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Guds Himmerig åbner vi ikke,
men Gud åbner riget for os.
Han kalder os ind til sin glæde,
han kalder os ud af vor trods.
Hans ord kan gå gennem en sprække,
den hårdeste skal kan det flække,
så frøet kan spire og gro.
(Den Mægtige finder vi ikke, DDS 414,2)

Det begynder med en god tone
Det er ikke uden betydning, hvor
dan vi møder hinanden. Vi kan bli
ve mødt på en måde, så man bliver
glad af det, på en måde, så det er
som at lukke vinduet op og få sol
og frisk luft ind i huset. Og vi kan
blive mødt på en måde, så vi bliver
mistroiske, kede af det eller vrede.
Og vi kan føle os krænkede.
Det er blevet sagt, at »den enkelte
aldrig har med et andet menneske
at gøre, uden at han holder noget
af dets liv i sin egen hånd. Det kan
være meget lidt, en forbigående
stemning, en oplagthed, man får
til at visne, eller som man vækker,
en lede, man uddyber eller hæver.
Men det kan også være forfærdende
meget, så det simpelthen står til den
enkelte, om den andens liv lykkes
eller ej. (K.E. Løgstrup)«.
Derfor skal vi tænke over, hvor

dan vi møder hinanden. Men vi må
heller ikke bruge vore følelser som
et magtmiddel til at få det, som vi
vil. Lige så vel som det har betyd
ning, hvordan vi bliver mødt, har
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den måde, vi lader os møde på,
også betydning. Det lægger op til
en subjektiv vurdering, og der kan
så let ske misforståelser og komme
mislyde.
Filmen »The Mission« fra 1986 for
tæller om en jesuitterpræst, der så
det som sin mission at kristne en in
dianerstamme. Filmen bygger på en
virkelig hændelse. Præsten Gabriel
vil møde de musikglade indianere
med god musik, så han medbringer
som eneste våben sin obo. Han sæt
ter sig til at spille i en skovlysning,
det smukkeste stykke musik (hør
»Gabriels Obo« på YouTube) i til
lid til, at en god tone kan gøre en
forskel. Pludselig er han omringet af
indianere, der er klar til angreb. En
går frem mod ham, river oboen ud
af hænderne på ham, knækker den
og går. Men en anden samler oboen
op, giver de to stykker til Gabriel,
om han kan sætte dem sammen og
spille videre.
Musikken bliver åbningen til, at de
nærmer sig hinanden. Gabriel lærer

dem om kristendommen og hjælper
dem med at udbygge et samfund,
der bygger på kristne værdier. Det,
der begyndte med en god tone.
Da oboisten Henrik Goldschmidt så
filmen, blev han grebet af den idé,
at man kan nå hinanden via musik
ken. Det er den røde tråd i den ny
ligt udgivne bog om ham »Manden,
der ville reparere verden med mu
sik«. Skønt jøde omsatte han idéen
til handling ved at danne sit orkester:
Middle East Peace Orchestra, hvor
arabere og jøder bringes sammen
i musikken. Det sker også i Gold
schmidts Musikakademi på Nørre
bro, det har ændret livet for nogle
af de børn. Og for et par år siden
var Henrik Goldschmidt inviteret til
Ramallah af alle steder for at lære
palæstinensiske børn at spille mu
sik, og selv på grænsen til muren
spille i et palæstinensisk symfonior
kester. En god tone kan være en lille
flig til at bryde muren ned.
Det er en måde at se bort fra det,
der skiller os mennesker, alle misly
dene, og i stedet ser på, hvad vi har
til fælles, hvad vi kan gøre sammen.
Med en insisteren på, en vilje til, en
tro på, at der i en god tone altid er
en åbning og en god begyndelse.
Og det var sådan, det begyndte.
Med sit livgivende ord skabte Gud
jord og himmel, havet, solen, må
nen og stjernerne, planterne og dy

