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Nyt fra menighedsrådet

Kirkesyn

Budgettet for 2015 er færdigbehandlet. Kirkens økonomiske
ramme er som kommunens budget afhængig af antal indbyggere og disses indkomst. Vores kommune mangler tilflyttere.
Vi har udarbejdet et driftsbudget for Nr. Lyndelse Kirke, der er
i balance. Langt den største del af budgettet går til lønninger,
varme, lys og vand.
I kan fortsat møde graver David Bøgetoft , hvis I kommer på
kirkegården. Organist Ulla Poulsen glæder os ved orglet og har
ofte et af sine kor med.
Liselotte Flyborg og Henning Nissen er vores faste kirkesangere, og sammen med vores præst, Mette Behrndtz, er de en
god stab ved Nr. Lyndelse Kirke.
I Kirkesalen vil der også næste år blive afholdt forskellige foredrag, og i kirken vil der være koncerter.
En af de helt store koncerter i 2015 bliver koncerten med
Københavns Drengekor den 11. april. Det er foreningen Musik
på Midtfyn der står for denne koncert. Vi lægger kirke til og har
lovet at hjælpe med nogle praktiske ting, bl.a. overnatning. Se
andetsteds i bladet.
Når dette blad kommer ud, er vi tæt på jul. En dejlig tid, også i
kirken.
Alle ønskes en glædelig jul.

Det årlige kirkesyn fandt sted onsdag den 1. oktober med
deltagelse af to bygningskyndige samt størsteparten af menighedsrådet. Formålet med kirkesynet er at foretage en grundig
gennemgang af kirken for at konstatere, om der er skader eller
mangler, der skal udbedres eller holdes under observation.
Således har de mere eller mindre gennemtærede murankre i
tårnet været holdt under observation i nogle år, før de i 2015
alle bliver efterset og bliver repareret eller udskiftet.
Af tidligere påpegede skader, som igen er blevet påpeget ved
årets kirkesyn, kan nævnes revnerne i murværket forskellige
steder. Disse revner kan ses inde i kirken. Revnerne har været
under observation i flere år og kan hænge sammen med murankrenes dårlige tilstand.
Angreb af borebiller i tagkonstruktionen har været under
observation i nogle år. En behandling af dette problem trænger
sig på efterhånden.
Kamtakkerne over våbenhuset trænger også til at blive eftergået. Dette arbejde vil blive udført i 2015 i forbindelse med
udskiftningen af tårnets murankre.
Af nye ting, som de sagkyndige påpegede, var småskader på
kirkens tag, så regnvand og fygesne kan trænge ind. Taget
arbejder jo, når det blæser, så understrygningen kan smuldre

På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen

Fra efterårets BUSK-gudstjeneste.

Forsidebilledet forestiller et felt på den trefløjede altertavle i Tibirke
Kirke, Helsingør Stift. Tavlen er fra ca 1475-1500.
Foto: Henrik Bolt-Jørgensen.
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Fra efterårets BUSK-gudstjeneste.

bort, og tagsten kan revne. Disse skader vil blive repareret i
2015.
En bærende bjælke over våbenhuset var alvorligt medtaget af
råd. En del af bjælken skal udskiftes. Dette vil sandsynligvis ske
i 2015.
Kirkens vedligeholdelsesstand anses for at være god.
Jürgen Hansen

Fra forårets konfirmation.

