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Præstens ord
Præsentation af den nye præst:
Jeg hedder Lene Kjær Andersen og er 36 år.
Jeg er oprindelig fra Svendborg og er uddannet fra Aarhus Universitet i 2008. Kort
tid efter endt studie fik jeg embede ved Rudkøbing og Simmerbølle kirker på Langeland
og ikke mindst på Strynø, hvor jeg siden har
boet med min familie i den smukke præstegård. Tiden på Strynø og Langeland har været utrolig skøn og givtig, og her kunne jeg
være blevet i mange år endnu, men da jeg så
opslaget om, at det ene embede i Ringe var
ledigt, vidste jeg, at jeg måtte prøve at søge.
Byens størrelse tiltrak os, der var mulighed
for, at vores børn kunne vokse op i en mindre by, der dog stadig har mange muligheder
for fritidsaktiviteter, og ikke mindst blev vi
tiltrukket af en meget aktiv kirke med aktiviteter fra babysalmesang til ældreeftermiddage, med kor og koncerter og med en stor og
engageret menighed. Fra første opringning
til menighedsrådsformand, præst og provst
mødte jeg en utrolig åbenhed og imødekommenhed og ligeledes senere fra resten af menighedsrådet og personalet. Jeg glæder mig
til at samarbejde med jer, og ikke mindst glæder jeg mig til at lære Ringe at kende, dens
indbyggere og dens foreninger og aktiviteter.

Med mig bringer jeg otte års
erfaring som præst og dermed en bred erfaring inden
for præstearbejdet, men det
er vigtigt for mig at pointere, at jeg først og fremmest
stikker en finger i jorden,
når jeg kommer til et nyt sted, jeres kirke, og
mærker efter, hvad det er for et sted og en
kirke I har. Efterhånden vil jeg forhåbentlig
finde min plads og bidrage til, at Ringe fortsat har en aktiv kirke med en balancegang
imellem traditioner og fornyelse.
Når jeg de sidste par uger er blevet spurgt
af mange mennesker, hvad der kan få mig
fra Strynø, og jeg har svaret Ringe, så har
svaret fra folk ofte lydt: »Det tror jeg, at du
bliver glad for.« Jeg håber og tror på det,
og min familie og jeg glæder os til at blive
en del af Ringe. Hen over sommeren skal
vi begynde at lære byen at kende, for jeg
kommer ikke alene til Ringe – med mig
bringer jeg min store familie. Den består
bl.a. af Claus, som jeg har været gift med siden 2004. Claus arbejder som IT-konsulent
hos landinspektørfirmaet Geopartner i deres Odense-afdeling. Claus og jeg har sammen 12-årige Markus, 11-årige Rebekka og
9-årige Laurits. De begynder alle ved det
nye skoleårs begyndelse på Tingagerskolen nær vores nye hjem. Vores to små børn,
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4-årige Frederikke og 3-årige Karl, skal i
børnehave.
Vi flytter jo ikke i præstegård, men vores
store ønske har fra begyndelsen været at
være en aktiv del af Ringe, hvor vi kommer
til at have vores dagligdag, og børnenes
deres skole, børnehave og fritidsaktiviteter. Ikke mindst ønsker vi at være en del af
de aktiviteter, som er i og omkring kirken,

og netop derfor har vi også valgt at købe et
hus i Ringe.
Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet ved Ringe Kirke og samarbejdet med
Karen Blauenfeldt Dam, personalet ved kirken og menighedsrådet, og jeg takker for den
tillid, som menighedsrådet har vist mig ved
at vælge mig som deres og jeres nye præst.
Lene Kjær Andersen

Ringe menighedsråd

ge en ansættelse inden alle
skulle gå på sommerferie.
Som I kan se andet sted i
bladet, så præsenterer den
nye præst, Lene Carina Kjær
Andersen sig selv og sin familie, men menighedsrådet
vil gerne her benytte lejligheden til at byde
hende og hendes familie velkomne til Ringe Sogn, og håber at de alle vil falde rigtig
godt til her.
Den anden større opgave, der ventede det
nye råd, var beslutningen om at sætte præstegården i stand, og da Karen Blauenfeldt
Dam ønskede af flytte ind i denne som kirkebogsførende præst, faldt endnu en brik
på plads.

