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Præstens ord
Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.
Det er de helt centrale ord i dåbsritualet.
Den, der bærer barnet til dåben, har sva
ret på trobekendelsens ord for barnet, det
lille barn bliver holdt ind over døbefonten,
ordene lyder, og der bliver hældt tre hånd
fulde vand på det lille barns hoved.
Forud er gået lovprisningen, korstegnelsen
for ansigt og bryst, læsningen fra Markus
evangeliet og nævnelse af barnets navn, og
så lyder de velkendte ord efter trosbeken
delsen: Jeg døber dig i Faderens og Søn
nens og Helligåndens navn. Så fint, smukt
og enkelt. For mange forældre er det også
enkelt – de vælger dåben til, som det mest
naturlige i verden. Men for andre forældre
er der mange overvejelser bag, og måske er
forældrene endda slet ikke enige om, om
deres barn skal døbes, eller om det lille
barn skal vente med at blive døbt, til det
bliver så stort, at det selv kan svare på tro
bekendelsens ord.
Men uanset hvordan beslutningen om då
ben er truffet, så tror jeg, at det gælder for
de fleste nybagte forældre, at man fornem
mer, at der er noget særligt på spil i dåben.
En af de nyere salmer, som er i det salme
bogstillæg, som vi bruger i Ringe Kirke,

nemlig, »100 salmer,« be
skriver det meget smukt:
»Når jord og himmel mø
des i døbefontens vand, så
beder vi med glæde om
me
re, end vi kan.« (Niels
Johansen, »Når jord og him
mel mødes«, nr. 842 i »100 salmer«).
For de fleste af os kan det måske være
svært helt at sætte ord på, hvad det er, der
sker -, det er så stort, at det kan være svært
at sætte ord på. Sådan er det, når jord og
himmel mødes, så kan vores menneskelige
ord slippe op.
I Midtfyn Provsti blev der sidste år udgivet
et lille hæfte til dåbsforældre. Det hedder
»Min dåbsbog.« Redaktionen bag er Simon
Jylov, Espe-Vantinge og Hillerslev, og Ringe
Sogns to præster. Hæftet er rigt illustreret
med fotografier, og plads til at skrive oplys
ninger ind om selve dåben, og ikke mindst
er der små, korte artikler om det at få sit
barn døbt, som måske kan hjælpe til at sætte
ord på, hvad det vil sige at blive døbt, både
for en selv som forælder, men også senere,
når barnet kommer og spørger, for som der
står i hæftet: »Små børn stiller store spørgs
mål, og det må vi tage alvorligt.«
Hæftet gives til forældre, som får døbt de
res børn i Midtfyn Provstis kirker.
Lene Kjær Andersen, sognepræst

Kirkebladet udgives af Ringe menighedsråd og redigeres af bladudvalget. Foto: Menighedsrådet.
Henvendelse vedrørende kirkeblad: Tage Bebe Knudsen, tlf. 30 24 26 47, (E-mail: tagebebe@gmail.com)

Sognepræst:	
Karen Blauenfeldt Dam, træffes alle hverdage, dog ikke fredag, i Sognegården, Søvej 31.
(kirkebogsførende)
Tlf. 62 62 41 45 eller mobil: 51 85 85 56 (E-mail: kbd@km.dk).
Sognepræst:
Kordegn:
Regnskabsfører:
Kirkegårdsleder:
Organist og korleder:
Kirketjener:

Lene Kjær Andersen, træffes alle hverdage, dog ikke mandag, i Sognegården, Søvej 31.
Tlf. 30 70 97 80 (E-mail: lcan@km.dk).

Lotte Hammeken, træffetid ti.-fr. kl. 10.00-14.00. Søvej 31, tlf. 62 62 15 26 (E-mail: loha@km.dk).
Ellen Sørensen, træffetid ma. kl. 10.00-14.00 og fr. kl. 8.00-12.00.
Søvej 31, tlf. 62 62 15 26 (E-mail: ekss@km.dk).