Fra præstegården
I anledning af Alle Helgen tog vi søndag den 2. november
kirkens nye kors med fyrfadslys i brug. Det er lavet af vores
graver, David Bøgetoft, og plankerne stammer fra den gangbro,
vi tidligere benyttede ude ved graven i forbindelse med begravelser. Da vi imidlertid har fået en ny gangbro, der sikkerhedsmæssigt er mere forsvarlig, tænkte jeg, at den gamle gangbro
ville få en rigtig fin symbolværdi som kors ved Alle Helgen,
hvor vi netop mindes de døde, og ved den keltiske gudstjeneste
den 5. november, hvor korsets rustikke udseende kunne lede
tankerne i retning af et keltisk kors (dog uden ringen om selve
korset). Korset peger desuden på forbindelsen mellem dåb og
begravelse, hvor de samme ord fra 1. Petersbrev 1,3 bliver læst
højt: »Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin
store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde«. Korset var derfor også fint at
have stående i forbindelse med Alle Helgen, hvor der var to
barnedåb i kirken.
I skrivende stund venter julen lige om hjørnet, og med julen
følger alle traditionerne. I år vil vi dog bryde en af disse og
holde gudstjeneste julesøndag, kl. 16.00, da biskoppen mener,
at der bør holdes en salmesangsgudstjeneste denne dag. En salmesangsgudstjeneste går ud på, at vi synger en række af julens
gode salmer som en slags afslutning på julen 2014. Samtidig har
man mulighed for at gøre et godt kup. Dette finder ganske vist
ikke sted i januar, men i februar, hvor vi holder KUP-gudstjeneste for første gang. KUP er en forkortelse for konfirmander,
unge og præst. Det er en ny type gudstjeneste, som konfirmander, unge og præst vil lave i fællesskab. Alle er dog meget
velkomne til at være med.
Apropos børne- og ungdomsgudstjeneste, holdt vi sidste søndag i oktober BUSK-gudstjeneste i Nr. Lyndelse Kirke, hvor
årets konfirmander fra Nr. Lyndelse Friskole stod for gudstjenesten med temaet »Venner – disciple«. De unge spillede et lille
stykke om en »fræk discipel« i skikkelse af soldaten Johnson,
der udfordrer sin kaptajn, der er ateist. Desuden var der hele
fire konfirmander, der var på prædikestolen for at sige noget
om dagens evangelietekst, der netop handlede om disciple.
Men er disciple egentlig det samme som venner? Og kan man i
det hele taget klare sig uden venner?
Mette Behrndtz
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DET SKER!
JULEOPTOG
Lørdag den 13. december. Juleoptoget starter kl. 14.00 fra
Friskolen og slutter med børnegudstjeneste og en forfriskning
ved Nr. Lyndelse Kirke.
Mandag den 15. december kl. 19.00. Bemærk tidspunktet!
JULEKONCERT i Nr. Lyndelse Kirke med Duo Askou//
Andersen. Se mere under MUSIK OG SANG.
Mandag den 19. januar kl. 19.00 – ca. 21.00: LATIN
Kom og lær latin på en sjov og hyggelig måde, og lær samtidig
en masse om grammatik, sproghistorie, europæisk historie og
kulturhistorie. Hvis der er tilstrækkelig tilslutning, vil der være
latin hver 2. mandag ind til midt i maj. Kurset kræver ingen
udgifter af deltagerne.
Tirsdag den 27. januar kl. 19.30.
Korset i kirken – korset i kunsten
Foredrag ved kunsthistorikeren lektor Erik Vinther Andersen.
Korset er uden sammenligning det vigtigste og det mest anvendte
symbol i kristendommen. Korset og dermed korsfæstelsen dukker
dog forholdsvis sent op i kristen kunst, og fra det 5. århundrede
begynder fremstillingerne heraf at udvikle sig til et af den vestlige
kirkes mest betydningsfulde symboler og billedmotiver.
Denne motivverden afspejler såvel de enkelte perioders livssyn
som den stilmæssige udvikling i kunsten.
Vi vil følge korsmotivet fra de tidligste fremstillinger frem til vor
tid belyst ved værker indenfor europæisk og dansk kunst. Middelalderens stiliserede gengivelse blev afløst af renæssancens
naturalisme, der igen blev erstattet af barokkens følelsesmæssige udladninger. Klassicismens kølighed blev efterfulgt af det
sødladne i romantikken, og vor tids mere eller mindre abstrakte korsfæstelsesfremstillinger bevidner den store inspirationskraft, kristendommen også i dag udgør inden for kunsten.
Forinden skal vi se eksempler fra den kristne billedverden fra
tiden, før korset dukker op i kunsten.
Onsdag den 25. februar kl. 19.30.
Biskop Tine Lindhardt holder foredrag: Hvad skal vi med
folkekirken i dag?
Hvor går folkekirken hen?
Folkekirken er kommet til debat i de senere år. Det er godt, for
det viser, at den er levende.
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Men hvor går den hen, hvad kan den og skal den, og hvorfor
skal vi overhovedet have den? Det bliver spørgsmålet, Tine
Lindhardt vil stille og have en debat omkring.
Søndag den 8. marts.
Folkekirkens 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 Kir–
kesalen.
Onsdag den 11. marts kl.
19.00. Bemærk tidspunktet!
Natur videnskab og kristendom
Seniorforsker Jens Olaf Pepke
Pedersen fra Institut for Rumforskning på Danmarks Tekniske
Universitet giver sit bud på, hvordan natur videnskab og kristendom
kan eksistere sammen. Eftertiden
har gerne fokuseret på historiske
eksempler på sammenstød mellem
de to områder, men i samtiden blev
det ikke opfattet som en større
konflikt, og mange forskere fandt
inspiration i kristendommen. Natur videnskab og kristendom giver
svar på forskellige spørgsmål, og derfor kan kristen forkyndelse om Guds skabelse være meningsfuld uden at konkurrere med en videnskabelig årsagsforklaring.
Lørdag den 21. marts kl. 14.00-16.30. Carl Nielsen
Kormaraton i Nørre Lyndelse Kirke. Se mere under MUSIK OG SANG.
Lørdag den 11. april kl. 15.00. Københavns Drengekor i
Nr. Lyndelse Kirke.
Musik på Midtfyn arrangerer koncert i samarbejde med Nr.
Lyndelse Kirke og Vennekredsen omkring Carls Nielsens Barndomshjem.