Det forholdsvis nyvalgte menighedsråd
har nu været trukket i arbejdstøjet i godt et
halvt år. 7 ud af 10 medlemmer er nye, og
der har været en del opgaver at tage fat på
lige fra dag ét. 2 ret væsentlige opgaver har
været ansættelse af ny præst og beslutning
omkring istandsættelse af præstegården.
Det har været et helt fantastisk forløb hvad
angår ansættelsesproceduren for valg af
ny præst. Både Fyens Stift og biskop Tina
Lindhardt og provst for Midtfyns provsti
Inge Dalsgaard har været med i forarbejdet, men det er især menighedsrådets indledende arbejde, der har bevist, at vi alle
trækker på samme hammel. Et ansættelsesudvalg udarbejdede et forslag til stillingsopslag, som blev drøftet og gennemgået på
et møde med biskop og provst.
Derefter fulgte processen med gennemlæsninger af de indkomne ansøgninger, og som
formand for menighedsrådet, var jeg så heldig at møde næsten alle ansøgere. Men alle
i rådet var med i arbejdet med indstillingen,
og den forholdsvis korte tidsfrist for de forskellige opgaver betød, at der kunne forelig-

Ringe præstegård
Nu er håndværkerne for alvor rykket ind i
præstegården, så den kan stå klar til efter
sommerferien.
Karen Blauenfeldt Dam flytter sammen
med sin familie ind efter, at stueetagen er
blevet malet, og det er det primære, der
skal foretages dér.

Præstegårdsudvalget, kirkeværge og formand for menighedsrådet har haft et tæt
samarbejde med arkitekt og bygherrerådgiver, inden de færdige planer kun sendes
ud i udbudsrunde. Der har været afholdt
mange møder, men nu er også dette arbejde godt i gang, hvilket der også kan læses
om i bladet.
Marianne Kokkendoff Rasmussen
Ejendommen er nu næsten skjult bag et
stillads, hvor håndværkerne gør klar til at
lægge nyt tag på. Taget kunne måske nok
holde nogle år endnu, men det vil være forholdsvis dyrere, hvis ikke det skulle lægges
på nu i forbindelse med istandsættelsen af
huset. Der sættes et par ekstra vinduer ind,
som giver mere lys til den del af 1. salen,
som skal ordnes.
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På 1. salen indrettes et badeværelse, hvor
der indtil nu kun har været et lille toilet,
værelserne sættes i stand så de bliver tidssvarende og det fællesrum, der nu etableres med lysindfald, bliver venligt og hyggeligt at opholde sig i.
Nogle har givet udtryk for, om det kunne
svare sig at anvende de mange penge til
istandsættelse i stedet for at bygge nyt –
og ja, det kan svare sig. Vi har en helt unik
præstegård, som selvom den ikke regnes
for bevaringsværdig af de offentlige instanser, så er den i høj grad bevaringsværdig for Ringe menighedsråd.
Vi glæder os til at kunne byde den nye
familie velkommen i et hus, hvor ånden
stadig er bevaret, og som ligger omgivet
af den dejlige gamle præstegårdshave.
Menighedsrådet er sikker på, at vi har taget den helt rigtige beslutning med denne
istandsættelse.
Marianne Kokkendoff Rasmussen

Kirke- og
kirkegårdsudvalget
Endnu et udvalg har virkelig også haft en
del opgaver, der skulle tages hul på eller
arbejdes videre med. Kirkegårdskontoret
var allerede i gang med at få udarbejdet
et elektronisk kirkegårdskort, og vedtægterne skal gennemarbejdes og nyformuleres, og dette arbejde er rimeligt tidskrævende.
Ved kirken trænger toilettet til »en kærlig
hånd,« så det vil blive malet og der sættes
nyt inventar ind, det er et toilet, der bruges meget ofte ikke kun af de besøgende
på kirkegården eller kirkegængerne, så vi
glæder os til, at det også kan fremstå indbydende.
Sidst, men ikke mindst skal det nævnes,
at menighedsrådet i flere år har holdt øje
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med en revne, der findes i sideskibet, opstået fordi tagkonstruktionen har ændret
sig efter et par hårde storme. I en del år
har der ikke været nævneværdige ændringer, men det er der nu, så i løbet af
eftersommeren vil menigheden kunne se,
at der arbejdes med tagkonstruktionen
og med at udbedre revnen inde i sideskibet. Vi håber ikke, at det vil give alt for
store gener, og vi ser selvfølgelig frem
til, at vi kan se sideskibet fremstå uden
revner igen. Hvad angår kalkningen, kan
det nok ikke undgås, at det vil være synligt med reparationen, indtil kirken igen
en dag skal kalkes indvendig, men med
denne forklaring håber vi, at der er forståelse for dette.
Marianne Kokkendoff Rasmussen

