.

10.00

Mette Behrndtz

18.s.e. trin (Matt 22,34-46)

22.

11.30

Birte Jacobsen

19.s.e. trin (Mark 2,1-12)

29.

16.00

Mette Behrndtz

20.s.e. trin BUSK-gudstjeneste. Børnekoret medvirker

5.

10.00

Mette Behrndtz

Alle helgens dag (Matt 5,1-12)

12.

16.00

Peter Ulrik Jensen

22.s.e. trin (Matt 18,21-35)

19.

10.00

Mette Behrndtz

23.s.e. trin (Matt 22,15-22) KIRKEKAFFE

26.

16.00

Mette Behrndtz

Sidste s. i kirkeåret

November

			

Børnegudstjeneste

December
3.

10.00

Mette Behrndtz

			

1.s. i advent (Luk 4,16-30)
Børnekoret medvirker

9.

14.45

Byens juleoptog

Familiegudstjeneste

10.

10.00

Mette Behrndtz

2.s. i advent (Matt 25,1-13)

			

Voksenkoret medvirker
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præst. Her nikker Johnni samstemmende: Hvis det er en tør
rosin, så kom jeg nok ikke! Det har også været en stor glæde at
kunne være der for Victor og hjælpe ham med at udleve hans
skøre planer, for jeg lovede at tage med ham, og vi har fået
snakket sammen på en helt anden måde undervejs.
Hvad er det værste ved at komme i kirke?
Svaret kommer kvikt fra Victor: Det er også præsten! Hvis
det er en dårlig præst selvfølgelig. Desuden mangler der en
fodskammel. Det er der i Sdr. Nærå Kirke, og det er simpelthen
fantastisk at sidde på bænken der. Hertil supplerer Johnni med
et let smil: Det er derfor, at vi altid sidder samme sted, når vi
kommer i Nr. Lyndelse Kirke. Jeg har nemlig fundet ud af, at
jeg kan sidde med benet oppe på en kampesten, der stikker ud
af væggen – lidt magelig er man vel altid.
Hvad kunne kirken gøre bedre?
Her peger Victor igen på fodskamlerne, men siger samtidig: Jeg
synes ikke, at det er nødvendigt at gøre det bedre. Hvis man endelig vil gøre noget, kunne man gøre ligesom i Gråbrødre Kirke
inde i Odense, her står der efter hver gudstjeneste et glas vin,
saftevand, chips, nødder og tørrede frugter, som man kan tage
af, når man går ud. Når det er en speciel højtid er disse ting
skiftet ud med fx påskeæg til påske. Men alt i alt gør sådanne
ting, at man føler sig meget velkommen. Her supplerer Johnni
og siger: For mig er det vigtigt, at kirken følger med tiden, og
at præsten ikke bare læser noget op fra en bog og tænker, at
det er fint nok uden at gøre en indsats i forhold til oplæsning og
formidling.
Hvordan synes du kirken skal se ud for unge?
Den skal være fuld af stemning, energi og lyst svarer Victor,
mens hans far siger: Det traditionelle kirkerum er efter min
mening det helt rigtige. Man behøver derfor heller ikke at
gøre det til et showroom – heller ikke for de unge – bare
præsten er frisk og har en frisk tilgang og en god energi, er
det nok.
Til sidst kunne jeg ikke dy mig for at spørge Victor, om han så
skal være præst, og hertil svarede han straks: Nej! Jeg vil gerne
være programmør. Så herfra skal der lyde et held og lykke med
fremtiden – håber, at vi stadig ses i kirken.
Mette Behrndtz
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BØGER OG FILM
Litteraturkredsen mødes i Kirke
salen, og det er hver gang kl. 19.30.
Onsdag den 27. september:
Marylynne Robinson: »Gilead«.
2006.
Mandag den 30. oktober:
Anthony Doerr: Alt det lys vi ikke
ser. 2014.
Denne aften vælges nye bøger.
Onsdag den 29. november:
Jakob Ejersbo: Revolution. 2009.
Onsdag den 24. januar:
Kristin Marja Baldursdottir: Køligt daggry. 1999.
Jytte Hansen tlf. 62 61 89 39
Karen Dreyer Jørgensen tlf. 21 76 77 30

Filmklubben
Der vises film på følgende datoer:
Torsdag den 31. august
Torsdag den 14. september
Onsdag den 11. oktober
Tirsdag den 14. november
Tirsdag den 12. december
Som altid er der ost og rødvin efter filmen og mulighed for
diskussion og almindelig hygge.
Prisen er 50 kr. pr. halvår.
Filmene vises i Kirkesalen, og det er hver gang kl. 19.00 – dog
undtagen juleafslutningen den 12. december, som er kl. 18.00.
Bodil Andersen tlf. 65 90 18 65

