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En trækfugl letter
Som bekendt hører trækfugle til en fugleart, der »forår og efterår foretager retningsbestemte træk mellem et yngleområde og
et vinterkvarter«, for nu at citere fra en
håndbog om fugle. Et eksempel på trækfugle kunne være hvidbrystet præstekraver, som er vadefugle og i familie med de
såkaldte brokfugle.
I en vis forstand kan præster måske i særlig
grad sammenlignes med trækfugle. Jeg mener, man behøver blot kaste et blik på kirkens ældste præstetavle ude i våbenhuset
for at blive bekræftet i, at præster kommer
og går. Også selv om de »retningsbestemte
træk« i dette tilfælde ikke nødvendigvis behøver være årstidsbestemte. Men – »præstekraver« eller ej – det kan helt generelt
siges om et hvert menneske på den korte
som lange bane: »thi også jeg er kun her
på træk«. St. St. Blichers noget sørgmunter
udlængselssang, »Sig nærmer tiden, da jeg
må væk«(trykt i »Trækfuglene« 1838), kan
vel læses som et eksistentielt grundvilkår.
Det vil sige, vi er i bevægelse som tiden går,
hvad enten vi vil det eller ej. Det gælder
ikke mindst i moderne tid, hvor jubilarer
burde »belønnes« med en parkeringsbøde,
ikke med et gratiale, som en journalist på

et tidspunkt fik konstateret
tørt i sin avis.
Men tilbage til præstetav
lerne, det vil sige den ældste. Her finder vi årstallet
1995 ud for mit indmejslede
navn. For det var helt præcist den første
søndag i det nævnte års anden måned, jeg
holdt min tiltrædelses-prædiken i Ringe. Og
sognet skulle for mig snart vise sig folkeligt
som kirkeligt at være et herligt »fuglereservat«, om man vil. Det vil sige, hvor et aktivt
»yngleområde« og et frodigt »vinterkvarter« på forskellig måde nærmest går i ét. Jeg,
som ellers nok i årene forud havde foretaget
en række »retningsbestemte træk« mellem
det nordatlantiske område og kontinentet,
skulle med mine nu godt 22 år i tjeneste
for Ringe Kirke gå tiden ud. Og som efter
gældende regler når sin grænse, når man
som jeg i april runder de 70. Med andre ord,
det blev Fyn, jeg indtil nu har tilbragt min
absolut længst sammenhængende tid. Det
kommer det seneste korte træk i forsommeren 2016 fra Ringe til Svendborg blot til at
understrege. Nu ved skov og strand tæt på
Sydfyns Øhav og rige fugleliv.
I min tid som præst i Ringe har jeg dog aldrig
følt mig som en fremmed fugl. På forskellig
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vis fik jeg luft under vingerne, ligesom der
har været stunder, hvor jeg har hængt lidt
med næbbet, har følt mig båret og støttet
af menigheden. Det har også været både
spændende og udfordrende at være med
til mange ting midt i en by i fortsat vækst
og med en kirke med liv og aktiviteter. Alt
sammen i et nært samarbejde med skiftende
menighedsråd, kolleger og kirkens personale. Kort sagt, det er med glæde og taknemlighed jeg ser tilbage på tiden i Ringe.

Så alt i alt: tak for tilliden! Tak for lån af
prædikestol, døbefont og alterbord! Tak,
fordi jeg i årenes løb på almindelig folkekirkelig vis fik lov til at være med, blive
brugt og lukket ind og dele glæder og sorger med mange. Jeg er sikker på, I vil tage
godt imod den næste »præstekrave«, der
forhåbentligt hen over højsommeren vil
»komme flyvende ind over Ringe Sø«.

1995-2017 – 22 år i Ringe

på de sidste mange år. Hans
interesse for selv at skrive
bøger men også at sætte sig
ind i andres litteratur har
blandt andet dannet rammen for »tirsdagstanker«
med mange interessante og
hyggelige aftener i præstegården med både
foredrag og debat.