rene. Og til sidst skabte Gud men
nesket i sit billede, så det blev som
Gud til at værne om og glædes ved
livet og alt, hvad der var til. Men
der kom mislyde til. Da lod Gud
sit Ord tage menneskeskikkelse for
at oplyse verden, minde om, hvor
meget godt liv, der er i at lade det
begynde med en god tone.
Har det så hjulpet?
Ser vi os om i verden, skaber den
måde, vi møder hinanden på, fort
sat misforståelser og mislyde. Hen
rik Goldschmidt siger: »Man ønsker
jo det bedste for sine børn, men
også det bedste for alle børn. Hvis
man bare kan sprede lidt håb, er det
i virkeligheden meget vigtigere end
at spille en vellykket koncert, hvor
det kun er ens forfængelighed, man
plejer. Her oplever jeg, at vi er med
til at ændre en masse menneskers
liv en lille smule i en positiv retning.
Og det er det største«.
Musik kan noget særligt, men det,
Henrik Goldschmidt gør, kan vi alle
tage til os. Møde hinanden med en
god tone trods forskelle .. i håb om,
at det kan bygge bro over de mure,
vi måske ikke kan rive ned.
Kærlighed alt sit udretter
om nødvendigt, men dog frit
flytter frit, hvad loven sætter,
skellet mellem dit og mit.
Inge Dalsgaard
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Konfirmandbøn 2019
Konfirmanderne er rigtig gode til at udtrykke sig i bøn. Nedenfor
er deres bønner skrevet sammen til én fælles bøn, der blev brugt
både ved deres egen gudstjeneste i marts og ved deres konfirma
tion.
Kære Gud
Tak, fordi du har skabt os i det dejlige Danmark, tak for livet,
tak for alle mine venner og veninder, tak for min familie.
Tak for, at jeg er sund og rask.
Tak for, at du passer på mig, selv om der også har været dårlige
dage.
Tak for, at du giver os styrke i hårde tider.
Jeg beder dig hjælpe mig, når jeg har det svært og holde det onde
væk.
Gud Fader, tænd et lys for os.
Giv os styrke til at være der for hinanden og giv os mod til at være
os selv, når vi er sammen med andre.
Vi beder dig hjælpe os til at kunne lide hinanden, som vi er.
Fri os fra det, der gør os utilfredse med os selv
Hjælp de fattige og hjælp os til at blive mere lige.
Jeg beder for dem, jeg kender, som ikke har det godt, at de må få
det bedre og få et godt liv.
Jeg beder dig hjælpe de børn, der har det svært, så de får et bedre
liv.
Jeg er taknemlig for, at jeg og min familie ikke er ramt af sygdom.
Jeg er taknemlig for alt det, jeg får.
Gud, jeg vil gerne have hjælp til at blive bedre i skolen.
Jeg beder om, at ingen i min familie bliver syge eller får det svært.
Tilgiv os, når vi har gjort noget dumt.
Hjælp os med at opretholde freden overalt i verden.
Hjælp os med, at der er dagligt brød overalt i verden.
Tak for din barmhjertighed til os mennesker.
Lad varmen fra dit hjerte nå ind i vores hjerte.
Amen
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Næsten 3 år blev det til! …
Og hvor har jeg nydt at være hjælpe
præst her hos jer.
Alle ved, at skal man lave god mad,
så er det ikke nødvendigvis nok kun
at have ingredienserne. Nej, jo bed
re kvalitet den enkelte ingrediens
har, desto bedre bliver maden også!
Og når jeg ser tilbage på mine 3 år
her hos jer, så må jeg sige: Der har
været så rigeligt mange gode ingre
dienser, at det tilsammen har givet
mig noget ganske særligt.
Nogle af de ingredienser som har
været tilsat mine år har været:
At jeg altid har følt mig velkom
men og godt taget imod alle steder,
jeg er kommet.
At der har været gode menigheds
råd, der har bakket op om kirkelivet
og som har sparret og taget klare be
slutninger om, hvordan man gerne
vil prioritere, at kirkelivet skal være
her.
At jeg har haft et godt og tillids
fuldt samarbejde med præstekolle
gaerne Inge og Elisabeth her i sog
net og også Peter fra Årslev.
At der har været et superskønt og
godt samarbejde med vores graver
Ulrik, organist Inge og kirkesanger
og kirketjener Marie på både det
menneskelige og faglige plan.
At der har været en trofast menig
hed om søndagen. Søndagens guds
tjeneste er som en rytmegivende puls
i et sogn. Tak til alle I, som har væ