Bente Vestergaard Nielsen, tlf. 62 62 15 05 (E-mail: kirkegaardsleder@ringekirke.dk).
Kirsten Wind Retoft, tlf. 62 62 44 04 (E-mail: organist@ringekirke.dk).

Hanne Hansen, tlf. 62 62 15 44. (E-mail: kirketjener@ringekirke.dk).

Ringe Sogns Hjemmeside: www.ringekirke.dk
Menighedsrådet:
Formand:

Ove Nielsen, tlf. 24 49 98 30 (E-mail: formand@ringekirke.dk).

Møder:
Normalt den sidste onsdag i hver måned i Sognegården, Søvej 31. Ingen møder i juni, juli og december.
	Møderne er offentlige. Dagsorden ophænges i våbenhuset 7 dage før hvert møde. Findes også på
kirkens hjemmeside www.ringekirke.dk. Kirken er åben mandag til torsdag kl. 9.00-14.30 og fredag
kl. 9.00-12.00.
Kirkeblad:	Næste kirkeblad har deadline den 17. juni 2020.
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Kirketjeneren fortæller
Kirketjeneren er en nøgleperson i folkekir
ken. Det har tidligere biskop Erik Norman
Svendsen udtalt.
Jeg plejer selv at sige, når nogen spørger hvad
mit arbejde består i, at jeg er »praktiske gris«.
Og det er sådan, jeg ser mig selv, som en
»altmuligmand« for menighedsråd og me
nighed.
Erik Norman Svendsen udtalte også i den
artikel, jeg læste, at kirketjeneren er bindeled
mellem de mange mennesker, der kommer
i kirken, de øvrige ansatte, håndværkere,
bedemænd, menighedsrådsmedlemmer og
så videre, og sådan havde jeg ikke tænkt på
det, men kirketjeneren har en central rolle.
Kort fortalt har kirketjeneren ansvaret for
de fysiske rammer og har opsyn med alle
aktiviteter.
Det omfatter bl.a.: ringning og flagning,
klargøring til alle gudstjenester og kirke
lige handlinger og medvirken ved disse,
rengøring af kirke, kapel og sognegård,
opsyn med bygninger, installationer og in
ventar og indberetning af mangler til me
nighedsrådet.
Desuden er kirketjeneren ofte den første
folk møder, når de kommer til kirken, for
kirketjeneren er den første der kommer og
den sidste, der går.
Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til, da
jeg blev ansat som kirketjener ved Ringe
Kirke i 2010, men jeg blev taget godt imod,
og er meget glad for jobbet.
Jeg havde indtil da arbejdet i det private
erhvervsliv, de fleste år som selvstændig
erhvervsdrivende, så det var på mange
måder en omvæltning, at blive ansat i Den
Danske Folkekirke. Men jeg sætter stor pris
på den frihed der er i jobbet, hvor jeg selv
tilrettelægger arbejdsopgaverne, og på det
ansvar, der følger med. Ansvaret for at alle,
der kommer i kirken får en god oplevelse,
hvad end deres ærinde eller anledningen
er.

