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Nyt fra menighedsrådet

Lapidariet på Nr. Lyndelse kirkegård

Kirketårnet er pakket ind i et 9 etagers højt arbejdsstillads. Et
stillads der, hvis man som graver David Bøgetoft har vovet sig
op med et kamera, giver mulighed for et flot kig ud over vores
by, kirkegård og præstegård (se billedet på forsiden).
Nu er stilladset jo ikke sat op til fotosessions, men fordi 106
murankre på kirkens tårn skal repareres/udskiftes.
Et arbejde, der har et samlet budget på 2.495.000 kr.
Menighedsrådet har søgt fonde om økonomisk hjælp. Vi har
modtaget tilsagn på 663.250 kr. fra Kirkeministeriets Kirke
istandsættelsesordning og 850.000 kr. fra A. P. Møller og Hu
stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Det resterende beløb er bevilliget af Midtfyn Provsti.
Den største del af arbejdet omkring reparation/udskiftning af
de 106 murankre udføres af murere og smede.
En indbudt licitation gav det resultat, at murerarbejdet gik til
Brdr. Knudsen, Årslev og smedearbejdet til Ellinge Smedie A/S.
Arbejdet ledes og følges op af arkitekt Steffen Pedersen fra
Havsteen-Mikkelsens Tegnestue og ingeniør Ernst Andreasen
fra L. P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S.
Planen er, at alt er færdigt, så kirken kan kalkes, inden efter
årets fugtighed
sætter ind.
I den periode, hvor
håndværkerne
arbejder i og på
tårnet, er morgen
klokkeringning
og urets timeslag
stoppet. Ingen
håndværker skal ri
sikere høreskader
eller få en ringende
kirkeklokke i
hovedet.

På kirkegården blev der i foråret 2015
indrettet et lapidarium under det store
egetræ. Lapidariet (lapis betyder sten)
består af gravsten fra nedlagte gravste
der, som menighedsrådet har anset for at
være bevaringsværdige.
Gennem årene havde der ophobet sig
omkring 150 gravsten, blandt hvilke vi
har udvalgt 27 sten. Udvælgelsen er fore
taget efter en række kriterier relateret
til person, erhverv, lokalhistorie og/eller
gravstenens udformning.
Det viste sig hurtigt, at udvælgelsen var en vanskeligere opgave
for menighedsrådet, end man umiddelbart skulle antage, den
ville være. Udvælgelsen var følelsesmæssigt vanskelig. Dette
er måske også forklaringen på, at gravstenene har fået lov til at
hobe sig op gennem mange år. Men vi skulle nå et kompromis,
som vi kunne stå inde for. Det er så resultatet af denne proces,
der udgør lapidariet.
Undervejs blev processen stillet i bero, da en arbejdsgruppe
under kirkeministeriet ville give den hidtidige gravminderegi
streringsordning et serviceeftersyn. Ny vejledning om regi
strering af gravminder kom i marts 2014, og denne afveg på
væsentlige punkter fra de hidtidige retningslinjer. F.eks. blev
udvælgelseskriterierne ændret med det formål at begrænse
antallet af udvalgte gravsten. En anden væsentlig ændring er, at
en gravsten, der tidligere har været udvalgt eller som i frem
tiden vil blive udvalgt, igen kan fjernes fra lapidariet. Efter de
gamle retningslinjer var dette ikke muligt. Fremgangsmåden
for at opstille en gravsten i eller fjerne en gravsten fra lapidariet
er den samme. Menighedsrådet skal ansøge herom, og ansøg
ningen skal godkendes ved et provstesyn.
På baggrund af de nye retningslinjer udvalgtes 27 gravsten, som
nu er opstillet i lapidariet. Disse gravsten skal naturligvis hol
des rene og med års mellemrum skal bogstaverne males op, så
skriften forbliver læselig. Omkostningerne ved vedligeholdelsen
af gravstenene udgjorde således et argument for ikke at udvælge
for mange, da det ville kunne belaste kirkens stramme økonomi.

På menigheds
rådets vegne
Eva Lauritsen
Forsidefoto: David Bøgetoft
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På kirke- og kirkegårdsudvalgets vegne
Jürgen Hansen

DET SKER!
Mandag den 14. september kl. 19.00 – ca. 21.00: Latin
Latinundervisningen fortsætter hver anden mandag ind til
begyndelsen af december. Det foregår i Kirkesalen. Vi starter
med en kort repetition af sidste semesters grammatik, så evt.
nytilkomne kan fint nå at være med. Der er ingen udgifter
forbundet med kurset, der ud over grammatik og formlære
indeholder sproghistorie, kulturhistorie – og i det hele taget en
masse spændende og interessante historier!
Søndag den 20. september efter gudstjenesten kl. 10.00.
Menighedsmøde
Menighedsrådet redegør for kirkens økonomi, fremlægger
planer og ønsker for 2015 og byder efterfølgende på frokost og
kaffe.
Onsdag den 21. oktober
kl. 10.00:
NB bemærk tidspunkt!!!
Carl Nielsen-koncert med
Duo Askou//Andersen
i samarbejde med museumsinspektør Ida Marie
Worre fra Carl Nielsen
Museet. Koncerten foregår
i kirken i samarbejde med
»Kaffemik«. Efter koncerten
er der kaffe i Kirkesalen.
Et foredrag/koncert med tale og musik, med musik og sange af –
selvfølgelig – Carl Nielsen.
Torsdag den 22. oktober
kl. 19.30 i Kirkesalen.
Naser Khader – netop
valgt til folketinget for Det
Konservative Folkeparti –
holder foredrag: Bekendelser fra en kulturkristen
muslim.
Tirsdag den 15. december kl. 19.30: Julekoncert
Dette års julekoncert er med tre unge musikere, som vil synge

