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Nyt fra menighedsrådet

Valg til menighedsråd

Kirkesanger, vikarpræst, en brækket hånd og rågebekæmpelse.
Det er da en alsidig overskrift.
Den 1. december afløste Jeppe Højgaard Liselotte Flyborg som
kirkesanger. Vi takker Liselotte for den tid, hun på bedste vis
udfyldte opgaven og ønsker hende held og lykke fremover.
Vi håber, Jeppe Højgaard er glad for at være en del af vores kir
ke, og at I nyder hans dejlige stemme ved kirkelige handlinger.
Den 1. februar begyndte Lene Sjørup som vikarpræst i en pe
riode på 3 måneder.
Mette Behrndtz har i den periode studieorlov, hvor hun i et
projekt for Bibelselskabet skal nyoversætte 75 af Davids salmer
fra Det Gamle Testamente.
Lene Sjørup bor til dagligt i nærheden af Tranekær, så den lan
ge transport kan have en vis indflydelse på, hvor ofte hun er i
Nr. Lyndelse.
En lille del af Mette Behrndtzs tjeneste, bl.a. undervisning af
minikonfirmander og enkelte gudstjenester, dækkes af pastor
emeritus Niels Ebbe Huus. Han opholder sig en del i Højby,
men har adresse i Flensborg.
Den brækkede hånd tilhører organist Ulla Poulsen. Hun har
fået indsat et par skruer.
Når dette blad kommer ud, skulle hendes genoptræning gerne
være godt på vej.

Første søndag i advent 2016 er første arbejdsdag for et nyvalgt
menighedsråd. Forud for det ligger et opstillingsmøde, udfærdi
gelse af kandidatliste(r) og evt. et valg.
Opstillingsmødet er fastsat til tirsdag den 13. september
kl.19.30 i Kirkesalen.
Hvis du har lyst til at være med i menighedsrådet, står det nu
værende menighedsråd gerne til rådighed med oplysninger om
arbejdets omfang.

Bekæmpelse af larmende
råger i præstegårdshaven er
et tilbagevendende problem.
Da råger er fredede fugle,
er det ikke nogen let opgave
at løse. Vi har valgt at fælde
nogle træer og skære grene
af andre træer.
Ingen af os tror dog på, at rå
gerne dermed helt forsvinder,
men hjælpe skulle det gerne.
På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen
Forsidefoto: Karen Dreyer Jørgensen
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Ny kirkesanger!
Mit navn er Jeppe Højgaard. Jeg er 36 år og
uddannet som solist på saxofon fra Det Jyske
Musikkonservatorium. Jeg spiller mange for
skellige instrumenter, komponerer musik og
har været kirkesanger i mange år og mange
forskellige steder. Inden jeg flyttede til Fyn
med min familie, var jeg kirkesanger i Filips
Kirke på Amager. Jeg glæder mig til at møde
jer i Nr. Lyndelse Kirke!

Lene Sjørup skriver:
Fyens Stift har bedt mig om at vikariere
under Mette Behrndtz’ studieorlov, og det
gør jeg gerne. Jeg har gennem de sidste tre
år fungeret som stiftsvikar på Fyn og før da
i tre år i Københavns Stift. Tidligere har jeg
fungeret som forsker og har været tilknyttet
DIIS, Dansk Institut for Internationale Stu
dier, hvor jeg især har beskæftiget mig med
kristendommen i den tredje verden.
Jeg har udgivet en række bøger, især om feministisk teologi.
Folkekirken har især i det sidste årti gennemgået en spænden
de udvikling, så den nu anvender en række nye oversættelser
af Bibelen (et initiativ Mette Behrndtz deltager i), nye ritualer,
bønner og gudstjenesteformer. Det åbner for en dybere forstå
else af kristendommen både historisk og i nutiden. Gudstjene
sten er stedet, hvor kristendommen i al dens mangfoldighed
kommer til udtryk og fejres, og jeg er glad for at deltage i dette,
nu for en tid i Nr. Lyndelse.

