KIRKEBLAD
Nr. Lyndelse Sogn
Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted
30. årgang nr. 3. december 2015 – marts 2016

Nyt fra menighedsrådet
Brian Patrick McGuire Gudstjenester Spillemandsmesse
Nyt fra præstegårdsudvalget Massoud Fouroozandeh Bøger og film BUSK
Juleoptog
Juleprædiken
Musik og sang Siden sidst

Nyt fra menighedsrådet

Fra præstegårdsudvalget

Stilladset om kirken er væk. Kirken står nu flot nykalket med
grå, renoverede murankre, nymalede tårnluger og ur.
I den rådgivende arkitekts afsluttende bemærkninger står der
blandt andet: »Som vi havde frygtet, var ankrene så kraftigt
tærede – samtidig med at vi kunne konstatere, at de var trækbelastede – at det kun havde været et spørgsmål om relativt
få år, før større svigt i sammenspændingen ville have medført
skader på murværket. Faktisk kunne der allerede fra stilladset
konstateres udbulinger af muren, hvor ankrene tidligere havde
sluppet. Man må samlet konkludere, at de nu gennemførte
ankerarbejder var stærkt påkrævede – og at det var på høje tid«.
Renoveringen er dog ikke helt afsluttet, idet der mangler
noget indvendigt i tårnet og noget ude, der skal klares med lift.
Liften kunne ikke komme til, så længe der var stillads, så dette
arbejde udføres først til foråret.
Budget 2016 er sendt til endelig godkendelse i provstiet. Et
grundigt gennemarbejdet budget, med et lille forventet forbrug
af formuen på ca. 16.000 kr.
Her i efteråret har en gruppe mødre med babyer taget initiativ
til babysalmesang. Et initiativ menighedsrådet er glade for og
støtter med lokaler og en musikpædagog.
Snart bliver efteråret afløst af vinter. En tid hvor ønsket om
hygge og nærvær melder sig. Her er kirkens tilbud om koncerter, musik og gudstjenester et godt bud.
Vel mødt!
På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen

Som man jo nok har bemærket, har kirken fået en ordentlig
omgang, så den står flot og hvid, men hvad man ikke kan se er,
at præstegården også har fået en omgang. Det er jo et gammelt
hus, så der har i et par år været nogle obs´er, i form af revner
i murværket, specielt til havesiden, og nogle skorstene, som
også trængte til reparation. Der var tillige nogle tagsten, som
var begyndt at smuldre, og så har toilettet i gavlen på kirkesalslængen været svær at besøge på grund af et højt dørtrin og en
løs rist.
Det har vi så fået gjort noget ved. Vi har fået en lokal håndværker til at stå for reparationerne, så nu er alle revner lukket, og
nye tagsten lagt. Alle skorstenene er blevet repareret og har
fået en gang maling, det gælder også skorstenene på kirkesalslængen.
Indgangen til toilettet er blevet mere handicapvenlig, idet der
er lavet en rampe af chaussésten.

Forsidefoto: Mette Behrndtz

Tårnet bliver pakket ud
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Lis Petersen
Formand for præstegårdsudvalget.

Og så blev tårnet som nyt igen...

