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Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådsvalg
Tirsdag den 13. september kl. 19.30 er der orienteringsog opstillingsmøde i Kirkesalen.
På orienteringsmødet skal menighedsrådet orientere om, hvad
der er sket omkring Nr. Lyndelse Kirke i den seneste periode
og lidt om fremtidige opgaver.
Orienteringsmødet skal også indeholde regler for opstilling af
kandidatlister og afvikling af valget.
Menighedsrådet ved Nr. Lyndelse Kirke består af 7 medlemmer plus præsten. Ved menighedsrådets møder deltager desuden en medarbejderrepræsentant uden stemmeret.
På opstillingsmødet kommer personer i forslag. Der er en præsentation, debat, spørgsmål og afstemning.
Hvis afstemningen viser en færdig fælles liste, skal denne have
mindst 5 stillere.
Skulle der fremkomme mere end én liste, skal der afholdes valg
den 8. november.
Vi mangler kandidater.
Ikke alle i det nuværende menighedsråd ønsker genvalg, så der
er brug for nye folk.
Skulle du selv have lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde for
Nr. Lyndelse Kirke, eller kender du nogen, der måske bare skal
have et lille skub for at melde sig på kirke-banen, så kontakt et
af de nuværende rådsmedlemmer og hør nærmere.
Mød op i Kirkesalen tirsdag den 13. september kl. 19.30,
og vær med til at vælge et nyt menighedsråd og dermed have
indflydelse på vores kirke de næste fire år.
På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen

Kirkesanger
Da vores ene kirkesanger, Jeppe Højgaard, flytter til Svendborg,
har han opsagt sin stilling ved kirken. Stillingen bliver opslået pr.
1. august, og i mellemtiden er Tine Ullum vikar.
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Bibelen for konfirmander
– og andre nysgerrige
Det er nødvendigt »at tanke troen op«, siger
nogle. I den sammenhæng er Bibelen det, man
kunne kalde en naturlig »trostankstation«.
Derfor er den også et centralt element i konfirmandundervisningen. Imidlertid har min egen
oplevelse været, at konfirmanderne har svært
ved »at tanke op«, når det drejer sig om Bibelen.
Langt lettere går det, når vi bruger Bibelen i
Peter Madsens tegneserieudgave, »Menneskesønnen«, eller som den er tegnet i Manga-serien. De mange
billeder åbner og anskueliggør på levende vis de bibelske
fortællinger på en måde, så de unge bliver fanget og fastholdt
i nysgerrighed over for de spændende, men også kulturelt
meget anderledes bibelske tekster.
Den pædagogiske udfordring opstår i det øjeblik, hvor tegneserier og billeder forlades, og vi i stedet bevæger os over til
den autoriserede Bibel, der både indeholder Det Gamle og Det
Nye Testamente, alt i alt 1360 sider i den nuværende Konfirmandbibel fra Bibelselskabet. På trods af de gode tiltag, man
har gjort i den nuværende Konfirmandbibel, for at gøre den
mere brugervenlig, er den stadig noget af en boglig »mursten«
at præsentere de unge for. Her kommer Bibelens formmæssige udtryk desværre alt for ofte til at overskygge dens indhold.
Som en konfirmand udbrød første gang, han fik Bibelen i sine
hænder: Hvor står der meget i den bog. Jeg bliver helt træt! Det
er billedlig sagt ikke let at tanke op for de unge, hvis tankstationen opleves som svær at betjene.
På den baggrund er Bibelen for konfirmander – og andre nysgerrige opstået. Udgangspunktet var at revidere og udvide den eksisterende konfirmandbibel på en måde, så den blev langt mere
brugervenlig for dens læsere, særligt de unge, men også for
andre som det måtte interessere. Tre præster, Louise Højlund,
Lars Nymark Heilesen og jeg selv, har sammen med billedkunstner og illustrator Helle Vibeke Jensen og forlagschef Lisbeth
Elkjær Øland stået for dette arbejde med at gøre Bibelen til et
mere overskueligt og let betjeneligt sted at tanke op fra.
I Bibelen for konfirmander – og andre nysgerrige hjælpes læseren
på vej ved hjælp af en indbygget bibelsk gps, der udstikker nogle