og spille en god blanding af både nye og gamle danske jule
sange, amerikanske julesange, sange fra danske julekalendere
og forskellige andre numre, der helt sikkert vil hjælpe julestem
ningen 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.
HUMLEHAVENS VENNER
Torsdag den 3. september kl. 9.30:
Nisseværkstedet starter.
Mandag den 7. september kl. 14.00:
Café med Højby Spillemændene.
Fredag den 9. oktober kl. 14.00:
Café med Dagslys.
Lørdag den 28. november:
Julestue.
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:
9. sept.
23. sept.:	Jytte og Ole Hansen vil for
tælle om kirken i et øsamfund:
Lyø.
7. okt.
21. okt.:	Koncert og foredrag med
museumsinspektør Ida Marie
Worre og Duo Askou//Ander
sen i kirken. Derefter kaffe i
Kirkesalen. Se ovenfor.
4. nov.
18. nov.:	Sognepræst Karin Hasling holder foredrag:
»Mine baltiske korsriddere«.
2. dec.
16. dec.: Julefortælling ved Mette Behrndtz.
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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Set i kirken…
På korhvælvingens nordvæg kan man læse følgende medde
lelse:

Tette arbeit er fulkommit
1553
er betalet met
M marck 70 marck
30 skelling
I 1553 eksisterede der ingen regler for dansk retskrivning, og
som det fremgår af teksten gik man ikke af vejen for at skrive
tal med anvendelsen af både romertal og arabertal: M (mille) =
1000. Regningen har altså lydt på 1070 mark og 30 skilling.
Det arbejde, der er tale om, er en betragtelig forlængelse af det
oprindelige kirkeskib, som altså er færdiggjort og betalt i år
1553. Betragter man i dag kirkens mure udefra, kan man trods
den hvide kalkning tydeligt se, hvor den oprindelige kirkes
kvadersten ophører og i forlængelsen afløses af mursten.
Den, der har betalt for dette arbejde, er Bramstrups daværende
ejer, Mikkel Brockenhuus. Vi ved ikke hvorfor, men en nærlig
gende mulighed er selvfølgelig, at den gamle kirke simpelt hen
er blevet for lille til at rumme menigheden.
Men der er også en anden mulighed, nemlig at Mikkel Brock
enhuus har villet sikre sig en plads i himlen efter sin død. Før
ste halvdel af 1500-tallet er en tid fyldt med religiøse omvælt
ninger, og vi ved, at Mikkel Brockenhuus er døbt og opdraget
i den katolske tro. Så sent som i 1520 skriver han under på et
manifest mod lutheranere, men den politiske udvikling nød
vendiggør senere, at han – og mange andre – må konvertere til
protestantismen. Det er ikke til at vide, hvad Mikkel Brocken
huus egentlig har tænkt og troet, men en mulighed er, at han
ved at betale for forlængelsen af den gamle katolske kirke har
ønsket at hædre Gud (katolik eller protestant) og dermed sikre
sig en plads i himlen efter sin død. Man skal i den forbindelse
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også bemærke, at Mikkel Brockenhuus bevarer den gamle,
middelalderlige altertavle med Skt. Anna og andre helgener,
der i slutningen af 1500-tallet kritiseres af den visiterende bisp
Jacob Madsen.
Mikkel dør i 1555, han gravlægges i krypten helt tæt ved det
helligste sted i kirken, alteret, hans hustru sørger for, at grav
stenen, som i dag befinder sig i våbenhuset, bliver anbragt lige
ovenover – og lige under meddelelsen om, hvad kirkeforlængel
sen har kostet: »Se, Gud, hvad jeg, Mikkel Brockenhuus, har
gjort til din ære….«
Er denne tolkning korrekt, vil Mikkel Brockenhuus være helt
på linje med mange af Europas renæssancefyrster, der ved at
finansiere kirkelig kunst og kirkebyggeri forsøgte at købe sig
til tilgivelse for en særdeles verdslig livsførelse og dermed til
en plads i himlen. Mikkel Brockenhuus søger måske tilgivelse
for at være frafaldet den katolske tro – eller måske er kirken
simpelt hen blevet for lille. De to muligheder udelukker ikke
hinanden.
Karen Dreyer Jørgensen