Ringe menighedsråd har i et par år vidst,
at når Anders E. Nielsen i april 2017 fylder
70 år, skulle han gå på pension og dermed
stoppe i embedet som sognepræst i Ringe.
Alligevel er det underligt nu at være i den
situation, hvor vi skal sige farvel til Anders
og dermed skrive en hilsen i kirkebladet.
Da Anders for 22 år siden blev præst i Ringe, havde vi i menigheden ikke forestillet
os, at vi fik en præst der i så høj grad er et
naturmenneske. Anders befinder sig som
en fisk i vandet, når han ror ud i sin kajak,
og når han springer på cyklen kan man næsten høre ham synge med på Povl Kjøllers
sang fra 1973 »Jeg er så glad for min cykel,
jeg kommer hurtigt langt omkring,« ja selv
i luften kan en flyvetur få ham til at føle sig
fri som fuglen.
Hvad har det da med hans præstegerning
at gøre? Jo, Anders drager meget ofte sine
oplevelser ind i hans virke som præst. Naturoplevelserne fra Grønland, Danmark
og nu Fyn er håndgribelige ting, som alle
kan forholde sig til. I forskellige sammenhænge har Anders også benyttet sig af at
bruge nogle af de mange billeder, som han
i årenes løb har taget med sig hjem.
Anders har gennem arbejdet i blandt andet
aktivitetsudvalget været med til at præge
de mange nye tiltag, som vi kan se tilbage

Anders Eyvind Nielsen

Èn gang – og så er det en tradition – sådan
gik det vist med »cykelgudstjenesterne« –
disse var i begyndelsen til megen morskab
for mange. Jeg ved ikke om man forestillede
sig, at cyklisterne skulle have velsignet cyklerne! Men de mange parkerede cykler ude
foran kirken, og en præst der hurtigt smed
præstekjolen og hoppede op på sadlen for
at tage med på den traditionelle cykeltur
umiddelbart efter gudstjenesten er et synligt bevis på, at det er og har været meget
populært! Mange spørger allerede nu om,
hvem der fører den tradition videre?
Rigtig mange børn kan tænke tilbage på
hans flonellogrammer, med de fantastiske
farverige filtfigurer, der »fortæller« bibelhistorien i mange detaljer, når han for eksempel står med tavlerne til børnegudstjenester,
Gud og spaghetti eller ved undervisning af
minikonfirmanderne. Det er utroligt, at de
holder endnu, for de er blevet slæbt frem og
tilbage til kirken rigtig mange gange.
Når man kigger i Ringe Kirkes aktivitetskalender, kan man se, at der er virkelig
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mange forskellige tjenester i kirken, og
Anders har været med i de fleste sammenhænge det gælder også babysalmesang
med de yngste, jule- eller påskesang for
dagplejemødre, daginstitutioner og skoler,
friluftsgudstjene-ster. De seneste år, har
præsterne i provstiet arbejdet sammen om
»Luthers nøgle« – en dag for alle 7.-klasser,
og her kan man opleve, at Anders’ indre
dreng kommer til syne – han elsker at lege.
Selv om følgende citat er af ateisten Halfdan Rasmussen får Anders disse ord med
på vejen: »Jeg tror, der ligger et barn dybt
inde i alle levende ting, der gror... Jeg tror,
der lever et barn dybt inde, en kraft, som
aldrig kan drives ud«!
Ringe Menighedsråd vil hermed sige tak
for de 22 år, som Anders E. Nielsen har
været tilknyttet Ringe Kirke, og vi håber
at han og hans familie vil nyde fremtiden
tæt på vandet i Svendborg, og vi håber, at
rigtig mange vil benytte sig af at sige tak til
Anders ved afskedsgudstjenesten den 25.
juni.
Marianne Kokkendoff Rasmussen

4. maj koncert
Torsdag d. 4. maj kl. 19.30 Befrielseskoncert »Anne Franks Dagbog«.
Skuespilleren Nis Bang-Mikkelsen vil læse
uddrag af Anna Fransk dagbog, som er
et af de vigtigste vidnesbyrd om udslettelsen af Europas jøder under Anden Verdenskrig. Jens Schou på klarinet og Anders
Singh Vesterdal på harmonika har udvalgte passende musikstykker: koraler af J.S.
Bach og traditionelle klezmernumre, som
var jødernes musik og trøst i Østeuropa før
2. Verdenskrig og som sådan skæbnebundet med jødernes historie.
Efter arrangementet i kirken lægges der en
buket blomster ved mindestenen uden for
våbenhuset, og der bydes på et glas vin og
lidt snacks i våbenhuset. Der er gratis entré.
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Ældreudflugt
Søndag d. 21. maj kl. 10.00
Vi mødes til gudstjeneste kl. 10. Derefter går turen i bus ud i det blå! Middag et
hyggeligt sted, og senere kaffebord. Hjemkomst ca. kl. 17.30. Prisen er 150 kr. pr. person. Tilmelding til kordegn Aksel Krogenlund Larsen tlf. 6262 1526/akkl@km.dk