ret omkring den gennem årene, når
jeg har været der.
At Kirkeladen altid har været i
gode hænder med Karen Jørgensen.
Du er en trofast, sikker, hjælpsom
og dygtig hjælp, som jeg håber sog
net fortsat vil værdsætte højt.
Af andre særlige ingredienser vil
jeg pege på det samvær og nærvær
med mennesker, jeg har fået lov til
at være med i. Det er et privilegium
at blive lukket ind i hjerterne på
mennesker og dele det bedste eller
det sværeste i livet med dem.
Det har også været skønt at mær
ke den gode udvikling med stigende
børnetal, som området er inde i.
Allerede nu store konfirmandhold.
Sidste år på over 40! Derudover
gode, livsglade og boblende mini
konfirmandhold i samarbejde med
Årslev sogn. Det har bare været godt!
Jamen hvorfor i alverden forlader
man da sådan et skønt sted?
Jo, fordi tiden var kommet til, at
jeg skulle i et fuldtids præsteembede
igen.
Det magede sig og blev Ryslinge.
Jeg bruger det gamle ord magede.
Dels fordi jeg godt kan lide at blive
ved med at give gamle ord liv. Det
kommer nok af, at en stor del af vo
res arbejde som præster er at blive
ved med at formidle en ganske sær
lig 2000 år gammel bogs gamle ord
ind i vores nutid.
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Men jeg bruger det også, fordi det
er, hvad ordene magede sig oprin
deligt betyder: Afstedkomme.
Jeg kommer nu af sted fra jer og
ankommer til et nyt sted.
Jeg glæder mig over, at det bliver i
samme provsti (Midtfyn) som Sdr.
Nærå!
De varmeste hilsner,
Jakob

Hvad er danskhed?
Næppe har nogen anden dansker
betydet så meget for det, vi be
tragter som danskhed, end netop
N.F.S. Grundtvig.
Er Grundtvig så stadig aktuel, når
der ivrigt debatteres danskhed. Fra
mig skal lyde et rungende »JA«
Jeg synes nemlig, at når der debat
teres danskhed i dagens Danmark,
så hopper kæden hurtigt af, og man
opfattes eller stemples som nationa
list eller sågar racist.
De problemer havde Grundtvig
også, og han var i hvert fald ingen
af delene. Han mente, at vi skulle
være danske, for det var det bedste
for os. I det hele taget skulle vi være
kritisk overfor de påvirkninger, der
ikke var godt for Danmark. Derfor
kritiserede han bl.a., at adelen ind
byrdes talte tysk. Det var udansk og
ikke godt for landet. Han havde den
opfattelse, at Gud havde et formål
med Danmark. Kunne befolknin
gen indse det, og ville de leve der
efter, havde landet en chance for
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at overleve. Det var måske meget
at forlange af Gud. Hvis han skulle
have et formål med alle lande, så
fik han travlt. Derfor synes jeg rig
tig godt om Grundtvigs udtalelse:
»Menneske først og kristen så«
Nå da, da – hr. Jørgen Bai Jepsen.
Nu er du allerede ved at komme ud
på den lange cykeltur, hvor kæden
risikerer at hoppe af. »Vil du virkelig
have, at alle skal være kristne?« Nej,
slet ikke. Jeg synes ikke, man skal
missionere i dagens Danmark. Re
ligion og tro hører til i den private
sfære, og lad den blive der. Næh, jeg
mener, at det er vigtigt, at menne
sket kommer før religionen.
Det med religionen kommer jo
af sig selv. Gå i kirke, synagoge el
ler moske, eller hvor du nu synes,
du hører hjemme. Grundtvig siger
det meget enkelt om kristendom
men: »Guds ord bliver levende ved
dåb, nadver og fadervor. Det er alt

sammen meget enkelt, og enhver
kan opleve det. Det handler om tro
– der er ikke meget, der behøver at
læres.« Sådan er det jo også med an
dre religioner. Gå hvor hen du vil
og lyt til de ord, du kan lide.
At det så kan være svært at forstå
de forskellige trosretninger, er noget
andet. Jøderne bruger mest det gam
le testamente med alle dets vold
somheder, som ofringer og lignende.
Så kom Jesus til jorden, og det nye
testamente bliver udbredt med en
mild Gud som budbringer. Så synes
Gud måske, at Jesus eller han selv
ikke har gjort det godt nok. Derfor
sender han så en ny profet, Muham
med, og nu skal man tilslutte sig
ham for at være rettroende. Det er
den samme Gud. Hm – det er svært.
Han har mange kasketter på.
Det er også meget vanskeligt at
lære at være menneske. Det kræver
en stor indsats hele livet igennem.
Vi bliver aldrig færdige med at lære
– at uddanne os, eller i det hele ta
get begå os i et samfund som vores.
MEN – hvis religionen kommer
før mennesket og kommer til at styre
det, helt eller delvist, så kan det gå
rivende galt. Det har vi alt for ofte
set. Nazismen blev pludselig en re
ligion, der ikke tog hensyn til men
nesker, og vi ved alle, hvad der ske
te. Det samme skete i Jugoslavien,
hvor fredelige mennesker pludselig
slog hinanden ihjel, fordi religionen
blev brugt til at skabe splid i en el
lers fredelig sameksistens. Israel og