DET SKER!
Lørdag den 9. april: Spor i landskabet. Vandretur med
Lokalrådet på de nye trampestier. Se mere på side 6.
Torsdag den 5. maj (Kristi Himmelfart) til søndag den
8. maj afholdes der Himmelske Dage i København. Se mere
om arrangementet på side 6.
Onsdag den 11. maj kl. 19.30 er der forårskoncert i kir
ken. Se nærmere under MUSIK OG SANG.
Mandag den 16. maj kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste i
Rolfsted. Se mere under MUSIK OG SANG.
Lørdag den 21. maj er der i forbindelse med kulturdagen i
Nr. Lyndelse og Nr. Søby rundvisning i Nr. Lyndelse Kirke kl.
12.00. Karen Dreyer Jørgensen viser rundt og fortæller kirkens
historie. For de modige vil der være adgang til kirketårnet og
den fantastiske udsigt fra 22 meters højde. Kulturdagens øvrige
aktiviteter kan ses her:
http://www.hverdagsmuseum.dk/kulturdag_2016.htm
Grundlovsdag:
Søndag den 5. juni kl. 14.00 er der festguds
tjeneste i kirken. Lektor ved SDU Christian El
melund-Præstekær er lægprædikant og hol
der grundlovstalen fra prædikestolen. Christian
Elmelund-Præstekær er landskendt for sin forskning
omkring kommunalvalg, han er en hyppig gæst i medierne –
og bosat i Nr. Søby. Efterfølgende vil der være forfriskninger i
Kirkesalen eller i præstegårdshaven alt afhængig af vejret.
Lørdag den 18. juni er der sogneudflugt.
Turen går i år til Løgumkloster og Møgeltønder. Vi kører kl.
9.00 fra præstegården, får formiddagskaffe med rundstykker
undervejs, inden vi besøger Løgumkloster Kirke, der anses for
at være blandt de smukkeste og betydeligste kirkebygninger
fra Danmarks middelalder.
Undervejs i bussen vil der, (hvis det ønskes), være et lille fore
drag om cisterciensermunkene, der byggede kirken og klostret.
Herefter kører vi til vores spisested, hvor der venter os en
menu på to retter. (Man skal dog selv betale for drikkevarer.)
Eftermiddagen bruger vi på et besøg i Møgeltønder, hvor der
bliver mulighed for en gåtur ad den fredede Slotsgade og et kig
på Schackenborg Slot.

Hvis der bliver tid, kører vi herefter til Vidå Sluse og oplever
den storslåede marsknatur.
Undervejs på hjemturen er der eftermiddagskaffe, og vi vil være
hjemme ca. kl. 18.00.
Turen koster 125 kr. pro persona (ved minimum 35 personer).
Turen sker i samarbejde med Kaffemik, og man kan tilmelde
sig personligt ved formiddagens Kaffemik onsdag den 11. maj.
Herefter tilmelding pr. e-mail til sognepræst Mette Behrndtz:
mbb@km.dk eller pr. telefon: 65 90 26 63.
Betalingen foregår i bussen.
Tirsdag den 13. september kl. 19.30 i Kirkesalen: opstil
lingsmøde til valg til menighedsråd.
KAFFEMIK
Hver onsdag i ulige uger holdes der Kaf
femik i Kirkesalen fra kl. 10.00 til kl.
11.30. Der vil således være Kaffemik på
følgende onsdage:
30. marts	Pia Valbak fortæller om at være
frivillig ved Caminoen.
13. april
27. april
11. maj
J ürgen Hansen fortæller om
lapidariet. Tilmelding til sogneudflugt 18. juni.
25. maj
U
 dflugt. (Må ikke forveksles med sogneudflugten
lørdag den 18. juni.)
Det koster 20 kr. for kaffe og brød.
Efter sommerferien er der igen Kaffemik fra uge 37, dvs. at
første gang er onsdag den 14. september.
HUMLEHAVENS VENNER
På generalforsamlingen valgtes til formand og kasserer
Vagn Helmuth Jensen
Røjlevej 40, Nørre Søby, 5792 Årslev
Tlf. 65 90 15 73. Mail: vahel.j3@mail.tele.dk
Fredag den 29. april kl. 14:	Midtfyns Seniororkester under
holder på Humlehaven. De vil spille
gode, kendte melodier, og der vil
også være fællessang
Fredag den 27. maj kl. 14: Musikalsk underholdning
Fredag den 24. juni kl. 14: Musikalsk underholdning
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Set i kirken

BØGER OG FILM

I våbenhuset lige til højre for døren, der fører ind til kirkeski
bet, står en stor grå stentavle. Tavlen er en gravsten over provst
Fischer, der levede 1639-1725. Stenen bærer tydelige spor af,
at der er blevet gået hen over den utallige gange, så den har
efter al sandsynlighed ligget inde i selve kirken, hvor provsten
så også har været begravet. Måske er der en sammenhæng
mellem stenen og den grav, der for en halv snes år siden blev
fundet under gulvet ved orglet.