Luther-året
»SYND TAPPERT!«
I anledning af 500-års-jubilæet for Reformationen har en af Luthers friske fyndord »ramt« Sognegårdens vestgavl (tæt på
Søvej). Her vil forbipasserende ved hjælp
af et stort banner (ca. 3 x ½ m) blive mødt
med en noget speciel opfordring: »Synd
Tappert!«
Og nej, Luther vil ikke tilskynde os til at
køre over for rødt eller drikke os i hegnet,
eller være bedøvende ligeglad med, om vi
handler godt eller ondt. Det opsigtsvækkende ved Luthers nye billede af bibelens
Gud var en medfølgende tillid til Vorherres
barmhjertighed som et forhold, der langt,
langt opvejer vore egne fejl og mangler.
Kan Han leve med dem, må vi også kunne.
Eller kan vi? Nok er det menneskeligt at
fejle, som vi siger. Og dog, fejl uden tilgivelse i en præstationsfikseret tid som vores
kan være umenneskelig og ubærlig. Men
tænkes Vorherre med ind i billedet, ser vi
ifølge Luther os selv i øjenhøjde med andre. Det vil sige, omgivet af en og samme
store fejlmargin.
(AEN)

Torsdag d. 18. maj
kl. 19.30. Koncert med
Marie Carmen Koppel
En koncert med Danmarks førende gospel
og soul-diva, som med sin store stemme
fylder kirker og andre spillesteder landet
over med intensitet, nærvær og musikalitet
på internationalt niveau. Med sig har hun
pianisten Steen Rasmussen og deres musikalske sammenspil er enestående og flettes
ssammen med en hyggelig og humoristisk
omgangstone og kontakt til publikum. Marie Carmen har tidligere fået de små nakkehår til at rejse sig i Ringe kirke med sin
store indlevelse, tekniske formåen og musikalitet. Hendes repertoire spænder over
hendes egne meget personlige sange fra
det seneste meget roste album »Through
the Rain«, til nye og gamle gospel og soulsange.
Billetter a 195 kr. + gebyr kan købes på
www.ticketmaster.dk
Der kan desværre ikke købes billetter lokalt.

Grillaften
Torsdag den 15. juni kl. 18.00 holder vi
grillaften, hvor de frivillige, der hjælper
ved mange forskellige aktiviteter, specielt
inviteres til at deltage, men det er en aften,
hvor alle er meget velkomne.
Sidste år have menighedsrådet bestilt salat og kød til de frivillige og øvrige kunne
selv medbringe kød til grillen. I år skal
man tilmelde sig (se nærmere annoncering for juni i Midtfynsposten), hvis man
ikke ønsker selv at medbringe kød og tilbehør.
Der vil være lidt underholdning samt mulighed for et par fællessange, og er vejret
ikke til at sidde ude, trækker vi indenfor i
Sognegården.

»Sjov med træer
– træer med sjov«

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag

Denne overskrift bruger træskulptør Allan Bo Jensen på sin hjemmeside »Skulpturværkstedet,« hvor man kan se flere
billeder taget af skulpturen foran Sognegården.

Mandag d. 5. juni kl. 14.00.
Friluftsgudstjeneste med folkemusik, læsninger på forskellige sprog, børnekor og
kagebord. Midtfyn Provstis fælles pinsegudstjeneste foregår i år på sportspladsen
i Herringe, Rudmevej 36.

Forsidebilledet forestiller netop den nye
skulptur ved Sognegården. Da vi skulle
fælde de egetræer, der var blevet for store
til at stå tæt på Sognegården, valgte vi at
lade én stub blive stående med henblik på
at få lavet en skulptur af denne.

Temaet er forskellige sprog og forståelse
på tværs. Medbring gerne tæppe eller stol.
Parkering ved siden af sportspladsen eller (lidt længere væk) ved Herringe kirke/
præstegården. Efter gudstjenesten er der
stort kagebord. Man kan tilmelde en kage
til Kamille Nygård (kany@km.dk) senest d.
1/6. Priser uddeles til bedste kager.