Frilufts-gudstjenesten 2017
Igen i år afholder vi vores traditionelle friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø – lige ved
stenen og det grønne område og med udsigt til en forhåbentlig smuk solnedgang
over søen. KFUM spejderne bygger gudstjenestepladsen op i rafter og medvirker
med bønner og indslag, Ringe Kirkes spire- og juniorkor medvirker sammen med
Ørsted FDF-orkester og kirkens organist
og begge præster.
Så kom og vær med torsdag den 7. september kl. 18.30 og tag gerne noget med til
at sidde på! – vi plejer at være mange, og
Sct. Georgs Gildet serverer gratis kage og
kaffe/te/saft efterfølgende.

Luthers Nøgle 2017
Konfirmandarrangement 14. september
Det er efterhånden blevet en helt tradition
af alle konfirmanderne fra provstiet lærer
om vores kirkes overgang fra middelalder
til moderne tid – reformationen i år 1536 –
som et stort anlagt rollespil.
Med hjælp fra omkring 50 frivillige omdanner vi Gislev kirke, kapellet og omgivende plæner til et summende middelalder samfund, med katolsk og luthersk
kirke; med pater, præster, djævel, bønder,
pestramte, handlende og så vores ca. 300
konfirmander, der som rejsende pilgrimme
møder både Peder Palladius og kæmper
mod Skipper Klements bondehær.

Det hele løber af stablen torsdag den 14.
september kl. ca. 8.00-15.00.
Hvis du har lyst at være med som frivillig i
år, så giv besked til enten sognepræst Dorte
W. Winther, Kværndrup (dww@km.dk eller 23 42 11 48) eller undertegnede (kbd@
km.dk eller 51 85 85 56) så giver jeg besked
videre.
NB. Frivillige – især nye frivillige – skal påregne at bruge lidt tid til at blive sat ind i
rollen dagen før.
En sjov dag, hvor der er frit løb for ens indre legebarn og hvor man kan opleve præster, menighedsrådsmedlemmer og andre
godtfolk fra en ny side!
Karen Blauenfeldt Dam
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Kor i Ringe Kirke

Gospelkor

Det skal være sjovt, men vi synger ikke for
sjov. Der er stor fokus på læring, koncentration, rytmefornemmelse m.m. Ringe kirkes Spire-, Junior- og Pigekor er alle en del
af talentudviklingsarbejdet i Den fynske
Sangskole.

Ringe Kirkes Gospelkor starter for en ny
sæson mandag d. 14 august kl. 19.30 i Ringe kirke.

Der er tilbud om gratis undervisning i musikforståelse for både Spire- og Juniorkor,
Juniorkoret får sangundervisning i hold af
2 og Pigekoret solosangsundervisning. Der
er koncerter, korstævner, talentworkshops
m.m. på programmet.
Sangere fra Junior- og Pigekoret har gennem næsten et år forberedt sig på en
rejse i Luthers fodspor, hvor de bl.a. skal
synge i Wittenberg, Erfurt og Eisleben.
Ringe kirkes Pigekor kan i september opleves på TV2 i en udsendelse med de to
TV-kokke Gorm og Magnus i »Vild med
fisk«.
Nærmere info Kirsten, tlf: 5185 8255,
mail: retoft@midtfyn.net.
Korene, som øver i kirken, begynder den
nye sæson:
Ringe kirkes Pigekor, for piger i alderen 1425 år (kun efter optagelsesprøve):
Mandag d. 14. august kl. 17.30-19.00.
Ringe kirkes Juniorkor (5.-10. kl.):
Mandag d. 21. august kl. 16.00-17.00.
Ringe kirkes Spirekor (2.-4. klasse):
tirsdag d. 22. august kl. 16.00-16.45
Man er meget velkommen til at møde op
og prøve at være med et par gange inden
man melder sig til. Det er gratis at gå i korene, der kan dog komme udgifter til deltagelse i korstævner.
Har man en dreng, der rigtig gerne vil gå
til kor så er der Midtfyns Drengekor, som
optager drenge fra 2. klasse. Kontakt Bo
Horsevad: bhors@fmk.dk
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Nu er chancen for at kickstarte ugen sammen med 90 kormedlemmer der alle brænder for at synge gospel.
De tre første øve gange er åbne for nye
medlemmer, kom og prøv det af, bliv afhængig og meld dig ind.
Koret øver hver mandag aften i Ringe kirke
fra kl. 19.30-21.30.
Fordelt på to sæsoner januar – juni og
august – december.
Anders Gustavsen-Sprotte er korleder, han
har stor erfaring i arbejdet med gospel.
Med stor faglig dygtighed og god undervisningserfaring er Anders kendt for at
være en meget entusiastisk og energifyldt
instruktør.
Derfor er det, der kendetegner en koraften
hos gospelkoret, glæde, liv og stort engagement, både fra kormedlemmer og dirigent.
En kor aften med Ringe Kirkes Gospelkor
er et skønt boost af glæde, liv og et stort
engagement.
I koret har man høj mødemoral, og dermed et flot avanceret repertoire, dermed
er Ringe Kirkes Gospelkor et flot og sik-