Fortsættes side 6.

GUDSTJENESTER
December
7.
10.00
Mette Behrndtz
2.s. i advent
(Luk 21,25-36)
				
Kirkens voksenkor medvirker
14.
10.00
Mette Behrndtz
3.s. i advent
De ni læsninger
				
Lindvedkoret medvirker
21.
11.30
Birte Jacobsen
4.s. i advent
(Joh 1,19-28)
24.
13.30/15.00
Mette Behrndtz
Juleaften
(Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25)
25.
10.00
Mette Behrndtz
1. juledag
(Luk 2,1-14)
26.
10.00
Mette Behrndtz
2. juledag
(Matt 23,34-39)
28.
16.00
Mette Behrndtz
Julesøndag 					
			
Salmesangsgudstjeneste
Januar
1.
16.00
Mette Behrndtz
Nytårsdag
(Luk 2,21)
4.
10.00
Mette Behrndtz
Helligtrekongers søndag
(Matt 2,1-12)
11.
10.00
Mette Behrndtz
1. s. e. h. 3 k.
(Luk 2,41-52/Mark 10,13-16)
18.
10.00
Birte Jacobsen
2. s. e. h. 3 k.
Joh 2,1-11)
25.
16.00
Mette Behrndtz
Sidste s.e.h. 3. k.
(Matt 17,1-9)
			
Moderne Salmesangsgudstjeneste
			
Kirkens voksenkor medvirker
Februar
1.
10.00
Mette Behrndtz
Septuagesima
(Matt 20,1-16)
			
Børnekoret medvirker
				
8.
10.00
Mette Behrndtz
Seksagesima
(Mark 4,1-20)
15.
11.30
Karin Hasling
Fastelavn
(Matt 3,13-17)
22.
16.00
Mette Behrndtz
1. s. i fasten
			