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

I stenens hjørner er afbildet de 4 evangelistsymboler, og i
midten foroven ses forholdsvis tydeligt en opstandelsesscene:
Jesus sprænger gravens rammer og genopstår flankeret af lys
og liljer. Man kan næsten forestille sig, hvordan forgangne
tiders kirkegængerne bevidst har undladt at træde mere end
højst nødvendigt på netop denne scene, for selv om den er
anbragt midt på stenens længdeakse, ses den forholdsvis
tydeligt.
Nedenunder følger en lang indskrift, og her kniber det med at
tyde især de ord, der befinder sig langs stenens midte: Herun
der…………. Fordum Sognepræst til N. Lyndelse og Proust i
Aasum Herridt føedt …. Aarhus i Nørre Herridt …. 1639 Hans
Fader ….. Moderen Marie ….. fra Viborg skole …. 13 februar
1639…. Amen – er nogle af de tydeligste ord.
Der er dog ingen tvivl om,
at indskriften opregner
provstens data og nærme
ste slægt, og det kunne
være interessant at få den
tydet i sin helhed. Provsten
har tidligere været nævnt i
disse spalter: han og hans
hustru har indstiftet et le
gat til værdigt trængende,
og de har doneret lyse
kronen nærmest alteret til
kirken.
Karen Dreyer Jørgensen
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Tirsdag den 12. april 2016:
Per Olov Enquist: Livlægens besøg. 1999.
Mandag den 9. maj 2016: Filmaften.
Tirsdag den 30. august:
Ida Jessen: En ny tid. 2015.
Mandag den 26. september:
Pierre Andrezel: Gengældelsens veje. 1944/1991.
Tirsdag den 27. oktober:
Puk Damsgaard: Ser du månen, Daniel. 2015.
Onsdag den 16. november:
Anne-Cathrine Riebnitzsky: Orkansæsonen og stilheden. 2015.
Jytte Hansen tlf. 62 61 89 39
Inge Filt tlf. 65 90 17 46
Filmklubben
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.
Torsdag den 25. august 2016:
Tavshedens labyrint.
Frankfurt 1958. En ung advokat graver sandheden frem om de
tidligere officerer i Auschwitz, som nu er offentligt ansatte.
Som altid er der en lille servering efter filmen og mulighed for
diskussion. Prisen er 50 kr. pr. halvår. Filmene vises i Kirkesa
len, og det er hver gang kl. 19.00.
Bodil Andersen tlf. 65 90 18 96

GUDSTJENESTER
April
3.
10.
17.
22.

Lene Sjørup
Lene Sjørup
Lene Sjørup
Lene Sjørup
Jørgen Mose Laursen

1.s. e. påske
2.s. e. påske
3.s. e. påske
Bededag

(Joh 21,15-19)
(Joh 10,22-30)
(Joh 14,1-11)
(Matt 7,7-14)

24.

10.00
10.00
10.00
9.00/10.45
12.15
Konfirmationer
19.30

Karin Hasling

4.s. e. påske

(Joh 8,28-36)

Maj
1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

10.00
10.00
11.30
10.00
11.00
10.00
19.30

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Birte Jacobsen
Mette Behrndtz
Friluftsgudstjeneste
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz

5.s. e. påske
Kristi Himmelfart
6.s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1.s. e. trin

(Joh 17,1-11)
(Luk 24,46-53)
(Joh 17,20-26)
(Joh 14,15-21)
(Joh 6,44-51)
(Matt 28,16-20)
(Luk 12,31-21)

Juni
5.

14.00
Mette B./lægprædikant
2.s. e. trin
(Luk 14,25-35)
Lektor Christian Elmelund-Præstekær fra SDU holder grundlovstalen som lægprædikant

12.
19.
26.

10.00
10.00
19.30

Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz

3.s. e. trin
4.s. e. trin
5.s. e. trin

Juli
3.
10.
17.
24.
31.

