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Nyt fra menighedsrådet
Et nyt menighedsråd er valgt for de næste 4 år.
Det skete på et velbesøgt orienterings- og opstillingsmøde den
13. september.
Heldigvis var fire fra det nuværende råd villige til at fortsætte.
Tre nye blev valgt, nemlig Jesper Fabricius, Inge Birkholm
Petersen og Mona Rasmussen.
Som stedfortrædere valgtes Helle Borggreen og Poul Holst
Jørgensen.
Konstituering af rådet finder sted den 23. november. Rådet
begynder sit virke 1. søndag i advent.
Stor tak til de tre afgående menighedsrådsmedlemmer.
Elisa Rasmussen, hun har samvittighedsfuldt og på dygtigste
vis passet kassererjobbet.
Jürgen Hansen har stået både for og bag den store renovering af
kirkens murankre samt skaffet store beløb fra fonde til projektet.
Folke Bové, han har utrættelig forsøgt at holde rådet på traditionernes vej.
Tak for samarbejdet i det gamle råd og velkommen til det nye
råd, til gavn og glæde for Nr. Lyndelse Kirke og sogn.
Ny kirkesanger
Tine Ullum blev valgt blandt flere ansøgere. Tine har været
vikar hidtil, men er altså nu fastansat. Velkommen til arbejdet.
Håber både du og menigheden glædes over dette.

Til dagligt læser jeg til multimediedesigner på Erhvervsakademiet Lillebælt, så det er dejligt at kunne være fokuseret i kirken
på alt andet end billedredigering og kodning.
Jeg glæder mig til mange gode oplevelser fremadrettet.

Det nye menighedsråd

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Stående fra venstre: Inge Birkholm Petersen, Bodil Andersen, Mona Rasmussen,
Eva Lauritsen, Lis Petersen, Jesper Fabricius.
Siddende fra venstre: Mette Behrndtz, Karen Dreyer Jørgensen.

På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen

JULEGAVE TIL SOGNET

Præsentation af den nye kirkesanger
Jeg hedder Tine Deleuran Ullum. Jeg er 24
år gammel. Jeg flyttede til Nr. Lyndelse med
min kæreste for ca. et år siden. Jeg nyder så
vidt muligt dagligt en længere gåtur nede i
hundeskoven.
Jeg har tidligere været kirkesanger i Strib,
Vejlby, Røjleskov sogn og nyder at opleve
forandringen, der er i denne kirke.
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Det er gavens størrelse, det kommer an på – det er ikke tanken
bag. Digterpræsten Johannes Møllehave har fortalt, at han synes, at denne vending faktisk er meget befriende, for som han
siger: »Det kan godt være, at man – så længe man har levet –
har hørt, at det er tanken bag, det kommer an på, men ikke just
har man set det modsatte. De fleste af os bliver nu engang mere
bevæget ved gavens størrelse end ved tanken bag.«
Og jeg kan da også lige så godt indrømme det: Jeg elsker at få
gaver. Bløde gaver – hårde gaver – store gaver – små gaver. Og
hvem gør ikke det? At få gaver – det er da dejligt! Når juleaften

nærmer sig, kan man mærke, hvordan spændingen stiger. NU
sker det snart. NU skal man snart have gaver.
Gaver giver vi jo til dem, vi holder af og sætter pris på. En gave er
en form for kærligheds-erklæring. Derfor er et ordsprog som: Det
er tanken bag, der tæller også dukket op. For det er altid dejligt at
vide, at der er nogen, der har tænkt på en. Derfor bliver Bedste
også så glad for den skæve lerfigur, som lille Mads med største
besvær har lavet i børnehaven. For Bedste ved godt, at Mads giver
sin gave med kærlighed. Og lerfiguren får derfor en ligeså fin
plads på hylden som den fineste kongelige porcelænsfigur. I den
forstand er den lille figur af ler en meget stor gave, for den er givet
af kærlighed og mange timers møjsommeligt besvær med at lave
den. Og Bedste har mere end nogen anden oplevet, hvordan lille
Mads har gået rundt og sunget og glædet sig til julen.
Nu har tiden ganske vist ikke været til at lave lerfigurer til
hvert enkelt sognebarn. Tiden er derimod blevet brugt til noget
andet, nemlig at lave en helt ny hjemmeside til sognet om Nr.
Lyndelse Kirke. Hjemmesiden vil nok minde om Mads’ lerfigur,
idet den ikke bare vil være »skæv« og anderledes, men også vil
være givet af kærlighed og udarbejdet efter mange timers møjsommeligt besvær med at lave den. Med den nye hjemmeside
vil jeg gerne vise, at Nr. Lyndelse Kirke i den grad består af de
levende sten, det vil sige mennesker! Jeg håber derfor, at alle vil
blive rigtig glad for gaven.
Mette Behrndtz

Antependium fra Løgumkloster Kirke.