KUP-gudstjeneste
Marts
1.
10.00
Mette Behrndtz
2. s. i fasten
(Matt 15,21-28)
8.
10.00
Mette Behrndtz
3. s. i fasten
(Luk 11,14-28)
15.
11.30
Karin Hasling
Midfaste
(Joh 6,1-15)
20.
16.30
Mette Behrndtz
Børnegudstjeneste
22.
10.00
Mette Behrndtz
Mariæ bebudelsesdag
(Luk 1,26-38)
29.
16.00
Mette Behrndtz
Palmesøndag
(Matt 21,1-9)
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Fortsat fra side 4.

Humlehavens venner
Søndag den 7. december kl. 11-15.00 er der julestue på
det nye Humlehaven.
Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 er der generalforsamling på Humlehaven.
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:
3. december
17. december
14. januar
28. januar
11. februar
25. februar
11. marts
25. marts
8. 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.

BØGER OG FILM
Litteraturkredsen
Litteraturkredsen mødes i Kirke
salen, og det er hver gang kl. 19.30.
Onsdag den 7. januar 2015:
Marie Bregentved: En dødsnat.
1912.
Torsdag den 5. februar 2015:
William Heinesen: De fortabte spillemænd. 1950.
Tirsdag den 17. marts 2015:
Frederik Backman: En mand, der hedder Ove. 2013.
Mandag den 20. april:
Herbjørg Wassmo: Et glas mælk, tak. 2007.
Torsdag den 21. maj: K. M. Baldursdóttir: Fra hus til hus.
1997. (Denne aften vælges der nye bøger.)
Tirsdag den 18. august: Selma Lagerlöf: Jerusalem. 1902.
Mandag den 14. september: A-C Riebnitzsky: Forbandede
yngel. 2013.
Karen Dreyer Jørgensen tlf. 21 76 77 30
Inge Filt tlf. 65 90 17 46
Filmklubben
Onsdag den 3. december 2014:
Ditte menneskebarn.
Torsdag den 15. januar 2015:
En ny dag truer. (Denne aften vælges de
kommende film.)
Tirsdag den 3. februar 2015: Winters Bone.
Onsdag den 4. marts 2015: Ondskab.
Som altid er der en lille servering efter filmen og mulighed for
diskussion. Prisen er 50 kr. pr. halvår. Filmene vises i Kirkesalen, og det er hver gang kl. 19.00.

Humlehavens nisseværksted arbejder på højtryk.
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Bodil Andersen tlf. 65 90 18 96
e-mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

MUSIK OG SANG
JULEKONCERT
Mandag den 15. december kl. 19.00 er der julekoncert i
Nr. Lyndelse Kirke med Duo Askou//Andersen.
Duoen har sit udspring på Fyn, og har i løbet af de seneste 5 år
givet et utal af kirkekoncerter, spillet kammermusik, populærkoncerter og optrådt i mange forskellige sammenhænge i hele
landet samt ved koncerter i udlandet. Duoen består af violinisten Hanne Askou, uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium, og den norskfødte accordeon-spiller Frode Andersen,
uddannet og nu bosat i København.
Ved koncerten i Nr. Lyndelse spiller duoen et udpluk af deres
særkende – danske salmer og sange i elegante instrumentale
arrangementer, og selvfølgelig vil det især være julens stemningsfulde sange, der vil være på programmet denne aften,
foruden musik af Carl Nielsen, Bach og Buxtehude.
Der vil ligeledes være mulighed for at få løftet stemmerne til
fællessalmer akkompagneret af kirkens organist i samspil med
de to musikere. Se mere om duo Askou//Andersen her: http://
www.askouandersen.dk/
Syng i kor
Det skaber glæde – er godt for koncentrationen – gør dig
god til at lytte til andre. Alle kor ved Nr. Lyndelse Kirke
starter i 2015 onsdag den 14. januar.
Kor for de mindste børn:
Koret vil blive startet, hvis der melder sig 5-6 børn fra bh. kl.-2.
kl. Koret vil synge fra kl. 15.30-16.15 om onsdagen. Kontakt Ulla
Poulsen for tilmelding.
Kor for de lidt større børn:
Børnekoret øver hver onsdag kl. 16.15-17.15. Koret er for børn
fra 3. kl. og opefter. Vi synger sange og salmer og korsatser til
gudstjenester og koncerter. Desuden deltager koret i korstævner et par gange i hver sæson.
I dette forår vil koret medvirke ved 3-4 gudstjenester, synge til
forårskoncerten i kirken samt deltage i korstævne med andre
børnekor på Fyn. Det plejer at være en stor oplevelse at synge
mange sammen.
Jeg glæder mig til gensyn med »gamle« korsangere og håber,
at mange nye korsangere har lyst til at prøve at synge i kor.