10.00
11.30
11.30
10.00
19.30

Mette Behrndtz	  6.s. e. trin
Karin Hasling	  7.s. e. trin
Birte Jacobsen	  8.s. e. trin
Birte Jacobsen	  9.s. e. trin
Mette Behrndtz
10.s. e. trin

August
7.
14.
21.
28.

11.30
10.00
10.00
19.30

Birte Jacobsen
Mette Behrndtz
Mette Behrndtz
Birte Jacobsen

11.s. e. trin
12.s. e. trin
13.s. e. trin
14.s. e. trin

(Luk 15,11-32)
(Matt 5,43-48)
(Matt 16,13-26)
(Matt 19,16-26)
(Matt 10,24-31)
(Matt 7,22-29)
(Luk 12,32-48/Luk 18,1-8)
(Matt 11,16-24)
(Luk 7,36-50)
(Matt 12,31-42)
(Matt 20,20-28)
(Joh 5,1-15)
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Himmelske Dage
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre Køben
havn, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og
nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til
babysalmesang eller høre en nonne fortælle om klosterlivet eller
noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts fe
rien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når
den store kirkelige festival »Himmelske Dage« løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebe
givenhed, som af nogen sikkert vil være kendt som Danske
Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og hver gang i en ny by.
Her i 2016 er festivalen henlagt til hovedstaden, og her har man
valgt at give arrangementet navnet »Himmelske Dage«. Det
er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle
tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens
samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle
foregår i Indre By i København, som udgøres af den gamle
middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrange
menter og koncerter med både kendte og nye navne. Men der
vil samtidig være masser af arrangementer at på opdagelse i,
rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner,
ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil
byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i
telte rundt omkring på byens pladser. Man kan kalde festivalen
en slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle
sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra
tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk /
himmelskedage og på www.himmelskedage.dk , hvor det ende
lige program vil blive offentliggjort primo marts.

Indvielse af to nye trampestier
i Nr. Lyndelse
Lokalrådet arbejder bl.a. med historisk, kulturhistorisk og geo
grafisk information om Nr. Lyndelse- og Nr. Søbyområderne:
Spor i landskabet. Her spiller kirkerne naturligvis en væsentlig
rolle, og der arbejdes på opstilling af informationsstandere bl.a.
om Nr. Lyndelse Kirke.
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Fra april har alle mulighed for at se lidt mere til lokalområdet. To
i alt 8 km lange stier er en del af Spor i landskabet og har begge
udgangspunkt fra kirken i Nr. Lyndelse.
Der er indvielse, gåtur og skattejagt for børnene lørdag d. 9. april
kl. 13. Mødested: Kærvej ved springvandet i Nr. Lyndelse. Husk
fornuftigt fodtøj.

MUSIK OG SANG
Forårskoncert
Onsdag den 11. maj kl. 19.30-kl. 20.20:
Traditionen tro inviteres også i år til forårskoncert med kirkens
børnekor og Nr. Lyndelse Koret. I år vil der være en afdeling,
hvor vores nye kirkesanger viser et at sine mange talenter.
Jeppe Højgaard er uddannet saxofonist, og det får vi lejlighed
til at høre den dag. Desuden vil vi som sædvanlig høre, hvad
korene har arbejdet med i årets løb.
I koncerten indgår fællessange og salmer, så alle kan være med
til at synge foråret ind.
Friluftsgudstjeneste
Mandag den 16. maj, 2. pinsedag kl. 11.00 er der frilufts
gudstjeneste i Rolfsted.
Rolfsted sogn bliver i år vært ved den årlige friluftsgudstjeneste
2. pinsedag kl. 11.00 i Midtfyns Provsti. Gudstjenesten holdes
i det grønne i nærheden af kirken. Der medvirker trompetister
og et folkekor. Enhver interesseret indbydes til at være med
i koret. Pinsekoret øver torsdag d. 12. maj kl. 19-21 i Ringe

kirke. Tilmelding senest d. 25. april til dirigent Ulla Poulsen, tlf.
20320152 eller pr. mail: up@hoerlyck-jessen.dk
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise frokost i det
grønne. Medbring stol eller tæppe og madkurv! I tilfælde af
regnvejr holdes gudstjenesten i kirken, og frokosten kan ind
tages i konfirmandstuen.
		