palæstinenserne – det er også religi
onskrig.
Hvad galt er der i, at alle i Danmark
prøver på at blive så danske som mu
ligt. Der er mange, der gør en ihær
dig indsats og lykkes med det. Til alle
nydanskere: Lær og brug sproget,
vores kultur, vores demokrati. Vi kan
ligefrem lære noget af hinanden. Det
giver et dynamisk samfund. Lad os få
en saglig debat om det at være dansk
og lad være med at lade de gamle
skrifter styre os.
Tørklædedebatten er én, der skil
ler vandene og sjældent kan give
en saglig debat. Jeg synes f.eks. at
når muslimske kvinder går med tør
klæde eller burka, så er det, for at
følge Grundtvigs tanker, udansk. Så
er det fordi religionen på det punkt
styrer hverdagen, hvad enten de
bærer det af fri vilje eller er tvunget
til det. Det er en kendsgerning, at
det står i koranen, ikke som et krav,
men som en mulighed.
Jeg synes heller ikke om, at jøderne
omskærer deres drengebørn, eller at
piger omskæres, selvom jeg godt ved,
at det ikke kun er religiøst betinget.
Det er ækelt. I nogle lande kan kvin
der ikke få abort, på grund af religio
nen. Herhjemme er der præster, der
ikke vil vie homoseksuelle på grund
af bibelens ord. Der er masser af ek
sempler på religionens magt.
Når jeg tror på noget, så er det
fordi jeg ikke har vished, måske en
tvivl. Sådan er det efter min opfattel
se også med de forskellige religioner.
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Der står en hel masse nedskrevet,
men vi mangler vished. Vi ved f.eks.,
at Jesus har været på jorden, men vi
ved ikke, om han er Guds Søn. Det
tror vi på, men ved det ikke. Bibe
len lærer os, at Gud skabte himlen
og jorden, men det ved vi nu ifølge
videnskaben, at det ikke passer, el
ler gør vi? Mange videnskabsmænd
tror, at der findes højere magter.
Vi ved ikke, om alt det de forskellige
religioner lover os, bliver til vished,
men mange mennesker føler trøst og
tryghed i at tro på det. Sådan skal det
være. Vælg den religion, du føler dig
bedst tilpas i, men lad den ikke styre
din hverdag helt eller delvis.
Et demokratisk velfærdssamfund
kan aldrig fungere, hvis det er reli
giøse love, der styrer det.
Vi har valgt nogle politikere til at
sætte spilleregler for dagligdag og
fremtid i Danmark.
Vores opgave er så at være danske.
Grundtvig er evig aktuel. Han vil
le danskheden. Det vil vi vist alle.
Vi skal bare lære, hvordan vi bærer
os ad.
Jørgen Bai Jepsen

Syng nye salmer
Vi tager nu fat på sidste afdeling
med at synge nye salmer i provstiet.
Der veksles mellem foredragsaft
ner og sangtimer, hvor indhold og
melodi bliver præsenteret, inden vi
synger dem sammen. Det er salmer
fra tillægget 100 salmer.
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Næste foredrag er den 24. september
kl. 19.30 i Ryslinge Valgmenigheds
kirkesal. Her kommer Hans Anker
Jørgensen og fortæller om »Solen fra
Nazareth«. Hans Anker Jørgensen var
i mange år præst i Tingbjerg v/Kø
benhavn, et område, der svarer lidt til
Vollsmose. Det præger også hans sal
mer, som også findes i salmebogen.
Sidste foredrag er den 14. november
kl. 19.30 i Rudme friskole. Her kom
mer Iben Krogsdal og fortæller om
sine salmer, som har et noget anderle
des billedsprog og ordvalg. Hun kal
der foredraget »Nyt over gammelt«.
Iben Krogsdal har flere salmer i
tillægget 100 salmer.
Ind imellem foredragene er der sang
time i forskellige kirker, det er føl
gende datoer:
Torsdag den 5. september kl. 16.3017.30 i Nr. Lyndelse Kirke, tema:
Høst
Onsdag den 23. oktober kl. 16.3017.30 i Sdr. Nærå Kirke, tema: Års
tidens salmer
Torsdag den 21. november kl. 16.3017.30 i Espe kirke, tema: Advent og
jul

Salmerne fra tillægget
100 salmer kan høres på
Youtube
Der kan læses mere herom på
hjemmesiden www.snkirke.dk og
der ligger også foldere i kirkerne.