ruter, læseren kan følge. Der
er for eksempel ruter, der viser
vej til tekster om kærlighed,
håb, død, venskab og andre
væsentlige emner. Derudover
er der en hovedvej, der består
af 29 tekster, der guider læseren igennem nogle af Bibelens
mest centrale tekster, bl.a.
Noas ark og Guds regnbue,
Babelstårnet og De ti bud.
Billeder er der også flere af,
idet der til hver eneste af Bibelens 66 bøger er udarbejdet
en forside med en illustration,
der er aktuel for det enkelte
skrift samt en introduktion,
der kort klæder læseren på
til at kunne læse skriftet eller dele deraf. Undervejs er
vigtige, særlige og smukke
citater fremhævet, ligesom
der er kommentarer i margin
til teksterne eller en lille forklaring, så læseren bedre kan
forstå indholdet. Teksterne er
altså i højere grad brudt op i et forsøg på at få dem til at fremstå
mere læsevenlige og overskuelige. Håbet er da også, at konfirmanderne i det øjeblik, at teksterne åbnes op med hovedvej,
ruter, fremhævede citater, forsideillustrationer og lignende,
får vakt deres nysgerrighed og interesse for at læse i Bibelen.
Derudover er der i tillægsmaterialet udvalgt nogle relevante og
rørende bibelcitater, der kan bruges i forskellige sammenhænge i ens liv, for eksempel, hvis man føler sig alene og forladt
eller måske er ramt af ulykkelig kærlighed eller bare er vildt
forelsket og gerne vil ytre sin glæde over dette.

Fra minikonfirmandernes
gudstjeneste den 11. marts 2016
Ved gudstjenesten opførte minikonfirmanderne lignelsen
om sædemanden, hvor pointen er, at selv den lille smule, der
falder i god jord, opvejer tabet fra alle de frø, som enten blev
ædt af fugle, visnede eller blev kvalt af tidsler. Minikonfirmanderne gik vældig op i opgaven og fremstillede lignelsen for
menigheden, så alle forstod den. Præsten er pastor emeritus
Niels Ebbe Huus, der underviste minikonfirmanderne under
Mette Behrndtz’s orlov.

Minikonfirmander beder indgangsbøn.

Der er kort sagt flere måder at tanke op på med den nye konfirmandbibel. Håbet er, at Bibelens funktion som trostankstation
bliver tydelig, så det både bliver sjovt, spændende og inspirerende at læse i Bibelen – også når konfirmationstiden er slut.
Mette Behrndtz

Sædemanden såede noget, som faldt blandt tidsler. (Foto: Else Lund)
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DET SKER!
Tirsdag den 13. september kl. 19.30 er der opstilling til
valg til det nye menighedsråd. Det foregår i Kirkesalen kl.
19.30.
Tirsdag den 1. november kl. 19.30 i Kirkesalen er der
foredrag ved pastor Lene Sjørup, ph.d.
Lene Sjørup skriver følgende om sit foredrag:
Da jeg i foråret vikarierede for pastor Mette Behrndtz, fortalte
jeg kulturudvalget, at jeg har arbejdet med forskning, før jeg for
alvor kastede mig over præstegerningen. Derfor blev jeg inviteret til at holde et foredrag om noget af det, jeg har forsket i.
Min forskerkarriere har gået via den feministiske teologi til
undersøgelser af kvinders religiøse erfaringer i den første og
den tredje verden. Dernæst har jeg kastet mig over Vatikanets
forhandling på de store FN-konferencer af kvinders seksuelle
og reproduktive rettigheder. Og derfra videre til spørgsmålet
om konflikt og forsoning.
Jeg har interviewet om fattige chilenske kvinder og deres religiøse erfaringer på den tid, hvor Pinochets diktatur blev afløst
af et begyndende demokrati.
I foredraget i Nr. Lyndelse vil jeg fortælle om, hvordan Pinochet
oparbejdede en kristen teologi som begrundelse og baggrund for
diktaturet. Jeg vil modstille hans teologi med de fattige kvinders
teologiske repertoirer. På baggrund af det vil jeg sige lidt om,
hvilke problemer disse teologiske sammenstød har skabt i den
globale, katolske kirke. Og jeg lander ved de svære spørgsmål
om konflikt og forsoning, som vi nok alle lever med til dagligt!
Torsdag den 3. november kl. 9.30-kl. 10.00 i Nørre Lyndelse Kirke.
Morgensang i anledning af »Spil Dansk Dagen 2016« med B. S.
Ingemann og C. E. F. Weyse.
Se mere under MUSIK OG SANG.
Tirsdag den 29. november kl. 19.30 i Kirkesalen: Lisbeth
Smedegaard Andersen, teolog og forfatter til en lang række
bøger og salmer, vil vise billeder og fortælle om Jomfru Maria:
Guds moder og Himlens veninde.
Enhver, der har rejst sydpå, kender de mange Mariabilleder,
der findes i kirker, klosterbygninger og på museer. De er ynde4