kert kort til koncerter rundt omkring i landet.
Hvad er gospel? Gospel er de afroamerikanske kirkers livsglade sang og musik med
rødder i slavernes frihedssang og længsel
efter en værdig tilværelse. Gospelsang er et
vidnesbyrd om hvordan man vender sorg
til glæde. Denne glæde og også sangens
budskab om håb, har appel til os alle den
dag i dag.

Man kan gå til mini-konfirmand enten
om tirsdagen kl. 14.30-16.00 eller om tors
dagen kl. 14.30-16.00.
Vi hører masser af gode historier i kirken
og vi leger og er kreative i sognegården
og spiser kage. Sognets to præster og vores minikonfirmandlærer Birthe deltager.
Mini-konfirmand starter i begyndelsen af
september og slutter med en fælles gudstjeneste søndag den 26. november.

Vores repertoire spænder bredt fra groovy
moderne R&B- Gospel til gode gamle spirituels og intense ballader.

Mini-konfirmanderne er også velkomne
til at være »kirke-hjælpere« til søndagens
gudstjenester i løbet af efteråret.

Til koncerter akkompagneres koret af Lars
Bruno Nielsen på klaver.

Tilbuddet er kun om efteråret og kun til
børn i 3. klasse. Så husk at man kan kun
være mini-konfirmand én gang i sit liv!
Alle 3. klasses børn får en invitation tilsendt med posten.
Karen Blauenfeldt Dam

Igen i år medvirker koret til Open by Night
d. 1/9 og kan opleves i Rige Kirke.
Har du lyst til at høre nærmere er du velkommen til at gå ind og læse mere på korets egenhjemmeside www.rk-gospel.dk
Vel mødt til en ny sæson!

Minikonfirmander
Hvis du lige er begyndt i 3. klasse på en af
skolerne her i Ringe, så kan du også godt
begynde at glæde dig til at være mini-konfirmand!