En herlig sommer
cykeltur
I det smukkeste sommervejr torsdag
den 27. juni cyklede 20 seje cyklister
af sted fra Sdr. Nærå kirke via Nr.
Lyndelse til Dalum kirke. Det blæste
noget, så os, der ikke havde hjælpe
motor på, måtte træde til i pedalerne.
Men frem kom vi, næsten til tiden,
og blev modtaget i den 800 år gamle
klosterkirke af sognepræst Dorthe
Ahlburg Tofte-Hansen. Hun havde
ikke tændt lyset, syntes, vi skulle nyde
lysindfaldet i det smukke rum. Kir
ken udgjorde den nordre fløj af det
tidligere kloster, så der er kun vinduer
øverst i sydsiden. Og som den står i
sine røde munkesten, var kirken for
os, der kommer fra en lys kirke, me
get mørk. Så lyset blev tændt.
Der er via Iver Vind forbindelse
mellem Dalum kirke og Sdr. Nærå
kirke. Lensmand Iver Vind (på San
derumgård og Torpegård) fik i
1646 tilladelse til af Chr. IV at be
nytte venstre korsarm til gravkapel
mod at betale for kirkens restaure

ring. (Chr. IV’s hustru til venstre
hånd, Kirsten Munk, var datter af
Ellen Marsvin, der havde Kristians
dal (Dalum kloster) i forlening). Og
meget beskedent satte Iver Vind et
sandstensepitafium over sig selv og
sin hustru på hele endevæggen.
Altertavlen er tredelt, viser Jesu
sidste måltid med disciplene skær
torsdag, (som det tidligere alterbil
lede i Sdr. Nærå kirke) i midterfel
tet Jesu bøn i Getsemane Have og
øverst den sejrende Jesus.
På kirkegården ligger Kristen
Kold begravet, han havde i Dalum
oprettet den første skole for både
piger og unge mænd. Og vores tidli
gere biskop Vincent Lind.
Så gik turen over på den anden
side af vejen til den lille klosterkirke
ved Dalum kloster. Dalum kloster
er den tidligere hovedgård Kristi
ansdal og altså ikke det oprinde
lige kloster. Kirken, en lille katolsk
kirke, bliver brugt af Skt. Hedvigsø
strene, der bor på klosteret. De er 3
tilbage, og der er 10 faste beboere.
Kirken er 100 år gammel.

Alterpartiet i Dalum kirke.

Parken bag Dalum kloster.
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Den medbragte mad havde vi fået
lov at indtage i klosterparken. Her
var så smukt og fredfyldt, det var for
en stund som at være tilbagetrukket
fra verden. Dog ikke helt, for O.P.
Andersen meldte sin ankomst.
Her kunne vi sagtens have brugt
mere tid til at se parken og køkken
haven, som gør dem selvforsynende
med grøntsager. Denne passes af 3
polakker, fik vi at vide af en af be
boerne.
Men vi havde en aftale med sog
nepræst Lisbeth Petersen i Hjallese
kirke. Hjallese sogn blev udskilt fra
Dalum sogn i 1983, hvor kirken blev
indviet. Den er tegnet af arkitekt
Ebbe Lehn-Petersen. Der var på
det tidspunkt ikke midler til alter
udsmykning, ligesom menighedsrå
det ikke var afklaret med, hvordan
denne skulle være. Så arkitekten
foreslog at skrive ordlyden fra ska
belsen, 1. Mosebog kap. 1, og fra
indledningen til Johannes evangeli
et kap. 1. Skabelsesberetningen står
med store sorte bogstaver og Johan
nesevangeliet med de mindre hvide,
og på guldbaggrund. En spændende

Alterpartiet i Hjallese kirke.
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altertavle, som alle er blevet så glade
for, at den er permanent. Den kan
skubbes til side, så der dannes åb
ning ind til et tilstødende lokale, og
kirkerummet kan blive noget større.
Kirken er godt besøgt, men det
tager tid at få folk til at bruge en ny
kirke til handlinger, især bryllupper,
men det er stigende. Der er ikke no
gen tilknyttet kirkegård, så Dalum
kirkegård benyttes, hvilket betyder,
at en del begravelser fortsat foregår
fra Dalum kirke, med præst og per
sonale fra Hjallese.
Spændende at se begge kirker og
høre om bygningerne og kirkelivet
der.
Og så var tiden kommet til at cyk
le hjemad via Højby. Tak til alle for
en god tur.
Inge Dalsgaard

Månedens salme
Vi fortsætter med som 2.salme at
synge en fast ny salme for hver må
ned, det giver mulighed for at lære
den at kende. Vi synger især fra til
lægget 100 salmer:
August: 613: Herre, du vandrer
forsoningens vej
September 808: Fra vest står
blæsten ind
Oktober 809: Du lagde i det
mindste frø
November 800: Det var så for
underlig klart i nat