fulde, men med et billedsprog
og en række symboler, vi ikke
kender, men som rækker helt
tilbage til de første århundreder e.Kr.
Foredraget er en gennemgang
af de spor, Mariafromheden
har sat sig i billedkunsten fra
katakomberne, gennem middelalder og reformation op til
moderne kunst.
Foredraget sker i samarbejde med menighedsrådet
i Nr. Søby-Heden. Beboere
i Nr. Søby og Heden er velkomne i Kirkesalen i Nr.
Lyndelse.
Tirsdag den 6. december kl. 19.00 i Nr. Lyndelse Kirke:
Julekoncert med bl.a. blæserbørnene fra Carl Nielsen Skolen
under ledelse af Kim Thorsen og Thomas Buchreitz.
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.
Der vil således være Kaffemik på følgende
onsdage:
Onsdag den 14. sept.

Old Girls
underholder
Onsdag den 28. sept.
Musik ved
Tommy
Onsdag den12. oktober Musik ved Ivan og Helge
Onsdag den 26. oktober Musik ved Jørgen og Lis
Onsdag den 9. nov.
Foredrag ved Niels Chr. Lund
Onsdag den 23. nov.
Musik ved Tommy og »de andre«
Onsdag den 7. dec.
Snak og hyggeligt samvær
Onsdag den 21. dec.
Juleafslutning og hygge.
	Mette Behrndtz står for underholdningen

GUDSTJENESTER
September
4.
10.00
Mette Behrndtz
11.
10.00
Mette Behrndtz
18.
10.00
Mette Behrndtz
			
25.
19.30
Mette Behrndtz
			

15.s.e. trin (Luk 10,38-42)
16.s.e. trin (Joh 11,19-45)
17.s.e. trin (Mark 2,14-22)
Høstgudstjeneste
18.s.e. trin (Joh 15,1-11)
Konfirmandindskrivning

Oktober
2.
11.30
Birte Jacobsen
9.
10.00
Mette Behrndtz
			
16.
10.00
Mette Behrndtz
23.
11.30
Birte Jacobsen
30.
16.00
Mette Behrndtz
			

19.s.e. trin (Joh 1,35-51)
20.s.e. trin (Matt 21,28-44)
KIRKEKAFFE
21.s.e. trin (Luk 13,1-9)
22.s.e. trin (Matt 18,1-14)
23.s.e. trin
BUSK-gudstjeneste

November
6.
10.00
Mette Behrndtz
13.
11.30
Karin Hasling
20.
10.00
Mette Behrndtz
			
27.
16.00
Mette Behrndtz
			

Alle helgens dag (Matt 5,13-16 eller Matt 5,1-12)
25.s.e. trin (Luk 17,20-33)
Sidste s. i kirkeåret (Matt 11,25-30)
KIRKEKAFFE
1.s. i advent (Matt 21,1-9)
Børnegudstjeneste/Børnekoret medvirker

December
4.
10.00
Mette Behrndtz
			
			
11.
10.00
Mette Behrndtz
			
18.
10.00
Mette Behrndtz

2.s. i advent (Matt. 25,1-13)
KIRKEKAFFE
Voksenkoret medvirker
3.s. i advent De ni læsninger
Lindvedkoret medvirker
4.s. i advent (Joh 1,19-28)
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HUMLEHAVENS VENNER, efterårsprogram 2016
Torsdag den 8. september kl. 9.30:
Seniorstrik starter op. Kom til en hyggelig torsdag formiddag
på Humlehaven fra 9.30 til 11.30. Vi hygger os sammen med de
beboere, der har lyst til at strikke sammen med os.

BØGER OG FILM

Der serveres kaffe med ostemad for 20 kr.

Tirsdag den 30. august:
Pierre Andrézel/Karen Blixen:
Gengældelsens veje. 1944.

Fredag den 23. september kl. 14.30:
Palle med venner kommer og underholder os med dejlig harmonikamusik.
Han medbringer sanghæfter, så vi kan synge med på de kendte
melodier.

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

Mandag den 26. september:
Jens Blendstrup: Gud taler ud. 2004.
Torsdag den 27. oktober

Entre plus kaffe 40 kr.

Onsdag den 16. november

Fredag den 21. oktober kl. 14.30:
Madam Nielsen med ledsager. En dejlig musikalsk eftermiddag
med klaver, trompet og banjo.

Da biblioteket ikke kan fremskaffe de bøger, der tidligere er
blevet valgt, vil der være omvalg den 30. august. Denne dato er
overskredet på det tidspunkt, hvor kirkebladet udkommer, men
der vil blive lagt lister frem med nye bøger og datoer i Kirke
salens garderobe.