Ny sæson baby-salmesang!
Et nyt hold af babyer m. mødre/fædre
starter op tirsdag d. 15. august kl. 10-11 i
kirken.
Efterfølgende i alt 6 tirsdage frem til og
med tirsdag d. 19. september.
Desuden er der i år 4 julespecial for babysalmesang startende d. 7. november til og
med d. 28. november.
Hver tirsdag, når vi er færdige i kirken
stilles salen i sognegården til rådighed
for dem, der på eget initiativ har lyst til at
fortsætte en mere uformel snak/hyggeligt
samvær.
Babysalmesangen er ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og sognepræst Lene Kjær Andersen.
Tilmelding til Birgitte på tlf: 2089 6640 eller
mail ryslingerne@mail.tele.dk
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Sognegården
Det er muligt at leje Sognegården til evt. mindesammenkomst, dåbsreception, bryllupsreception eller lignende, blot det har relation
til kirkelige handlinger afholdt i Ringe Kirke
eller Ringe Kapel. Jeg og/eller en af mine
søde medhjælpere vil gøre alt, hvad der står
i vores magt for at gøre det til så positivt et
»møde« som overhovedet muligt.
Vi kan servere næsten alt. Vi kan altid
snakke om/aftale, hvilke ønsker man måtte have, og jeg/vi vil gøre, hvad vi kan for
at opfylde de ønsker, der måtte være.
Vi bestiller det, som skal serveres udefra, da
vi ikke kan tilberede noget i køkkenet ud
over kaffe og the. Vi sørger for at stille op og
dække borde med bl.a. blomster, servietter.
Vi sørger også for oprydningen bagefter.
Jeg er også madmor til Gud og spaghetti.
Det er altid nogle super dejlige aftener,
hvor det starter i kirken kl. 17:00 med en
lille Gudstjeneste i børnehøjde, og efterfølgende mødes vi i Sognegården, hvor jeg vil
stå klar med maden – kødsovs, spaghetti/
ris og salat + brød.
Når alle er færdig med at spise, hjælpes vi
ALLE med at få ryddet til side, vasket op,
tørret borde af, evt. at få fejet gulvene og
sat bordene på plads.
Hele »herligheden« koster NUL kroner.
Jeg håber, vi ses.
Kaffedame i Ringe Sognegård, Mette
Schwartz Schnefeldt.
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Aktiviteter,
august-december:
Fredag d. 1. september kl. 19.30-22.00,
Open by Night
Kom og hils på Ringe menighedsråd, der
byder på en kop gratis kaffe eller the i våbenhuset.
Kl. 19.30 til ca. 20.00 synger Ringe kirkes
gospelkor, derefter er kirken oplyst udelukkende af levende lys.
Kl. 21.00-21.25 vil der være meditativ musik og hele aftenen er man velkommen til
at komme og gå, som man har lyst.
Kl. 21.30 er der en aftenandagt og kl. 22.00
lukker kirken. Der plejer at være rigtig
mange folk i kirken denne aften, hvor det
er muligt at opleve kirkerummet på en helt
ny og anderledes måde.
Lørdag d. 9. september kl. 16.00, I luthers
fodspor (en familieforestilling)
En familieforestilling om Martin Luther
med musik, fortælling og fællessang.
Historien begynder i klosteret, hvor Luther
ikke længere føler, han passer ind:
Når nu han er så glad for sang, musik og
dans – og Gud har skabt ham sådan – hvorfor er det så ikke tilladt? Forestillingen introduceres med humor og i børnehøjde og

med lidt »brush-up-your-Luther« til de
voksne.
Ensemblet GIÒIAs besætning består af
Mie KorpSloth på portativ (bærtbart middelalder-orgel) og keltisk harpe, TiraSkamby på percussion og Karina Agerbo
på blokfløjte.
Torsdag d. 28. september kl. 20.30, Aftensang i sideskibet
Den sidste torsdag i hver måned er der
aftensang i sideskibet med læsninger, fællessalmer, refleksion og musik ved lokale
amatører.
Der er ligeledes aftensang d. 26.10 og 30.11.
Søndag d. 8. oktober kl. 16.00, Gospel
gudstjeneste
Ringe kirkes Gospelkor står for den musikalske side af gudstjenesten. Koret ledes af
Anders Gustavsen-Sprotte. Læs mere om
koret på www.rk-gospel.dk
Præst ved gudstjenesten er Lene Carina andersen.
Torsdag d. 2. november, Spil og syng dansk
i Ringe Kirke
Kl. 9.30 »De små synger«.
Musik, leg og bevægelse med Birgitte Grinderslev for dagplejebørn.
Kl. 17.00 »De unge synger«.
Fyraftenskoncert med Ringe Kirkes Juniorkor og masser af fællessang.
Kl. 19.00 »De grå synger«.
Ved Marianne K. Rasmussen i sognegården.

vi har mistet, med særlige musikindslag,
læsninger, oplæsning af navnene på årets
døde, bøn og fællessalmer.
Der er mulighed for at købe gravlys i våbenhuset på vej ud af kirken.
Torsdag d. 16. november kl. 19.30, »Musicalsange i kirken«
Lise Nees vil synge og fortælle om de enkelte sange, deres placering i den pågældende musical, og hvorfor sangen har relation til kirken og vores tro.
Smagsprøver fra »Jesus Christ Superstar«,
»Hans Christian Andersen«, »West Side
Story« og »The Sound of Music«.
Menigheden får mulighed for selv at bruge
stemmebåndene i de indlagte fællessange
som er årtidens salmer.
Akkompagneret af organist Lars Jørgensen, Vallensbæk kirke.
Søndag d. 3. december kl. 19.30, Gymnasiets adventskoncert
Midtfyns Gymnasiums kor, musikklasserne
og diverse solister og instrumentalister fremfører et festligt, varieret og »julet« program.
Dirigenter: Hans Christian Børch og Alice
Jakobsen.
Hvad der lægges i kirkes bøsser går ubeskåret til
sognets julehjælp.
Torsdag d. 7. december kl. 19.00, Musikskolens Julekoncert
Elever fra Faaborg Midtfyn Musikskole laver en julekoncert. Alle er velkomne.