GUDSTJENESTER
September
6.
10.00
Mette Behrndtz
14.s.e. trin
				
13.
10.00
Mette Behrndtz
15.s.e. trin
				
				
20.
10.00
Mette Behrndtz
16.s.e. trin
27.
19.30
Birte Jacobsen
17.s.e. trin
				

(Luk 17,11-19)
Konfirmandindskrivning
(Matt 6,24-34)
Høstgudstjeneste
Børnekoret medvirker
(Luk 7,11-17)
(Luk 14,1-11)
Voksenkoret medvirker

Oktober
4.
10.00
Mette Behrndtz
18.s.e. trin
11.
11.30
Karin Hasling
19.s.e. trin
18.
10.00
Mette Behrndtz
20.s.e. trin
25.
16.00
Mette Behrndtz
21.s. e. trin
				
				

(Matt 22,34-46)
(Mark 2,1-12)
(Matt 22,1-14) KIRKEKAFFE
(Joh 4,46-53)
BUSK-gudstjeneste
Børnekoret medvirker

November
1.
10.00
Mette Behrndtz
Alle helgens dag
8.
11.30
Birte Jacobsen
23.s. e. trin
15.
10.00
Mette Behrndtz
24.s. e. trin
22.
10.00
Mette Behrndtz
Sidste s. i kirkeåret
29.
16.00
Mette Behrndtz
1.s. i advent
				
				

(Matt 5,1-12)
(Matt 22,15-22)
(Matt 9,18-26) KIRKEKAFFE
(Matt 25,31-46)
(Matt 21,1-9)
Børnegudstjeneste
Børnekoret medvirker

December
6.
10.00
Mette Behrndtz
2.s. i advent
				
13.
10.00
Mette Behrndtz
3.s. i advent
			
De ni læsninger
20.
11.30
Birte Jacobsen
4.s. i advent

(Matt 25,1-13)
Voksenkoret medvirker
Lindvedkoret medvirker
(Joh 3,25-36)
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BØGER OG FILM

MUSIK OG SANG

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

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

Tirsdag den 15. september 2015:
A-C Riebnitzsky: Forbandede yngel. 2013.
Mandag den 19. oktober 2015: Helle
Stangerup: Christine. 1985.
Tirsdag den 17. november 2015: Inge Eriksen: En kvinde
med hat. 2005.
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 Engquist: Livlægens
besøg. 1999.
I sæsonen 2015-2016 har Jytte Hansen meget venligt indvilliget
i at træde til som leder af litteraturkredsen i stedet for Karen
Dreyer Jørgensen.
Jytte Hansen tlf. 62 61 89 39/Inge Filt tlf. 65 90 17 46
Filmklubben
Onsdag den 16. september 2015:
The Grand Budapest Hotel.
Onsdag den 7. oktober 2015: Om guder
og mænd. (Denne aften vælges nye film.)
Onsdag den 11. november 2015:
En rigtig god film.
Torsdag den 3. december 2015: Juleafslutning i præstegården.
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
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Alle kor ved Nr. Lyndelse Kirke begynder den nye sæson
onsdag d. 26. august 2015.
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 efterår skal
koret bl.a. synge til høstgudstjeneste og til børnekorstævne i
november.
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 gudstje
nester 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.: 20320152
email: up@hoerlyck-jessen.dk

Tirsdag den 15. december kl. 19.30 2015 er der Julekoncert med tre unge musikere:
Se mere under DET SKER, hvor man også kan læse om

Benjamin Jensen

Carl Nielsen-arrangementet med Duo Askou//Andersen
og museumsinspektør Ida Marie Worre den 21. oktober.

Johan Berg

Siden sidst
Døbte:
Marie Mathilde S. Traun-Eriksen
Ninna Malou Sterup Junker
August Pellegård
Valdemar Anders Frøhlich Simonsen
Alberte Tinghus Buchholz
Ida Holmgaard Andersen
Alexander Normann Christensen
Bella Julia Johannessen
Viede/velsignede:
Lisette Mørch Havregaard Nielsen og Jimmy Kasper Schytt
Margrethe Wendel-Hansen og Arne Wilhelm Lund Eckerdal
Ida Marie og Niklas Abildgaard Gerbild
Marianne Daugbjerg-Pedersen og Michael Jensen
Lizette Heilmann Schøitt og Danni Lundsgaard Rasmussen

Thea Boel Gjerum

Døde:
Anna Lise Rasmussen
Vibeke Mygind Danielsen
Hanne Kjær Larsen
Anna Hedvig Augustesen
Lene Bøgetoft Hansen
Bertel Kiessling
Tage Daugbjerg-Pedersen
Bent Mohr
Marie Gudrun Bové
Inger Marie Anker Præstegaard
Bodil Nielsen
Viggo Møller Andersen
Tove Marie Pedersen
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ADRESSER

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

Fra sogneturen i juni.

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
Liselotte Flyborg
Tlf. 53 20 24 09

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

Fmd. for Kulturudvalg, 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 22. september kl. 19.30.
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30.
Budget 2016 vedtages.
Torsdag den 19. november kl. 19.30.
Konstituering.
Torsdag den 10. december kl. 18.00.
Søndag den 20. september er der menighedsmøde i Kirkesalen efter gudstjene
sten kl. 10.00.

Kirkebil

MARK & STORM GRAFISK · 5750 RINGE

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

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 den første uge af december.
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