DET SKER!
Juleoptog lørdag den 12. december:
Byens juleoptog finder sted lørdag den 12. 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. Herefter
er der julegodter til børnene og gløgg til de voksne i præstegårdsladen.
Julekoncert tirsdag 15. december kl. 19.30:
Dette års julekoncert er med tre unge musikere, som vil
synge og spille en god blanding af både nye og gamle danske
julesange, amerikanske julesange, sange fra danske julekalendere og forskellige andre numre, der helt sikkert vil hjælpe
julestemningen på vej. Trioen består af Benjamin Jensen,
Johan Berg og Thea Boel Gjerum. Trioen startede for et års
tid siden og fik meget fine anmeldelser på deres julekoncerter. Lad denne koncert blive en herlig optakt til julen. Billeder
af de unge musikere kan ses i septembernummeret af Kirkebladet.
Torsdag den 11. februar kl. 19.30 i
Kirkesalen: Professor emeritus d. phil.
Brian Patrick McGuire holder foredrag:
Ti myter om den mørke middelalder
»Mørk middelalder« bruges som udtryk af
politikere og andre for at beskrive alt det
onde, som vores kultur har forladt. I virkeligheden var middelalderen en lys tid,
hvor den kristne religion bidrog til et rigt
og åbent kulturliv. Foredraget gennemgår
nogle af de myter, som siden 1500-tallet er blevet skabt om
middelalderen. Det var f.eks. almindeligt for middelalderens præster at prædike på folkesprog, og ikke på latin som
mange tror. Middelalderen er bedre end sit ry: vores egen
kultur hviler på middelalderens menneskeopfattelse og institutioner.
Søndag den 28. februar kl. 16.00 i kirken: Spillemandsmesse med »Jydsk på Næsen«. Se mere under Musik og
sang:

Søndag den 13. marts.
Fokekirkens Nødhjælp samler ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Har man lyst
til at hjælpe med, kan man henvende sig til menighedsrådets formand, Eva Lauritsen, tlf. 6590 1708
for nærmere oplysninger.
Indsamlingen afsluttes med, at der serveres varm suppe i Kirkesalen.
Torsdag den 17. marts kl. 19.00 –
bemærk tidspunktet – i Kirkesalen:
Massoud Fouroozandeh er iraner og er
konverteret fra islam til kristendommen.
Han er cand. theol, præst og forfatter og vil
tale om »Den forbudte frelse«.
Foredraget arrangeres i samarbejde med
Nr. Lyndelse og Omegns Husholdningsforening, og der vil derfor være hjemmebagt
kage til kaffen. Pris: 50 kr.
HUMLEHAVENS VENNER
Mandag den 18. januar kl. 19.00:
Generalforsamling
KAFFEMIK
Hver onsdag i ulige uger holdes der
kaffemik i Kirkesalen fra kl. 10.00 til
kl. 11.30. Der vil således være kaffemik
på følgende onsdage:
20. januar
3. februar
17. februar: Hvorfor er den 24. februar
skuddag?
(Kort foredrag. Karen Dreyer Jørgensen)
2. marts
16. marts
30. marts
13. april
Det koster 20 kr. for kaffe og brød.
Ofte vil arrangementet indbefatte et aktuelt og/eller spændende
foredrag af ca. 2-3 kvarters varighed.
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Et lille uddrag af juleprædikenen
2014 v/Mette Behrndtz:
Vil I tænke jer, for et øjeblik siden, var der en, der spurgte mig:
Mette, er du julestresset – mig? Nej, sagde jeg – nu er kagerne
vasket, pakkerne i ovnen, ungerne ligger under træet, og huset
er lagt i seng, så nu kan julen bare komme!
Dejlig er jorden – vi sørger for, det virker, når du trækker i
snoren! Sådan stod der i en julereklame for VVS i et hæfte, jeg
fik forleden. Og ja, det handler uden tvivl om gennemslagskraft,
når man har et budskab, man gerne vil have ud.
For tiden sidder jeg og arbejder med en nudansk oversættelse af en bog fra Bibelen, der hedder Daniels Bog. I kender
den garanteret godt. For det er herfra, at ordsproget »Vejet og
fundet for let« stammer. Det er også her, at drømmetyderen
Daniel bliver kastet for løverne og hans stakkels venner i babylonerkongens brændende ovn. Ligesom den berømte »skrift på
væggen« optræder.
Jeg kan godt fortælle jer, at det er en vanskelig opgave oversætte
bogen til nudansk; for den skulle jo gerne fortsat bevare sin gennemslagskraft, når den nu bliver oversat til nudansk. Hvor svært
det egentlig er, vil jeg gerne vise jer ved hjælp af et eksempel.
Jeg er ret sikker på, at de fleste vil være enig med mig i, at
juleevangeliet nok er den fortælling i Bibelen, der har mest gennemslagskraft. Så lad os forestille os, at den ikke blot blev oversat til nudansk, men faktisk også til år 2015, så ville den lyde:
Og det skete i de dage, at befolkningen via den digitale postkas
se blev bedt om at stille hos Borgerservice for at blive optaget i
folkeregistret. Det var den første folkeregistrering efter det store
offentlige systemnedbrud som følge af en computervirus. Alle tog
hen for at lade sig indskrive i hver sin by. Også Josef drog op fra
byen Nazareth i Galilæa, til Judæa, Davids by, som hed Bethlehem.
Efter kommunesammenlægningen var der desværre blevet så
langt til de offentlige kontorer.
Sådan var det i høj grad også
for Josef og hans samleverske
Maria, som var gravid med deres første barn. Barnet var undfanget ved hjælp af en anonym
donor, da Josefs sædkvalitet var
helt i bund pga. østrogen i drikkevandet. Maria var i 9. måned
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og døjede især med sure opstød og vand i fødderne. Hendes
hormonelle svingninger gjorde, at beskeden om folketællingen
ikke faldt i god jord hos hende. Pga. finanskrisen havde parret
været nødt til at sælge deres bil. Rejsen måtte derfor foregå
med tog. I dagene op til afrejsen havde der været en let frost, og
toget var derfor forsinket pga. rim på skinnerne.
Den lange ventetid på den kolde perron og rejsen i det overfyldte
tog blev for meget for Maria, der, netop som de ankom til Betlehem Hovedbanegård, udbrød: Vandet er gået! Josef fik travlt. Han
løb ud for at praje en taxa til hospitalet, men da byen var fuld af
mennesker, var der ingen taxa at få, så det unge par fandt sig et afsides hjørne på banegården, og Maria fødte sin søn, ønskebarnet,
og svøbte ham i sin jakke og lagde ham på den hårde træbænk.
Det var blevet sen aften, og Maria, der var godt træt efter
fødslen, var ved at få nok. Hormonerne i hendes krop rasede,
og hun råbte arrigt: »Det kan bare ikke være RIGTIGT, at vi
skal ligge hér! Nu har jeg født en dejlig søn, som fortjener det
allerbedste, økologisk mad og bæredygtigt tøj, BRIO barnevogn
og legetøj uden ftalater. Og så ligger vi bare HER!«
Marias råb kunne høres på hele banegården, og en vagt, en fra
rengøringspersonalet og en hjemløs kiggede på hinanden i undren.
»Kom, lad os gå hen og se hvad der er los!« Der var mørkt på banegården og det eneste lys, der kunne ane, var fra displayet på Josefs
Iphone 6 PLUS. Han var ved at oploade sin facebook-profil og
skrive på twitter og instagram til vennerne, at han nu var blevet far.
Lyset fra Josefs Iphone ledte de tre hen til parret og det
nyfødte barn. De så hvad der gik for sig; og vagten stak Josef
sin halvlunkne kaffe; rengøringsdamen gav Maria et håndklæde
at svøbe babyen i, og den hjemløse tilbød hende sin halvtomme
øl. De fortalte, at de havde hørt hendes råb, og at de nok skulle
hjælpe dem. De tilkaldte borgmesteren og lovpriste hans lederevner. Gud gav dem nu lov til at komme foran i køen til folkeregistret. Efter endt registrering kunne de med en taxa vende
hjem til dem selv, hvor de levede et helt almindeligt liv med
fastforrentet lån og økologisk bevidsthed i udkants-Galilæa.
Jesus, som den lille søn blev kaldt, voksede op og blev en intelligent ung mand; en smule gammelklog måske, men med evner
sjældent set hos hans jævnaldrende. Desværre røg han i »badstanding« hos nogle grimme fyre, og mistede livet i en alt for
tidlig alder. Hans rygte lever dog videre den dag i dag. Amen.
Hvad siger I? Mon ikke den traditionelle udgave alligevel har
mere gennemslagskraft?