Lørdag d. 4. november kl. 16.00, Faurés
Requiem
med Syngedrengene fra Assens og Ringe
kirkes pigekor. Dirigent Ole Faurschou.

Søndag d. 17. december kl. 16.00, Kirkens
egen Julekoncert
Luciaoptog, korsang ved Ringe kirkes
Spire, Junior- og Pigekor, solister og instrumentalister, der synger og spiller julen ind i forskellige genrer og varierede
udsættelser.

Søndag d. 5. november kl. 16.00, Alle Helgensstemning
Musikgudstjeneste i anledningen af Alle
Hel
gen, hvor vi mindes de mennesker,

Der er som udgangspunkt gratis adgang til
alle arrangementer, men hele efteråret samler
vi ved alle arrangementer ind til sognets julehjælp.
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Konfirmationer i Ringe

Tingagerskolen:
Friskolerne:
Nordagerskolen:

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

kl. 10.00 el. kl. 9.30 og kl. 11.15.
kl. 10.00
kl. 9.30 og 11.15

Kirkebil
Bestilling af kirkebil til og fra gudstjenester/koncerter i kirken, gudstjenester på
Tingager Ple
je
hjem og arrangementer i Præstegården samt i Sognegården kan
bestilles senest dagen før og helst inden kl. 18 på tlf. 62 62 22 60 (Mette’s Taxi).

Navnestof

12/8 Sanne Uhre og
Henning Langeskov Madsen

I forbindelse med sidste nummer af kirkebladet indeholdt navnestoffet under Vi- Begravede/bisatte
ede/velsignede ud for d. 10/12 2016 uhel- 1/3 Albert Kragh
digvis en forkert navneoplysning på et 2/3 Elna Margaretha Helma Jensen
brudepar. De korrekte navne skulle have 4/3 Grethe Inge Bøjden Møller
været: Carina Irene Wiben Larsen og Pa- 4/3 Karla Kristine Pedersen
trick Rasmus Lindström Wedel Mainz. – Vi 10/3 Ingunn Marie Lekven Føns
beklager og undskylder fejlen.
23/3 Irene Kirstine Hansen
31/3 Elin Møller Rasmussen
Døbte
1/4 Martin Egelund
26/3 Valdemar Hansen
4/4 Joan Lyhne
2/4 Frederik Bøjden Mikkelsen
6/4 John Andersen Madsen
22/4 Tristan Lolk Broen
21/4 Grethe Pedersen
22/4 Oskar Viggo Vejen Madsen
25/4 Bent Hove Pedersen
23/4 Alberte Grønning Holm
29/4 Edith Brehmer
30/4 Rosa Nordhald Bendt
29/4 Valdemar Kragh Pedersen
28/5 Alexander Haarup Pilegaard
3/5 Anne-Lise Iversen Hansen
11/6 Johannah Emilie Skovgaard
4/5 Ludvig Nielsen
17/6 Melanie Gøhler Christiansen
8/5 Jenny Marie Kirstine Hedegaard
17/6 Edith Monberg Fischer
9/5 Aksel Herman Mortensen
18/6 Alba Selina Bach Johansen
11/5 Knud Kristian Thomsen
16/5 Birthe Lilian Jensen
Viede
20/5 Jeanne Elisa
15/4 Tanja Malene Jørgensen og
Hedegaard Rasmussen
Jesper Stein Nielsen
24/5 Else Marie Mortensen
15/4 Sandra Peine og Michael Andersen 2/6 Michael Due Månsson
17/6 Birgitte Bendiks Knudsen og
3/6 Mimi Nielsen
Thomas Ibsen
6/6 Endre Møller-Nielsen
1/7 Maria Detlefsen Strarup og
8/6 Vagn Hasse Olesen
Brian Christensen
9/6 Elise Lindholm Hansen
5/8 Jannicke Faigh Sørensen og
22/6 Anni Ingeborg Petersen
Jan Danielsen
24/6 Lars Erik Clausen
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Mobile Pay
Det er nu muligt at betale med
Mobile Pay til Ringe Kirke.
Det kan fx bruges til kirkebøssen og
koncerter med entre.
Nummeret er 2160 7385.