Babysalmesang –
salmer for de mindste
Fredag d. 1. november starter
næste hold babysalmesang. Hol
det fortsætter hver fredag frem til
13. december. Vi mødes i kirken
kl. 9:30-ca. 10:30, hvorefter der er
kaffe/the og hygge i kirkeladen.
Det er godt 10 år siden, de første
7 babyer og mødre samledes om
babysalmesang i Sdr. Nærå kirke
en fredag morgen. Jeg var en anel
se nervøs for, hvordan det skulle
gå, om mødrene nu turde lege og
synge med på de gamle salmer,
om børnene ville skrige fra start til
slut, om mødrene aldrig ville vende
tilbage, og om leg og dans i kirke
rummet ville opleves blasfemisk.
Men det viste sig hurtigt, at nervø
siteten var ubegrundet. Kirkerum
met med dets akustik, vekslende
lysindfald, særlige indretning – og
nok især dets lange historie, som er
del af vores fælles fundament – har
en uforklarlig indvirkning på alle,
ikke mindst på de helt små, der kan
hæfte sig længe ved detaljer og lyde,
som vi voksne kan være vidner til,
forundres over, smile ved og ikke
sjældent grine sammen af. Det er
svært at forklare – det skal opleves!
Interessen for babysalmesang sy
nes at være ekspanderet gennem
årene og i takt med sognets mange
nye børnefamilier. I foråret 2019
var 15 babyer, deres mødre og un

dertiden sågar et par fædre, en olde
forælder og andre familiemedlem
mer med. Alletiders!
Hvis I er forældre eller måske
bedsteforældre til et barn mellem 0
og ca. 12 måneder, er I velkommen
til at kontakte mig for yderligere in
formation eller tilmelde jer babysal
mesang på m_maegaard@yahoo.dk
eller tlf. 29249464.
På vores hjemmeside snkirke.dk
kan I læse mere om tankerne bag
babysalmesang og ligeledes hente
praktiske informationer.
Kirkesanger Marie Maegaard

Sognearrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag den 22. september kl.
14.00
Igen i år holder vi høstgudstjeneste
i teltet ved Markhuset med musik
ledsagelse af »Jepsen-kvintetten«.
Det er en god og festlig tradition.
Vi håber på godt vejr og stor delta
gelse.
Efter gudstjenesten serverer me
nighedsrådet brød, ost og et godt
glas øl.
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FYRAFTENSSANG
I efteråret vil der bli
ve Fyraftenssang to
gange, og vi har igen
bedt nogle perso
ner fra lokalområdet
komme og fortælle
lidt om deres liv og interesser og at
vælge sange herudfra. Programmet
er på knap tre kvarter.
Onsdag 2.10. kl. 17.00
Betty Andersen er vores første gæst i
efteråret, og som hun selv siger, har
hendes liv været fyldt med gymna
stik. Betty er født på Nordfyn, og det
var et højskoleophold på Vallekilde,
der tændte interessen for gymnastik
ken. Siden hun i 1963 flyttede til
Sdr. Nærå, har hun ledet gymnastik,
og da hun som 60-årig gik på efter
løn, var hun med til at starte senior
idræt op – og har ledet seniorgrup
pen lige siden. De sidste 10 år har
Betty desuden arbejdet som frivillig
inden for Røde Kors, og hun var i en
periode medlem af Menighedsrådet
i Sdr. Nærå.
Onsdag 27.11. kl. 17.00
Denne gang er gæsten Marie Mae
gaard, som siden 2001 har fungeret
som kirkesanger i Sdr. Nærå kirke,
og senere også som kirketjener.
Marie er flasket op som grundtvi
gianer i Ryslinge Valgmenighed og
blev her fra barnsben hjemmevant i
den danske højskolesang og salme
skat. Sang og musik var en naturlig
12

del af barndom og
ungdom på fødegår
den i Eskildstrup,
på Søllinge Friskole,
B e r n s t o r f f s m i nd e
Eftersko
le og siden i
Ringe Kir
kes pigekor. Marie præ
senterer sin medvirken ved Fyraf
tenssangen således: »Kristendom,
musik og sang har hele mit liv været
og er stadig af uvurderlig betydning
for mig både helt personligt og i mit
arbejdsliv i såvel kirken som i syge
plejen. Det bliver en stor udfordring
at skulle vælge en håndfuld ud – for
der er efterhånden så utrolig mange
sange og salmer, der har en helt sær
lig plads i mit hjerte. Men jeg gør det
og glæder mig – som jeg i øvrigt altid
gør det i kirken – til at synge sammen
med jer.«

Syng dansk
Onsdag den 30. oktober kl. 8.009.00
Alle 4.-7. klasser kommer i kirken
og synger nogle danske morgensal
mer og sange. Et samarbejde mel
lem Årslev kirke, Valgmenighedskir
ken, Sdr. Nærå kirke og Broskolen.