GUDSTJENESTER
December
6.
10.00
Mette Behrndtz
2.s. i advent
				
12.
14.45
Mette Behrndtz		
				
13.
10.00
Mette Behrndtz
3.s. i advent
				
20.
11.30
Birte Jacobsen
4.s. i advent
24.
13.30/15.00
Mette Behrndtz
Juleaften
25.
10.00
Mette Behrndtz
Juledag
26.
10.00
Mette Behrndtz
2. juledag
27.
16.00
Birte Jacobsen		
				
Januar
1.
16.00
Mette Behrndtz
Nytårsdag
3.
10.00
Mette Behrndtz
Helligtrekongers søndag
10.
10.00
Mette Behrndtz
1. s.e.h. 3 k.
17.
10.00
Mette Behrndtz
Sidste s.e.h. 3 k.
24.
10.00
Birte Jacobsen
Septuagesima
31.
16.00
Birte Jacobsen
Seksagesima

(Matt 25,1-13)
Voksenkoret medvirker
Byens juleoptog
(Se mere under »Det sker«)
De ni læsninger
Lindvedkoret medvirker
(Joh 3,25-36)
(Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25)
(Joh 1,1-14)
(Matt 10,32-42)
Julesøndag 			
Salmesangsgudstjeneste
Matt 6,5-13)
(Matt 2,1-12 eller Joh 8,12-20)
(Mark 10,13-16)
(Joh 12,23-33)
(Matt 25,14-30)
(Mark 4,26-32)

Februar
7.
10.00
Mette Behrndtz
Fastelavn
(Luk 18,31-43)
14.
11.30
Inge Dalsgaard
1. s. i fasten
(Luk 22,24-32)
21.
11.30
Jens Buchwald Andersen
2. s. i fasten
(Mark 9,14-29)
28.
16.00
Mette Behrndtz
3. s. i fasten
(Joh 8,42-51)
				
Spillemandsgudstjeneste
				Nr. Lyndelse Koret og spillemandsgruppen »Jydsk på
Næsen« medvirker.
Marts
6.
10.00
Mette Behrndtz
Midfaste
(Joh 6,24-35(37))
11.
16.30
Mette Behrndtz
Børnegudstjeneste
13.
10.00
Mette Behrndtz
Mariæ bebudelsesdag
(Luk 1,46-55)
20.
10.00
Mette Behrndtz
Palmesøndag
(Mark 14,3-9/Joh 12,1-16)
24.
19.30
Mette Behrndtz
Skærtorsdag
(Joh 13,1-15)
25.
10.00
Mette Behrndtz
Langfredag
(Luk 23,26-49 eller Joh 20,1-18
27.
10.00
Mette Behrndtz
Påskedag
(Matt 28,1-8)
28.
10.00
Mette Behrndtz
2. påskedag
(Joh 20,1-18)
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BØGER OG FILM

MUSIK OG SANG

Litteraturkredsen
Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, og
det er hver gang kl. 19.30.
Torsdag den 14. januar 2016: John
Williams: Stoner. 1965.
Onsdag den 10. februar 2016: Helle Stangerup: Spar
Dame. 1992.
Mandag den 14. marts 2016: Victoria Hislop: Øen. 2005. (Vi
vælger nye bøger.)
Tirsdag den 12. april 2016: Per Olov Enquist: Livlægens
besøg. 1999.

Søndag den 28. februar kl. 16.00 i
kirken:
Den danske spillemandsmesse
Spillemandsmessen er en gudstjeneste
iklædt dansk folkemusik og den første af sin
art på dansk. Teksten er skrevet af Holger
Lissner. Musikken er komponeret af Ivan
Bjerre Damgård og Michael Sommer med
udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik. Ud over Jydsk på Næsen deltager Nr. Lyndelse Koret også i
opførelsen. Se mere under www.spillemandsmessen.dk