MUSIK OG SANG
Syng i kor
Det skaber glæde – er godt for koncentrationen – gør dig
god til at lytte til andre.
Alle kor ved Nr. Lyndelse Kirke begynder den nye sæson
onsdag d. 30. august 2017.
Børnekoret:
Børnekoret øver hver onsdag kl. 16.15-17.15. Koret er
for børn fra 3. kl. og opefter. Hvis du kan læse, er du velkommen til at starte tidligere. Vi synger sange og salmer og korsatser til gudstjenester og koncerter. I dette efterår skal koret bl.a.
synge til høstgudstjeneste i september og til børnekorstævne i
november.
Kor for de voksne:
Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag
kl. 17.30-18.30. Koret er for alle med lyst til at prøve at synge
flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester og koncerter
ca. 4 gange i løbet af året.

Nye sangere er velkomne i begge kor. Har du spørgsmål, eller
vil du vide mere, så ring eller skriv til:
Organist Ulla Poulsen
Tlf.: 20320152, e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk
»Spil dansk ugen 2017«
Torsdag den 2. november kl. 9.30 – kl. 10.00 i Nørre
Lyndelse Kirke
Morgensang – Efterårssalmer
I anledning af »Spil dansk ugen 2017« inviterer organisten til
morgensang, hvor vi skal synge de kendte efterårssalmer og
også lære et par nye efterårssalmer.

Siden sidst
Døbte:
Cody Storm Goodsite Pedersen
Elin Boye Boes
Gustav Lange
Toki Malik Mørch Schytt
Martin Pellegård
Malou Isabella Schmidt Skousen
Lilja Elnegaard Mortensen
Ella Kirsten Rust Nielsen
Viede/velsignede:
Sara Kim Witting Christensen og Jan Wen
Benedikte Margit Olesen og Henrik Beck Holm
Anette Dybdal Isalin og Emil Hansen
Sophy Anna Langkilde og Alexander Høy Frandsen

Børnekoret medvirkede i provstiets Lutherarrangement d. 2. april i Ringe Kirke:
»Alt om Luther« af og med Sigurd Barrett.

Døde:
Hertha Grethe Hansen
Asta Müller
Grethe Pedersen
Edith Madsen
Sofie Kathrine Vejby Nielsen
Mette Henriette Hansen
Karsten Brandt
Arne Nielsen Sørensen
Ellen Rasmussen
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Næstformand samt kontaktperson
Bodil Andersen
Tlf. 65 90 18 96
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

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, på telefonen kl. 8.00-16.00)

Kirkeværge samt formand for
præstegårdsudvalg
Jesper Fabricius
Tlf. 21 25 13 50
Mail: JesperFabricius@hotmail.com
Kasserer
Lis Petersen
Tlf. 65 90 15 84
Mail: lida@aarslevnet.dk
Sekretær samt formand for kulturudvalg
og kirkeblad
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
Kirkesangere
Henning Nissen
Tlf. 20 14 42 20
Mail: henning.nissen@mail.dk

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

Tine Ullum
Tlf. 50 44 91 66
Mail: misstullum@gmail.com
Formand samt formand for kirke- og
kirkegårdsudvalg
Eva Lauritsen
Tlf. 65 90 17 08
Mail: efla@mail.dk

HUSK!
Menighedsrådsmøder.
Mødetidspunkt er kl. 19.00,
hvis andet ikke er nævnt
Torsdag den 7. september:
3. kvartalsrapport
Onsdag den 4. oktober:
Revisionsprotokollat samt bemærkninger
til afsluttet regnskab 2016
Torsdag den 9. november.
Torsdag den 7. december kl. 18.00
Se i øvrigt kirkens hjemmeside:
nørrelyndelsekirke.dk

Kirkebil
Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der
har svært ved selv at komme til gudstjeneste i Nr. Lyndelse Kirke. Senest dagen
i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferritslev Taxi: tlf. 65 98 11 22.

MARK & STORM GRAFISK · 5750 RINGE

ADRESSER

Menighedsrådsmedlemmer
Mona Rasmussen
Tlf. 65 99 12 04
Mail: monasrasmussen@gmail.com
Inge Birkholm Petersen
Tlf: 60 85 04 00

Fra sogneturen til Gavnø.

Næste kirkeblad udkommer i den sidste uge af november.
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