Kor
Kirkens kor slutter denne sæson med forårskoncerten den 11. maj.
Både Børnekoret og Nr. Lyndelse Koret starter igen efter
ferien onsdag den 31. august i Kirkesalen, hvor nye sangere
er meget velkomne i begge kor.
Børnekoret øver kl. 16.15-kl. 17.15.
Nr. Lyndelse Koret øver kl. 17.30-kl. 18.30.

Syng i kor
Det skaber glæde – er godt for koncentrationen – gør dig
god til at lytte til andre.
Børnekoret:
Børnekoret øver hver onsdag kl. 16.15-17.15 i Kirke
salen.
Med start den 30. marts og til forårskoncerten d. 11. maj kan
alle børn fra 2. kl. og opefter prøve at synge i kor. Mød blot op
en onsdag kl. 16.15 i kirkesalen og se, om det er noget for dig.
Vi synger sange og salmer og korsatser til gudstjenester og
koncerter.
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.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til:
Organist Ulla Poulsen
Tlf.:20320152
e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Konfirmation:

Nana Rohde Andersen
Sif Nylandsted Andersen
Årets konfirmander ved konfir- Filip Bertelsen
mationen St. Bededag, fredag Mie Ming Folker Christensen
Mads Christian Rodam
den 22. april
Christiansen
Kl. 9.00 og 10.45 konfirmeres Marius Dahl Frimodt
Clara Strandby Godtfredsen
fra Nr. Lyndelse Friskole
Malthe Krogh Jensen
Sebastian Sandstrøm Bendt
Sofie Skov Kjærgaard
Mia Sehested Christensen
Jonas Bo Larsen
Mads-Emil Clausen
Simon Kirk Lægteskov
Kenn Høegh Friborg
Sophia Brun Bergholt Jessen Marcus Pilegaard Madsen
Emma Boje Mogensen
Anders Junge
Thomas Neumann
Tim Juel Karstensen
Kristian Prior Landkildehus Freia Plougheld
Andreas Bebe Rasmussen
Emil Mogensen
Lucas Nørr Struckmann
Emma Liv Nielsen
Cecilie Lærke Sølvason
Sofie Slott Nielsen
Line Bøgh Sørensen
Ann-Sofie Møller Pedersen
Mads Skovlund Thaisen
Rasmus Storm Petersen
Lasse Egløkke Petersen
Jakob Grossbøll Simonsen
Kl. 12.15 konfirmeres fra
Jeppe Phillip Svop
Carl Nielsen Skolen
Trine Vitten
Mathias Praëm
Bjarke Reinholm Andersen
Mathias Kvist
Celine Ploug Schreiber
Emma Ellis Dejgaard

Siden sidst
Døbte:
Isabella Ergemann Eskemose
Felix Wikkelsø Bojel
Mathilde Krogholm
Magnussen
Filuca Dahl Gaarmann
Ida Helene Lægteskov Fink
Emilie Skovbjerg Simonsen
Louise Dyreborg Petersen
Vincent Nielsen

Døde:
Karen Marie Rasmussen
Marie Elkjær Hansen
Einar Wilhelm Vitten
Lone Alexandria Ueno Gucfa
Marie Schroll
Anna Kristine Nielsen
Ester Kirstine Knudsen
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ADRESSER

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

Sognepræst
Mette Behrndtz
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
Tlf. 65 90 26 63
Mail: mbb@km.dk
Vikar for sognepræsten til 1. maj:
Lene Sjørup
Tlf. 50 99 22 08
Mail: lsj@km.dk

Fmd. for kulturudvalg, 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
Jeppe Højgaard
Tlf. 51 90 62 23

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

Menighedsrådsmedlem
Folke Bové
Tlf. 31 32 76 42

HUSK!
Menighedsrådsmøder
Onsdag den 6. april kl. 19.30.
Budgetønsker 2017
Onsdag den 18. maj kl. 17.00.
Skovbesigtigelse og 1. kvartalsrapport
Onsdag den 8. juni kl. 19.30.
1. behandling af budget 2017
Onsdag den 17. august kl. 19.30.
2. kvartalsrapport
Tirsdag den 13. september kl. 19.00.
Opstillingsmøde til menighedsrådsvalg

Kirkebil

MARK & STORM GRAFISK · 5750 RINGE

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)

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

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

Næste kirkeblad udkommer i første uge af september.
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