Jytte Hansen tlf. 62 61 89 39/Inge Filt tlf. 65 90 17 46
Filmklubben
Torsdag den 3. december 2015:
Juleafslutning.
Tirsdag den 12. januar 2016: Doubt.
Doubt er en amerikansk film fra 2008 instrueret og skrevet af John Patrick Shanley, hvis
teaterstykke Doubt: A Parable filmen er baseret på. Filmen er produceret af Scott Rudin og
har bl.a. Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman og Amy Adams på rollelisten. Doubt var nomineret til fire
Oscars, bl.a. for bedste kvindelige hovedrolle (Meryl Streep) og
bedste mandlige birolle (Philip Seymour Hoffman).
Mandag den 15. februar 2016: Også en god film.
Onsdag den 9. marts 2016: Catch Me If You Can.
Inden Frank Abagnale Jr. fylder 18 år, »arbejder« han som læge,
advokat og andenpilot i et større amerikansk flyselskab. Den unge
storcharmør og forklædningsmester laver dog også checkfalsknerier i den store stil, så FBI mener, at en lille samtale med Frank må
være på sin plads og sætter agent Carl Hanratty sat på sagen. Men
Abagnale er hele tiden et skridt foran lovens lange arm.
Tirsdag den 19. april 2016: En gammel – men god – film.
Onsdag den 11. maj 2016: Igen en god – og meget spændende – film. Der vælges nye film denne aften.
Som altid er der en lille servering efter filmen og mulighed for
diskussion. Prisen er 50 kr. pr. halvår. Filmene vises i Kirke
salen, og det er hver gang kl. 19.00.
Bodil Andersen tlf. 65 90 18 96
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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. 13. januar 2016.
Børnekoret:
Børnekoret øver hver onsdag
kl. 16.15-17.15 i Kirkesalen.
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 forår skal koret bl.a.
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 i Kirkesalen. 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.:20 32 01 52
e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk

BUSK-gudstjeneste
Den 25. oktober blev der afholdt BUSK-gudstjeneste i kirken.
BUSK står for »Børn, unge, sogn, kirke«. Den meget velbesøgte
gudstjeneste var tilrettelagt af de to 7. klasser fra Nr. Lyndelse
Friskole over temaet fra filmserien »Hunger Games«.

Siden sidst
Døbte:
Lucas Lundsgaard Schiøtt
Ditlev Elnegaard Mortensen
Josefine Dahl Hansen
Gaya Hildur Lykke Happenen
Mynte Gert Lykke Happenen
Olivia Lykke Larsen
Noel August Brun Pindel
Theodor Lyneborg Christensen
Adam Lykkegaard Christiansen
Liva Kirstine Falk Hansen
Viede/velsignede:
Robert John Davis og Lillian Schmidt
Døde:
Tenna Elise Rasmussen		
Ane Marie Knudsen		
Jon Flemming Jensen
Karen Margrethe Granhøj Jørgensen
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ADRESSER

Kasserer
Elisa Rasmussen		
Tlf. 66 16 99 22
Mail: e@bertlov.dk

Fra menighedsmødet 20.10.15.

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

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

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

Menighedsrådsmedlem
Folke Bové
Tlf. 31 32 76 42

Næstformand samt fmd. for præstegårdsudvalg, sekretær
Lis Petersen
Tlf. 65 90 15 84
Mail: lida@aarslevnet.dk

HUSK!

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg
Jürgen Hansen
Tlf. 65 95 93 41
Mail: jurgenhansen@outlook.dk
Kirkeværge og kontaktperson
Bodil Andersen
Tlf. 65 90 18 96
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk
Forretningsfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7, Diernæs
5600, Faaborg
Tlf. 62 61 07 89 / 22 72 47 50
Mail: dj@dj-regnskab.dk

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 10. december kl. 18.00
Onsdag den 13. januar kl. 19.30
Torsdag den 10. marts kl. 19.30.
Regnskab 2015.
Onsdag den 6. april kl. 19.30.
Budgetønsker 2017.

Kirkebil

MARK & STORM GRAFISK · 5750 RINGE

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

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 kirke
bilen ved at kontakte Ferritslev Taxi:
tlf. 65 98 11 22.

Næste kirkeblad udkommer i ugen efter påske.
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