Entre plus kaffe 40 kr.
Fredag den 25. november kl. 14.30:
Ib Rolands orkester med kor vil underholde os med dejlig
musik og sang.
I stedet for julestue vil vi have amerikansk lotteri med en masse
dejlige gevinster, som seniorstrikkerne har produceret i efteråret samt fine gevinster fra de lokale forretninger og firmaer.

Jytte Hansen tlf. 62 61 89 39
Inge Filt tlf. 65 90 17 46
Filmklubben
Der vises film på følgende datoer:
Torsdag den 15. september

Entre plus kaffe 40 kr.

Tirsdag den 11. oktober

Mandag den 16. januar 2017 kl. 19.00:
Humlehavens Venner afholder generalforsamling

Onsdag den 9. november
– denne aften vælges nye film!

Ret til ændringer forbeholdes!

Tirsdag den 13. december – juleafslutning.

Alle arrangementer holdes på Plejehjemmet Humlehaven.

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

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Humlehavens Venner
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Bodil Andersen tlf. 65 90 18 96

MUSIK OG SANG

Syng i kor

»Spil Dansk Dag«
Torsdag den 3. november kl. 9.30-kl. 10.00 i Nørre Lyndelse Kirke
Morgensang med B. S. Ingemann og C. E. F. Weyse.
I anledning af »Spil Dansk Dagen 2016« inviterer organisten til
morgensang med B. S. Ingemanns og C. E. F. Weyses kendte
morgensange, som mange af os endda lærte udenad engang.

Det skaber glæde – er godt for koncentrationen – gør dig
god til at lytte til andre.

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 19.00 i Nr. Lyndelse
Kirke:
JULEKONCERT
med bl.a. blæserbørnene fra Carl Nielsen Skolen under
ledelse af Kim Thorsen og Thomas Buchreitz.
5. klasse på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse er en meget musikalsk klasse og har nu på 2. år fået undervisning i messingblæseinstrumenter. Trompeter, tromboner og barytonhorn er ligeligt
fordelt mellem børnene. Undervisningen er et samarbejde mellem
Carl Nielsen Skolen og Faaborg Midtfyns Musikskole, og varetages af Kim Thorsen (trombone) og Thomas Buchreitz (trompet).
Børnene har spillet koncerter ved flere lejligheder og gav bl.a.
koncert i Tivoli i København på musikskolernes dag i maj. Der
har fra starten været et stort engagement og humør omkring
musikken fra både børn og voksnes side, og dette, håber vi, kan
høres til denne koncert. Børnene vil sammen med underviserne
spille kendte julemelodier i flere stemmer. Kim og Thomas vil
også spille solostykker alene for trombone og trompet, og alle får
mulighed for at synge med på et par julesalmer.
Der er garanti for en meget hyggelig og stemningsfuld aften.

Alle kor ved Nr. Lyndelse Kirke begynder den nye sæson
onsdag d. 31. august 2016.
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.: 20 32 01 52 – e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Siden sidst
Døbte:
Villum Emanuel Tanderup
Ditlevsen
Lærke Isalin Hansen
Saga Dalskov Jakobsen
Juliane Elgaard
Laura Bøgh Christensen
Ea Winther Phillip
Viede/velsignede:
Kristian Stærke og Cecilie
Lau Horsman
Karsten og Lotte Helskov
Kirchhoff
Karina Søgaard Pedersen og
Aske Olesen

Døde:
Ester Kirstine Knudsen
Anne Britt Skov Nielsen
Lene Thomsen
Bent Erling Rasmussen
Karen Margrethe Overbeck
Andreas Christoffersen
Knud Henning Jørgensen
Bruno John Madsen
Gunnel Eivor Skafte
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ADRESSER

HUSK!

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

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 13. september kl. 19.30.
Opstilling til valg til menighedsrådet.
Tirsdag den 20. september kl. 19.30.
Revisionsprotokollat 2015.
Torsdag den 13. oktober kl. 19.30.
Budget 2017. 3. kvartalsrapport.
Onsdag den 23. november kl. 19.30.
Konstituering af menighedsrådet.
Torsdag den 15. december kl. 18.00.

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

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

Kirkesanger
Henning Nissen
Tlf. 20 14 42 20
Mail: henning.nissen@mail.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.

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

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

MARK & STORM GRAFISK · 5750 RINGE

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

Fra sogneturen til Løgumkloster og Møgeltønder i
juni. Her fra rundvisningen i Løgumkloster Kirke.

Næste kirkeblad udkommer i den første uge af december.
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