Spil dansk
Torsdag 31.10. kl. 19.30
Duoen Askou//Andersen spiller
Kai Normann Andersen
En af Danmarks mest populære
komponister er i centrum ved vores
Spil Dansk-arrangement i år:

Kai Normann Andersen, der le
vede fra 1900-1967, efterlod sig en
enorm produktion af dejlige iørefal
dende melodier – tæt på 1000 kom
positioner. Dem har duoen Askou//
Andersen lavet en større research
på, og det har resulteret i udgivel
sen af CD’en »Stemningsmelodier«.

Duo Askou//Andersen, som tidligere
har gæstet Sdr. Nærå kirke, består af
violinist Hanne Askou og accordeo
nist Frode Andersen, og de vil denne
aften både fortælle om og spille mu
sik af Kai Normann Andersen. Vi
skal høre nogle af hans mest ikoni
ske sange og viser fra årene mellem
1920 og 1960: Man binder os på
mund og hånd, Den dejligste vise,
musik fra Mød mig på Cassiopeia, I
dit korte liv, Glemmer du og mange
flere. Men der er også knap så kendte
melodier med på programmet, blandt
andet inspireret af komponistens sto
re passion for det franske og Paris.
Syng med på de kendte viser som
Den Gamle Skærslippers Forårs
sang og gå glad hjem fra en opløf
tende musikalsk aften med lyden af
gamle dage, filmminder, revyviser
og Bodil Kjer, Liva Weel og Poul
Reichardts største hits i ørerne. Vel
kommen til en hyggelig aften, hvor
kaffen som sædvanligt koster 10 kr.

Forfatteren, journalisten og fo
redragsholderen

Leif Davidsen
aflægger Kirkeladen et besøg
Torsdag den 21. november kl.
19.30
Leif Davidsen vil fortælle om:
Religionens renæssance i Rus
land
Den russisk-ortodok
se kirke er i dag en
vigtig magtfaktor i
Rusland. Kirken støt
ter varmt præsident
Putins såkaldte gen
rejsning af Rusland og hans forsvar
for den russiske verden, som er spro
get, kulturen og den ortodokse tro.
Den russisk-ortodokse kirkes 1000
årige historie er yderst dramatisk. I
1924 var den så godt som udslettet
under Stalin, der dog tillod den at
eksistere under skrappe forordnin
ger, fordi han havde brug for dens
evne til at appellere til russernes
fædrelandskærlighed, da Nazitysk
land angreb i 1941. Leif Davidsen
fortæller om kirkens dramatiske hi
storie fra dens næsten udslettelse,
dens overlevelse i kommunisttiden
og frem til religionens renæssance i
tiden efter sovjetstatens opløsning i
1991. Med dens aktuelle tætte bånd
til Kreml har kirken genvundet sin
styrke, velstand og respekt i befolk
ningen. Efter foredraget er der rig
mulighed for spørgsmål og debat.
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Aktivitetskalender
Dato
Tidspunkt Sted
05. sept.
Kl. 16.30
Nr. Lyndelse kirke
10. sept.
Kl. 19.30
Kirkeladen
22. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
			
24. sept.
Kl. 19.30
Ryslinge
		
Valgmenighed
02. oktober Kl. 17.00
Sdr. Nærå kirke
22. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
23. oktober Kl. 16.30
Sdr. Nærå kirke
30. oktober Kl. 08.00
Sdr. Nærå kirke
31. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
			
14. nov.
Kl. 19.30
Rudme friskole
			
21. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
27. nov.
Kl. 17.00
Sdr. Nærå kirke
28. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
08. dec.
Kl. 19.00
Kirken/kirkeladen