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

I den kommende periode er der lørdagsdåb den 26. august, den
21. oktober og den 9. december kl. 11.

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
For nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i våbenhuset og på Kirke
kontoret) eller på hjemmesiden www.ringekirke.dk
13. august
kl. 10.00
26. august
kl. 11.00
1. september kl. 21.30
7. september kl. 18.30
9. september kl. 16.00
24. september kl. 10.00
28. september kl. 20.30
8. oktober
kl. 16.00
21. oktober
kl. 11.00
24. oktober
kl. 17.00
26. oktober
kl. 20.30
31. oktober
kl. 17.00
2. november		
4. november kl. 16.00
5. november kl. 16.00
9. november kl. 17.00
16. november kl. 19.30
30. november kl. 20.30
3. december
kl. 19.30
7. december
kl. 19.00
9. december
kl. 11.00
17. december
kl.16.00

Indsættelse af ny præst, Lene Kjær Andersen
Lørdagsdåb
Open by Night
Friluftsgudstjeneste v. Ringe sø
I luthers fodspor (en familieforestilling)
Høstgudstjeneste
Aftensang i sideskibet
Gospelgudstjeneste
Lørdagsdåb
Gud & spaghetti
Aftensang i sideskibet
Gud & spaghetti
Spil og syng dansk i Ringe Kirke
Faurés Requiem
Allehelgens-stemning
Gud & spaghetti
»Musicalsange i kirken«
Aftensang i sideskibet
Gymnasiets adventskoncert
Musikskolens Julekoncert
Lørdagsdåb
Kirkens egen Julekoncert

Ret til ændringer forbeholdes.
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Gudstjenesteliste august – december 2017

1. sept.
3. sept.
12.s.e.trinitatis
7. sept. 		
10. sept.
13.s.e.trinitatis
17. sept.
14.s.e.trinitatis
24. sept.
15.s.e.trinitatis
28. sept.

KBD
LKA
KBD/LKA
KBD
LKA
KBD
KBD

21.30
10.00
18.30
10.00
10.00
10.00
20.30

1. oktober
8. oktober
8. oktober
15. oktober
21. oktober
22. oktober
24. oktober
26. oktober
29. oktober
31. oktober

KBD
KBD
LKA
KBD
LKA
LKA
LKA
KBD
LKA
LKA

10.00
10.00
16.00
10.00
11.00
10.00
17.00
20.30
10.00
17.00

16.s.e.trinitatis
17.s.e.trinitatis
18.s.e.trinitatis
19.s.e.trinitatis
20.s.e.trinitatis

5. nov.
allehelgen
LKA
10.00
5. nov.
allehelgen
KBD
16.00
9. nov.
LKA
17.00
12. nov.
22.s.e.trinitatis
KBD
10.00
19. nov.
23.s.e.trinitatis
LKA
10.00
26. nov.
Sidste s. i kirkeåret
KBD/LKA 10.00
				
30. nov.
KBD
20.30
3. dec.
9. dec.

1.s.i advent

LKA: Lene Kjær Andersen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

KBD
KBD

10.00
11.00

Indsættelse med efterfølgende
reception i sognegården.
Alle er velkomne.
Lørdagsdåb
Kirkekaffe
Open by Night
Friluftsgudstjeneste v. Ringe Sø
Høstgudstjeneste m. kirkekaffe
Aftensang i sideskibet

Gospel-gudstjeneste
Lørdagsdåb
Gud & spaghetti
Aftensang i sideskibet
Kirkekaffe
Gud & spaghetti
Allehelgens-stemning
Gud & spaghetti
Kirkekaffe. Afslutning for
mini-konfirmanderne
Aftensang i sideskibet
Lørdagsdåb

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

6. august 8.s.e.trinitatis
KBD
10.00
13. august 9.s.e.trinitatis
LKA
10.00
				
				
20. august 10.s.e.trinitatis
KBD
10.00
26. august
LKA
11.00
27. august 11.s.e.trinitatis
LKA
10.00