Det ansvar er vi fælles om alle os, der arbej
der i og ved kirken.
Vi er i alt tolv fastansatte + det løse og fri
villige, og vi har alle vidt forskellige ar
bejdsopgaver, og det kræver, at vi er gode
til at samarbejde. Vi har et rigtig godt ar
bejdsfællesskab. Jeg nyder at være omgi
vet af fagligt dygtige og søde kollegaer, og
arbejdet består i alt fra både at indramme
de store begivenheder i menneskers liv, til
at være skuldre og øre for nogen, som bare
trænger til en lille snak.
Det gode arbejdsklima har også betydet
at vi har haft gode erfaringer med at have
personer i arbejdspraktik. Nogen der, f.eks.
på grund af sygdom, har været væk fra
arbejdsmarkedet i en længere periode, og
skal »sluses« tilbage på arbejdsmarkedet.
Mange tror det er et bijob, jeg har, og spørger
»hvad laver du ellers?«.... Men det er mere
end en fuldtidsstilling, så jeg har to gode
afløsere, Birgitte og Vagn Aage, som tager
over, når jeg holder fridag og ferie. Desuden
klarer de to også fast en del af rengøringen.
Arbejdsopgaverne er som sagt mange og
alsidige lige fra at modtage kister i kapel
let, pynte kirken til højtiderne, styre /efter
se varme- og andre installationer, afkalke
kaffemaskiner, dække alterbordet om søn
dagen, foretage indkøb, lave aftaler med
håndværkere og bedemænd, booke og ud
leje mødelokaler i sognegården, bare for at
nævne nogle få.
Til gudstjenester og kirkelige handlinger er
kirketjenerens arbejde det mindst »synlige«.
Det er først, hvis tingene ikke er i orden, at
man opdager, at der egentlig er en opgave
her, men det er vel alle »tjeneres« lod, at være
lidt usynlig, og det har jeg det fint med.
Der er et højt aktivitetsniveau i kirke og sog
negård, og arbejdstiden kan ligge på meget
forskellige tidspunkter, også alle helligdage,
så man skal være fleksibel. Dagen kan hur
tigt se helt anderledes ud, end man havde
planlagt, men det betyder også, at der ikke
er to dage, der er ens, og det passer mig godt.
Hanne Hansen, kirketjener
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Dåbsklude i Ringe kirke
Vores 2 præster har nu i 2 år udleveret
dåbsklude i forbindelse med dåb i Ringe
kirke. Det er en tradition som er blomstret
op i rigtig mange sogne i Danmark, og som
er en idé sognepræst Ann Maj Lorenzen fra
Djursland fik.
Ann Maj Lorenzen tegnede flere motiver
til kludene, og mønstrene til disse har man
bl.a. som sogn kunne købe, dermed kunne
mønstrene danne grundlag for at forskel
lige »strikkeklubber« havde mulighed for
at bidrage med dåbsklude.
Jytte Simonsen, som er Ringes lokale »tov
holder« for to strikkeklubber, syntes rigtig
godt om ideen, og derfor er der nu nogle
damer, der foruden at strikke rent privat
også strikker til Ringe kirke og leverer de
meget flotte dåbsklude. De har indtil nu
strikket 250 dåbsklude – og de strikker sta
dig, så vi også frem over kan dele de flotte
klude ud. Damerne strikker tirsdag aftener
på »Det gamle Posthus« – og de hygger sig
virkelig, som man måske næsten kan se på
billedet!
Ved dåben udleveres en lille pose, der in
deholder børnebiblen/biblen, dåbsattesten
samt den dåbs-klud, som vedkommende er
blevet tørret med i forbindelse med dåben.
På denne måde bliver dåben mere person
lig og nærværende.