Læsekredsen
Vi mødes igen til en ny sæ
son i Kirkeladen kl. 19.30:
Tirsdag den 10.09:
Audur Ava Olafdsdottir: Ar
Tirsdag den 22.10:
Elisabeth Strout:
Mit navn er Lucy Barton
Torsdag den 28.11:
Bog ikke bestemt endnu
Vel mødt til alle, både nuværende
deltagere og nye.
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Arrangement
Sangtime/nye salmer
Læsekreds
Høstgudstjeneste
m/efterflg. ost, brød og øl
Foredrag v/Hans Anker
Jørgensen/nye salmer
Fyraftenssang
Læsekreds
Sangtime / nye salmer
Syng dansk m/4.-7. klasse
Spil dansk
m/Duo Askou/Andersen
Foredrag v/Iben Krogsdal,
nye salmer
Foredrag m/Leif Davidsen
Fyraftenssang
Læsekreds
Advents- og julekoncert

JULEKONCERT
8.12. kl. 19.00
Traditionen tro har vi bygget 2. søn
dag i advent op omkring en koncert,
og vi får i år besøg af Ringe Kirkes
Pigekor. Mere herom i næste num
mer af kirkebladet.

Datoer for
konfirmation
2020: 26. april
2021: 18. april
2022:	  1. maj
2023: 23. april

Siden sidst
Dåb:
26/05: Melanie Thinggaard
02/06: Luca Roed Dalhoff Madsen
Cornelia Hvidtfeldt
Ravnmark
09/06: Nohr Egeskov Müller
William Køtlum Petersen
29/06: Oscar Kruse Wandrup Lydal
30/06: Grete Dalsgaard Bjørnholt
06/07: Elina Simonsen Pallisborg
Vielse
01/06: Kristina Larsen
og Jacob Larsen
29/06: Louise Madsen
og Morten Boros
06/07: Louise Stjerne Knudsen
og Martin Madsen
Kirkelig Velsignelse
Ingen
Begravelse/bisættelse
31/05: Jørgen Ove Kærsgaard
Hansen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Sdr. Nærå kirke følgende lørdag:
Lørdag den 5. okt. kl. 11.00

Menighedsrådsmøder:

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst:
Elisabeth Jessen,
Kirkesøvej 20, Nr. Søby, tlf. 6118 4362,
E-mail: meje@km.dk
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard,
Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 5193 9497.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk
Organist:
Inge Bjarke,
Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 5178 9851.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard,
Svendborgvej 72,
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.
E-mail: graver@aarslevnet.dk
Formand for menighedsrådet:
Annette Lomholt,
Blæsbjerggyden 6, 5792 Årslev
tlf. 6597 2299.
E-mail: a.m.lomholt@gmail.com
Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65, 5792 Årslev
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65, 5792 Årslev
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Onsdag den 25. sept. kl. 14.00
Onsdag den 30. okt. kl. 16.00
Onsdag den 27. nov. kl. 19.00

Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.

Møderne foregår i Kirkeladen.

Hjemmeside: www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
AUGUST
SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
25. 10.s.e.trin
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 PJ
		
Kirkevandring
						
SEPTEMBER			
1. 11.s.e.trin
kl. 08.00 Sogneudflugt kl. 10.00 PJ
8. 12.s.e.trin
kl. 10.00 LY
kl. 10.00 PJ
12.9.			
kl. 17.30
				
Stillegtj. PJ
15. 13.s.e.trin
kl. 10.00 LY
kl. 10.00 PJ
22. 14.s.e.trin
kl. 14.00 ID		
kl. 10.00 PJ
		
Høstgudstjeneste
29. 15.s.e.trin
kl. 10.00 LY
kl. 10.00 PJ Høstgtj.
OKTOBER			
6. 16.s.e.trin
kl. 10.00 ID
Der henvises til
		
Konfirmandindskrivning https://sogn.dk/aarslev-faaborg-midtfyn/
13. 17.s.e.trin
kl. 10.00 ID Kk
20. 18. s.e.trin
kl. 11.30 EJ
27. 19. s.e.trin
kl. 10.00 EJ Kk
NOVEMBER			
3. Alle Helgen
kl. 16.00 ID
10. 21. s.e.trin
kl. 11.30 EJ
17. 22.s.e.trin
kl. 11.30 PJ
24. s.s.i kirkeåret
kl. 10.00 NN

Louise Lysholm, fængselspræst i Ringe, træder ind i stedet for Jakob i september måned. Og hun
tager også den 8. september, hvor Inge Dalsgaard indsætter Jakob Olesen i Ryslinge.
Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 6598 1122.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

MARK & STORM GRAFISK A/S

DECEMBER			
1. 1.s.i advent
kl. 10.00 ID Kk
8. 2.s.i advent
kl. 19.00 ID
		
Advents-og julekoncert			
			
EJ: Elisabeth Jessen, PJ: Peter Jensen, LY: Louise Lysholm, ID: Inge Dalsgaard Kk: Kirkekaffe