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 sæsonen. Nye sangere er velkomne i alle 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
Carl Nielsen Kormaraton
»Jeg ved en lærkerede – med mere«. I Nr. Lyndelse
Kirke lørdag den 21. marts 2015 kl. 14.00
I anledning af 150-året for Carl Nielsens fødsel er fire kor blevet
inviteret til at være med til at fejre Carl Nielsen med hver deres
bud på, hvordan hans sange skal synges. Carl Nielsen skrev
mange danske sange, hvoraf mange stadig synges ofte. Koncerten bliver udelukkende musik af Carl Nielsen, og hvert kor vil
synge ca. 20 minutter. De fire kor er: Fynbokoret, OdenseKoret, Pro Cantu koret, Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor).
Der er indlagt pause med mulighed for en kop kaffe.

Overnatning søges
I forbindelse med Københavns Drengekors koncert i Nr.
Lyndelse Kirke lørdag den 11. april søges der overnatning
til drengene natten mellem den 11. og 12. april. Drengene
skal indkvarteres minimum 2 og 2. Dagen efter koncerten
fortsætter de til et andet arrangement på Fyn. Yderligere
oplysninger og tilsagn til Eva Lauritsen tlf. 65 90 17 08.

Siden sidst
Døbte:
Maya Rasmussen
Malou Vesterø Andersen
Nora Emilie Grundtvig
Christian Larsen Glue
Rasmussen
Aiden Lissau Erichsen
Villads Frydensberg Brødsgaard Kristensen
Mikkel Grabow Hesselballe

Døde:
Bente Birgit Jørgensen
Johannes Christensen Kalør
Grethe Dahl Nielsen
Godtfred Friis Jensen
Jesper Bloch Petersen
Annie Oda Magna Sick
Tove Jensen
Maja Rita Andersen
Ejvind Nielsen
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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)

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

Formand
Eva Lauritsen
Tlf. 65 90 17 08
Mail: efla@mail.dk
Næstformand samt fmd. for Kirkeog kirkegårdsudvalg
Jürgen Hansen
Tlf. 65 95 93 41
Mail: jurgenhansen@mail.dk
Kirkeværge
samt fmd. for Præstegårdsudvalg
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
Kasserer
Elisa Rasmussen
Tlf. 66 16 99 22
Mail: e@bertlov.dk

Fmd. for Kulturudvalg og kirkeblad
Karen Dreyer Jørgensen
Tlf. 21 76 77 30
Mail: karendj@post4.tele.dk
Menighedsrådsmedlem
Folke Bové
Tlf. 31 32 76 42

HUSK!
Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 13. januar kl. 19.30
Torsdag den 19. februar kl. 19.30
Torsdag den 19. marts kl. 19.30
(Regnskab 2014)

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

Sekretær
Lis Petersen
Tlf. 65 90 15 84
Mail: lida@aarslevnet.dk
Næste kirkeblad udkommer i den sidste uge af marts, dvs. i ugen før påske.
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