Nyt personale i
Sognegården
Sidste sommer tog vi i august afsked med
Aksel Larsen som var kordegn ved Ringe
kirke, samtidig havde Aksel andre kirker
i provstiet, som han førte kirkebøger og
regnskaber for.
Da vi skulle finde en afløser, valgte vi der
for i samråd med provstiudvalget at søge
både en kordegn og en regnskabsfører.
Begge har forskellige arbejdsopgaver ud
over de, der skal passes i Ringe sogn.
De to skal desuden kunne vikariere for
hinanden, og begge er derfor uddannede
både som kordegn og som regnskabsfører.
Vi har allerede et fint samarbejde med dem
begge.
De 2 ansatte præsenterer sig selv i neden
stående:
REGNSKABSFØREREN: (Er sædvanlig
vis på kontoret mandag 10-14 og fredag kl.
8-12, men kan ellers træffes på telefonen)
»Jeg hedder Ellen Sørensen og er ansat 1. januar 2020 som regnskabsfører ved Ringe Kirke.
Jeg er kordegn og regnskabsfører i flere kirker
på Syd- og Midtfyn og har desuden eget regnskabsfirma.«
KORDEGNEN: (Er sædvanligvis på kon
toret dagligt tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00,
men kan ellers træffes på telefonen)
Den nye kordegn, Lotte Hammeken, som bor
i Odense NV, har indtaget kordegnekontoret
pr 1. januar 2020. I sidste halvdel af efteråret
var hun vikar i på kirkekontoret i nogle dage
om ugen. Tidligere har hun været kordegne- og
kirketjenervikar ved flere kirker i Odense. Hendes baggrund er egentlig grafiker og hun har
siden 2006 haft et lille niche-forlag, som en hobbygesjæft. Lotte kan godt lide arbejdet inden for
kirken, hvor man møder mange mennesker og
hvor hverdagen aldrig er ens – endsige kedelig.
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Grønne tiltag
Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvordan
man kan ændre ting, så de får et grønt islæt.
Indenfor folkekirken er der en ivrig debat
om emnet, og i Ringe har vi i første omgang
valgt at ændre på bl.a. indkøb af krus, så vi
nu serverer kirkekaffen i bionedbrydelige
krus. Et meget lille tiltag, som mange med
lemmer nok ikke en gang registrerer, men
de øvrige indkøb på f.eks. rengøringsmidler
mærker man ikke i det daglige.
På kirkegården har gartnerne i flere år
plantet stauder, sat georginer og sået som
merblomster, som vores kirketjener Hanne
Hansen i høj grad tager ind og bruger i bu
ketter og dekorationer, et tiltag som vi alle
til gengæld lægger meget mærke til. Alle
rede i våbenhuset mødes menigheden med
en buket både på det lille og det store bord.
Efterhånden vil de »grønne tiltag« også
ændre nogle af de øvrige ting, som vi kan
medvirke til, ting der drøftes i forskellige
sammenhænge, når vi mødes med andre
ansatte eller menighedsråd.
Al begyndelse er svær! Men med små skridt
ad gangen, kan vi også bidrage til at blive
mere GRØN.

Menighedsrådsmedlemmer
Hvem er de, og hvad laver de? De spørgs
mål tænker jeg, mange medlemmer af fol
kekirken i Ringe sogn ikke er i stand til at
svare på og måske heller ikke interesserer
sig specielt meget for. Kirken er jo en gam
mel institution, som altid har været der, og
det bliver den sikkert ved med at være. Men
den passer ikke sig selv, og Ringe Kirke er
at betragte som en »lille virksomhed« med
selvstændigt budget, bygninger der skal
vedligeholdes, en stor flot parklignende
kirkegård der skal passes, aktiviteter og
gudstjenester der skal afholdes, og sognets
størrelse gør, at vi har ca. 1½ begravelse/bi
sættelse i gennemsnit pr. uge. Der er ca. 10

ansatte udover vore 2 præster. Hertil Ringe
Kirkes pigekor der deltager ved gudstjene
sterne og giver flere koncerter i løbet af året.
Det er Ringe Sogns menighedsråd, der er
ansvarlig for denne »lille virksomhed«. Der
er valg til menighedsrådet hver 4. år og
næste valg sker i efteråret 2020 for perio
den 1.12.2020 til 30.11.2024.
Arbejdet i menighedsrådet foregår typisk
i udvalg, og det enkelte medlem af menig
hedsrådet er medlem af et eller flere udvalg
alt efter interesse og behov. De overordnede
linjer besluttes af det samlede menigheds
råd. Der er sædvanligvis 9 årlige menig
hedsrådsmøder. De enkelte udvalg arbejder
herefter selvstændigt inden for disse ram
mer, herunder økonomiske rammer.
Vi har bl.a.
• et kirke- og kirkegårdsudvalg der vare
tager interesserne omkring kirkegården
og de fleste bygninger,
• et regnskabsudvalg der skal have over
blikket over den samlede økonomi, her
under overholdelse af det årlige budget,
der er i niveauet 4,5 mio kr. til 5 mio kr.
• et aktivitetsudvalg der er ansvarlig for
vort store aktivitetsniveau med baby
salmesang, sangeftermiddage, koncerter
etc., etc.
Derudover har vi et præstegårdsudvalg,
et sognegårdsudvalg, et valgudvalg og et
kirkebladsudvalg, og der kan nedsættes
udvalg efter behov.
Menighedsrådet refererer til Midtfyns prov
sti. Provstiet er en vigtig samarbejdspartner.
Provstiet fordeler økonomien (ligningsmid
lerne) til de enkelte sogne i provstiet. Prov
stiet er bindeleddet mellem Fyns Stift og de
enkelte menighedsråd i provstiet.
Har du lyst til at være med til at præge Rin
ge Kirkes udvikling og har mod på at gøre et
frivilligt stykke arbejde, vil menighedsrådet
være et sted, hvor du kan gøre en forskel.
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Tænk over det – og kom til et orienteringsmøde i sognegården tirsdag den 12. maj
2020, hvor der vil blive fortalt om arbejdet i
Ringe sogn, og hvad det er for en »virksom
hed«, du har mulighed for at få indflydelse
på – se annonce i Midtfyns Posten i uge 18.
Ove Nielsen/formand &
Hans la Cour/kontaktperson –
Ringe menighedsråd