DET SKER!
Tirsdag den 6. december kl. 19.00 i Nr. Lyndelse Kirke:
JULEKONCERT (omtalt i sidste kirkeblad).
Lørdag den 10. december kl. 14.00 fra Nr. Lyndelse
Friskole: Juleoptog. Se nærmere under gudstjenestelisten på
side 5.
Torsdag den 2. februar
kl. 19.30 i Kirkesalen:
Cranach og den lutherske reformation.
Vi indleder reformationens jubilæumsår med
et foredrag af kunsthistorikeren Erik Vinther
Andersen om Luther og
Cranach, der i fællesskab
lagde henholdsvis ord og
billeder til reformationen.
Erik Vinther Andersen
skriver om sit foredrag:
Betød Luthers opgør med
den katolske kirke også
Weimar-altertavlens midterfelt. (Lucas Craet opgør med kunsten i
nach den yngre, Wiki).
troens tjeneste?
I tavlens højre side Johannes Døberen med
Det mente Luther ikke,
Lucas Cranach den ældre og Luther.
men deri var ikke alle
hans følgere enige. Da Luther vendte tilbage til Wittenberg
fra sit skjul i Wartburg, var billedstormen godt i gang, og han
måtte ikke alene tage kampen op mod den katolske kirke og
pavemagten, men også mod billedstormerne.
Igennem et langt liv var Luther nær ven af den der boende
hofmaler Lucas Cranach. Kan dette have haft betydning for
Luthers positive holdning til brugen af religiøse billeder? Vi ved
det ikke, men Cranach og hans virksomhed var en uundværlig
del af Luthers kamp.
I foredraget følger vi indledningsvis Cranach som maler og
hofmaler under de saksiske fyrster. Dernæst de lutherske
antipavelige propagandatryk med træsnit fra Cranachs værksted samt Cranachs arbejde med Lutherportrætterne. Mest
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betydningsfuldt fra hans hånd og værksted var dog de religiøse
billeder, i hvilke vi kan aflæse Luthers teologi. Cranachs »Loven
og evangeliet« (i flere versioner) går direkte igen på titelbladet
i Christian den 3.’s danske bibel fra 1550. Hans reformationsalterbillede i bykirken i Wittenberg samt Weimaraltertavlen fra
1555 i Peter- og Paulskirken i Weimar spiller en helt central
rolle, ikke alene for fremstillingen af reformationsteologien,
men også for dyrkelsen af Luther som reformatorisk frontfigur.
Afslutningsvis præsenteres et dansk sidestykke til altertavlen i
Wittenberg.

dage overvejer, hvor normerne kommer fra i det sekulariserede
og autoritetsløse samfund.
Søndag den 12. marts: Folkekirkens Nødhjælp samler ind
til bekæmpelse af sult blandt verdens fattige. Har man lyst til at
hjælpe med, kan man henvende sig til Eva Lauritsen tlf. 65 90
17 08 for nærmere oplysninger.
Indsamlingen afsluttes med, at der serveres varm suppe i Kirkesalen.

INDSAMLING

Erik Vinther Andersen
Onsdag den 1. marts kl. 19.30
i Kirkesalen: Vi får besøg af tidligere bisp Kresten Drejergaard, der
vil tale om
»Luther som chefrådgiver og
samfundsrevser«.
I årene efter 1521, hvor bruddet med den romersk-katolske
kirke blev en realitet, skrev Martin Luther en række skrifter, hvori han tog stilling til nogle politiske, sociale og etiske
forhold. Disse social-etiske skrifter, som de kaldes, var provokerede af den omstændighed, at de fyrster, som havde sluttet
sig til reformationen, dermed
havde sat både kejsermagt
og kirkemagt over styr som
kilder til etisk vejledning.
I den situation spurgte de
Luther til råds, og han måtte
derfor tage stilling til en lang
række problemer i forbindelse med handel, rentetagning,
militærvæsen, skolevæsen,
ægteskab og andre forhold,
som før blev reguleret af de
ydre autoriteter.
I sin rådgivning af fyrsterne
tog Luther praktisk stilling til
problemerne, og hans synspunkter på disse områder har
stadig relevans, når vi nu om
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Onsdag den 15. marts kl. 19.30 i Nr. Lyndelse Kirke:
Kunstkoncert med musik og billeder. Se mere under MUSIK
OG SANG.
Torsdag den 30. marts kl. 19.30 i Nr. Lyndelse Kirke: Musikken omkring Luther. Koncert med »Legerne«. Se mere
under MUSIK OG SANG.
KAFFEMIK
Hver onsdag i ulige uger holdes der kaffemik i Kirkesalen fra kl. 10.00 til kl.
11.30, dog ikke onsdag i påskeugen.
Der vil således være kaffemik på følgende
onsdage:
18. januar
1. februar
15. februar