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå, 2. pinsedag kl. 14.
I år danner præstegårdshaven ved Sdr.
Nærå præstegård en smuk ramme for den
traditionsrige friluftsgudstjeneste 2. pinse
dag for hele Midtfyn. Til gudstjenesten del
tager både et folkekor og forskellige mu
sikere. Efter gudstjenesten indbydes der til
samvær i det grønne – stole, tæpper og kaf
fekurv medbringes selv.
Gudstjenesten afholdes i haven på kirke
vej 20, 5792 Årslev. Enhver der kunne være
interesseret i at være med i folkekoret er
velkommen. Tilmelding er senest d. 19/5
til korets dirigent Ulla Poulsen på 20320152
eller up1955@gmail.com. Folkekoret øver
torsdag d. 28/5 kl. 19-21 i kirkeladen i Sdr.
Nærå, Kirkevej 20.
I tilfælde af dårligt vejr går vi i hhv. kirken
og kirkeladen.

Konfirmationer i Ringe

Tingagerskolen:
Friskolerne:
Nordagerskolen:

1. søndag i maj
St. Bededag
2. søndag i maj

Ældreudflugt
Søndag den 24. maj kl. 11.00.
Ældreudflugt
Efter gudstjeneste går turen med bus ud
i det blå! Der spises middag et hyggeligt
sted, og efter turen rundt med bussen,
drikkes der kaffe.
Hjemkomst ca. kl. 17.30.
Prisen er 200 kr. pr. person.
Tilmelding på tlf. 62626 1526

4. maj koncert
Mandag d. 4. maj kl. 19.30.
4. maj koncert »Kærlig hilsen Etty«
En forestilling i ord, toner og billeder skre
vet over Etty Hillesums dagbøger fra 2.
verdenskrig. Med få, stærke virkemidler
tegner skuespiller Sofie Alhøj og guitarist
Peter Kunz et billede af den unge jødiske
kvinde Etty Hillesum, og gennemgår de
sidste to år af hendes liv, hvor hun gik fra
at være studerende i Amsterdam til at sid
de i transitlejr i Westerbork, for til sidst at
blive sat på et tog til Auschwitz. Ettys tek
ster rummer en bemærkelsesværdig vis
dom og poesi, og selvom det er 75 år siden
2. verdenskrig sluttede, findes der i dem en
vigtig meddelelse til os i dag.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 9.30 og 11.15

Kirkebil – OBS NY!
Bestilling af kirkebil til og fra gudstjenester/koncerter i kirken, gudstjenester på
Tingager Plejehjem og arrangementer i Sognegården kan bestilles senest dagen før
og helst inden kl. 18 på tlf. 6262 4794 (Palles Taxi)
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Ringe Kirkes besøgsgruppe
Interesserede, der ønsker at få besøg, eller som måske kunne tænke sig at blive
besøgsven, er velkomne til at kontakte: Karen Blauenfeldt Dam, tlf. 62 62 41 45.

Lørdagsdåb

Der er lørdagsdåb på følgende datoer i 2020:
15. februar – 11. april – 27. juni – 29. august – 17. oktober – 28. november.

Leje af Sognegården

Sognegården udlejes til sammenkomster eller receptioner efter kirkelige handlinger
afholdt i Ringe Kirke eller Ringe Kapel. Kontakt kirketjeneren eller kordegnen.
Du kan se mere info på www.ringekirke.dk

Opslagstavlen – (ultimo) marts – august
For nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i våbenhuset og på kirke
kontoret) eller på hjemmesiden www.ringekirke.dk
25. marts

Kl. 16.30

Cykelgudstjeneste med Anders Eyvind Nielsen

16. april

Kl. 17.00

Gud og Spaghetti, sæsonstart

4. maj

Kl. 19.30

4. maj koncert »Kærlig hilsen Etty«

24. maj

Kl. 11.00

Ældreudflugt

1. juni

Kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste Sdr. Nærå, 2. pinsedag kl. 14.

18. juni

Kl. 18.00

Sommerfest

10. august

Kl. 17.30

Ringe kirkes pigekor, sæsonstart

10. august

Kl. 19.30

Gospelkoret, sæsonstart

17. august

Kl. 16.00

Ringe Kirkes Juniorkor, sæsonstart

18. august

Kl. 16.00

Ringe Kirkes Spirekor, sæsonstart

28. august

Kl. 19.30

Open By Night

1. september

Kl. 10.00

Babysalmesang, sæsonstart

3. september

Kl. 18.30

Friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø

Ret til ændringer forbeholdes.
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Gudstjenesteliste april – august 2020

LKA: Lene Kjær Andersen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Koncert
Lørdagsdåb
Gud & spaghetti
Gud & spaghetti
Kirkekaffe
Gud & spaghetti
Aftensang i sideskibet
Konfirmation Tingagerskolen
Konfirmation Friskolen
Konfirmation Nordagerskolen
Konfirmation Nordagerskolen
Ældreudflugt
Kirkekaffe
fælles friluftsgudstjeneste
Sdr. Nærå præstegårdshave

Lørdagsdåb

Kirkekaffe

Open by Night
Lørdagsdåb
Kirkekaffe
Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

APRIL		
5. april
palmesøndag
LKA
10.00
9. april
skærtorsdag
KBD
19.00
10. april
langfredag
LKA
10.00
11. april		
KBD
11.00
12. april
påskedag
KBD
10.00
13. april
2. påskedag
LKA
10.00
16. april		
KBD
17.00
19. april
1.s.e.påske
LKA
10.00
21. april		
KBD
17.00
26. april
2.s.e.påske
KBD
10.00
29. april		
KBD
17.00
30. april		
KBD
17.00
		
MAJ		
3. maj
3.s.e.påske
LKA
10.00
8. maj
bededag
KBD
10.00
10. maj
4.s.e.påske
LKA	  9.30
10. maj
4.s.e.påske
KBD
11.15
17. maj
5.s.e.påske
KBD
10.00
21. maj
Kr. himmelfartsdag LKA
10.00
24. maj
6.s.e.påske
LKA
10.00
31. maj
pinsedag
LKA
10.00
		
JUNI		
1. juni
2. pinsedag
LKA/KBD 14.00
				
7. juni
trinitatis søndag
KBD
10.00
14. juni
1.s.e.trin.
LKA
10.00
21. juni
2.s.e.trin
LKA
10.00
27. juni 		
KBD
11.00
28. juni
3.s.e.trin
KBD
10.00
		
JULI		
5. juli
4.s.e.trin
KBD
10.00
12. juli
5.s.e.trin
KBD
10.00
19. juli
6.s.e.trin
LKA
10.00
26. juli
7.s.e.trin
LKA
10.00
		
AUGUST		
1. august 8.s.e.trin
LKA
10.00
9. august 9.s.e.trin
LKA
10.00
16. august 10. s.e. trin
KBD
10.00
23. august 11.s.e.trin
LKA
10.00
28. august		
LKA
21.30
29. august		
LKA
11.00
30. august 12.s.e.trin
KBD
10.00