1. marts
15. marts
29. marts

26. april
10. maj
24. maj

Det koster 20 kr. for kaffe og brød, og der vil som regel være et
kortvarigt musikalsk, underholdende eller oplysende indslag.
Humlehavens Venner
Humlehavens Venner afholder generalforsamling mandag den
16. januar 2017 kl. 19.00 på plejehjemmet Humlehaven.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Humlehavens Venner

GUDSTJENESTER
December
4.

10.00

Mette Behrndtz

10.
11.

14.45
10.00

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz

18.
24.
25.
26.

10.00
13.30/15.00
10.00
10.00

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz

2.s. i advent – (Matt 25,1-13)
Voksenkoret medvirker/KIRKEKAFFE
Byens juleoptog (Se nedenfor)
3. s. i advent – De ni læsninger
Lindvedkoret medvirker
4. s. i advent – (Joh 1,19-28)
Juleaften – (Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25)
Juledag – (Luk 2,1-14)
2. juledag – (Matt 23,34-39)

Januar
1.
8.
15.
22.
29.

16.00
11.30
10.00
11.30
16.00

Mette Behrndtz
Birte Jacobsen
Mette Behrndtz
Birte Jacobsen
Mette Behrndtz

Nytårsdag – (Luk 2,21)
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)
3. s. e. h. 3 k. – (Matt 8,1-13)
4. s. e. h. 3 k. – (Matt 8,23-27)

Februar
5.
12.
19.
26.

10.00
10.00
11.30
16.00

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Karin Hasling
Mette Behrndtz

Sidste s.e.h. 3 k. – (Matt 17,1-9)
Septuagesima – (Matt 20,1-16)
Seksagesima – (Mark 4,1-20)
Fastelavn
Børnegudstjeneste

Marts
5.
12.
19.
26.

10.00
10.00
10.00
16.00

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Birte Jacobsen

1. s. i fasten – (Matt 4,1-11)
2. s. i fasten – (Matt 15,21-28)
3. s. i fasten – (Luk 11,14-28)
Midfaste – (Joh 6,1-15)

April
2.
9.

10.00
10.00

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz

Mariæ bebudelses dag – (Luk 1,26-38)
Palmesøndag – (Matt 21,1-9)

Byens juleoptog finder sted lørdag den 10. december. Alle børn, unge og voksne, der har lyst, mødes ved Nr. Lyndelse
Friskole, kl. 14. Herfra går vi igennem byen, hvor vi ender henne i kirken til en julegudstjeneste i børnehøjde kl. 14.45.
Herefter er der julegodter til børnene og gløgg til de voksne i præstegårdsladen.
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BØGER OG FILM

MUSIK OG SANG

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

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.30 i Nr. Lyndelse
Kirke:

Tirsdag den 17. januar:
Poul Coelhoe: Alkymisten. 2014.
Torsdag den 9. februar:
Anne B. Ragde: Jeg skal gøre dig så lykkelig. 2013.
Mandag den 6. marts:
Henning Mortensen: Kvinden i korshæren. 2015.
Denne aften vælges nye bøger.
Onsdag den 19. april:
Carlos Ruiz Zafón: Englens spil. 2009.
Jytte Hansen tlf. 62 61 89 39
Karen Dreyer Jørgensen tlf. 21 76 77 30
Filmklubben
Der vises film på følgende datoer:
Tirsdag den 13. december kl. 18.00.
Juleafslutning.
Onsdag den 25. januar. Stille hjerte.
Tirsdag den 21. februar. Far From The Madding Crowd.
Torsdag den 23. marts. I lossens time.
Onsdag den 26. april. Peter von Scholten.
Tirsdag den 23. maj. En god film.
Denne aften vælges nye film.
Som altid er der ost og rødvin efter filmen og mulighed for diskussion. Prisen er 50 kr. pr. halvår. Filmene vises i Kirkesalen,
og det er hver gang kl. 19.00 – dog undtagen juleafslutningen,
som er kl. 18.00.
Bodil Andersen tlf. 65 90 18 96
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»Via Dolorosa« –
kunstkoncert
Recitation, sang og klaver samt præsentation
af malerier.
Koncerten er en musikalsk rejse med Jesus på
vejen fra Pilatus op ad Via
Dolorosa mod Golgata og
Jesper Buhl og Tore Bjørn Larsen.
videre under hans lidelser på korset for at slutte
med gravlægningen. Vi er som lyttere og tilskuere således med
hele vejen den tunge langfredag. Både teksterne og musikken
er nye fortolkninger af begivenhederne langfredag og understøtter malerierne.
De medvirkende er Jesper Buhl, sang, og Tore Bjørn Larsen,
klaver. Koncerten varer ca. 1 time og 15 minutter.
Peter Lind fra Gallerie Rasmus har udvalgt de 14 malerier, der
skal understøtte musikken.
Torsdag den 30. marts
2017 kl. 19.30 i Nr.
Lyndelse Kirke:
»Musikken omkring
Luther«
»Bortset fra teologien
er der ingen kunst, der
kan sammenlignes med
musikken, da alene
Musikgruppen »Legerne«.
den,sammen med teologien, kan give os fred og
ro i sjælen«. Dette skriver Luther i et brev til en komponistven
o. 1520.
Musikgruppen »Legerne« vil i koncertform give et indtryk af
den musik der omgav Luther. Fra lystig dansemusik og sang til
datidens nye salmer forfattet af Luther. Alt sammen indrammet
af citater fra Luthers omfangsrige skrifter.

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 onsdag d. 11.
januar 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 foråret skal koret bl.a.
medvirke i Sigurd Barrets fortælling »Alt om Luther« d. 2. april,
synge til børnegudstjeneste og til forårskoncerten i maj måned.
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:

Siden sidst
Døbte:
Sara Marie Sig
Laura Emilia Schøtt
Valdemar Hedegaard
Valdemar Bøg Blad
Nayah Harrison Hedegaard
Caya Rønnow Mortensen
Ingrid Blad Larsen
Valdemar Lunau Nielsen
Viede/velsignede:
Debbie Kjærsgaard Bøgeskov og Peter Jakobsen
Tine Hermansen og Jonathan Schøtt Hansen
Døde:
Birte Larsen
Harry Folmer Jensen
Poul Storm Philbert Pedersen
Erik Bøgetoft Eriksen
Ruth Johanne Bonde Andreassen

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

Nr. Lyndelse Kirkes børnekor.

Konfirmanderne afholdt BUSK-gudstjenesten den 30.10.2016.
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ADRESSER

HUSK!

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

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 12. januar kl. 19.30.
Torsdag den 16. februar kl. 19.30.
Torsdag den 16. marts kl. 19.30.
Regnskab 2016.
Torsdag den 6. april kl. 19.30.
Budgetønsker 2018.

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)

Kirkesangere
Henning Nissen
Tlf. 20 14 42 20
Mail: henning.nissen@mail.dk
Tine Ullum
Tlf. 50 44 91 66
Mail: misstullum@gmail.com
Menighedsrådet
Eva Lauritsen
Tlf. 65 90 17 08
Mail: efla@mail.dk
Lis Petersen
Tlf. 65 90 15 84
Mail: lida@aarslevnet.dk

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

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.

Mona Rasmussen
Tlf. 65 99 12 04
Mail: monarasmussen@gmail.com
Inge Birkholm Petersen
Tlf. 60 85 04 00
Karen Dreyer Jørgensen
Tlf. 21 76 77 30
Mail: karendj@post4.tele.dk
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

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

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

Hvis der er folk i sognet, der måske kan huske at
have set englene opstillet på det gamle orgel ud for
tårnrummet eller evt. har billeder af dem dér, vil
Kirkebladet meget gerne i kontakt med dem. Henvendelse til Karen Dreyer Jørgensen tlf.: 21 76 77 30.

Næste kirkeblad udkommer i den første uge af april.
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