Vi kontaktede Allan Bo Jensen, som tidligere har beskåret træer på kirkegården og
i præstegårdshaven, for at høre, om han
havde en god idé til et tema. Han havde
derhjemme lavet en stub med ugler, så idéen med at lave en kirkeugle, fandt vi meget
aktuel. Vi bad derfor om, at der skulle være
én der kiggede ud mod søen og én, der kiggede ind i Sognegården – det blev så til 2,
der kigger ind.

Man medbringer selv kaffe, te eller vand.
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Allan Bo Jensen glædede sig til at arbejde
i egetræ, og det var interessant at se ham
arbejde med en motorsav indtil de 3 ugler
var blevet anbragt på stammen, det sidste
arbejde anvendte han mindre redskaber til
at finpudse med.
Vi håber, at brugere af Sognegården og
de, der passerer forbi, glæder sig over de
pragtfulde kirkeugler, der i øvrigt regnes
for at være nysgerrige. Det passer godt til
placeringen, man må gerne være nysgerrig
og holde øje med alle de spændende aktiviteter, som huset anvendes til.

Kirkebil
Bestilling af kirkebil til og fra gudstjenester/koncerter i kirken, gudstjenester på Tingager Pleje
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
Døbte
13/11 Malte Verning Drecic Kjær
27/11 Magnus Bøgh Christensen
15/1 Felix Breum Sinning-Krogh
21/1 Hanne Elisabeth Munksgaard
5/2 Miladz Lund Brinch Larsen
25/2 Aja Emilie Ubay Stub
25/2 Lukas Oliver Stub
25/2 Victor Westergaard Bæklev
25/2 Alberte Bach-Breitling
Viede/velsignede
10/12 Carina Irene Wiben Larsen
og Allan Ginnerup Laursen
7/1 Bettina Dybmose Wedel
og Anders Roesvill Mazanti
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Begravede/bisatte
1/11 Carl Christian Ringsing
2/11 Niels Karlo Laursen
5/11 Niels Ove Jørgensen
12/11 Annelise Jespersen Sandgaard
19/11 Esther Dorthea Pedersen
23/11 Inger Elise Danielsen
1/12 Jørgen Ove Petersen
17/12 Christian Priisholm Andreasen
29/12 Henning Buch Frederiksen
30/12 Ellen Nielsen
3/1 Lillian Dybmose Rasmussen
4/1 Else Klara Jørgensen
21/1 Erik Rasmussen
27/1 Grethe Augusta Stub
28/1 Inger Lene Andersen
28/1 Gerda Rasmussen
31/1 Inge Gerda Christensen
3/2 Kirsti Hansen
4/2 Henrik Høgh
7/2 Rasmus Ove Hansen
8/2 Alice Ketty Jensen
10/2 Sussi Ringsted Nilsson
16/2 Ernst Viben Larsen

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.

Lørdagsdåb

I den kommende
periode er der lørdagsdåb den 22. april, 17.
juni og den 26. august kl. 11.00.

Ringe Kirkes
besøgsgruppe
Interesserede, der ønsker at få besøg,
eller som måske kunne tænke sig at
blive besøgsven, er velkomne til at
kontakte en af præsterne:
Karen Blauenfeldt Dam tlf. 62 62 41 45
Anders Eyvind Nielsen tlf. 62 62 13 65

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

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

Opslagstavlen
For nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i våbenhuset og på Kirke
kontoret) eller på hjemmesiden www.ringekirke.dk
2. april
9. april
18. april
23. april
26. april
2. maj
4. maj
5. maj
21. maj
5. juni
15. juni
21. august
22. august
1. september

Kl. 16.00
Kl. 15.00
Kl. 17.00
Kl. 16.00
Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. 19.30
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 18.00
Kl. 16.00
Kl. 16.00
Kl. 19.30

Sigurd og tøjdyret Snapper fortæller om Luther
Via Dolorosa – Koncert og Maleriudstilling
Gud og spaghetti
Messias »light«
Gud og spaghetti
Gud og spaghetti
Befrielseskoncert
4 bens samarbejde med børn og unge
Ældreudflugt efter gudstjenesten
2. Pinsedagsgudstjeneste
Grillaften
Ringe Kirkes Juniorkor, sæsonstart
Ringe Kirkes Spirekor, sæsonstart
Open By Night

Ret til ændringer forbeholdes.
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Gudstjenesteliste april – august 2017
2. april
Mariæ bebudelse
AEN
10.00
9. april
Palmesøndag
KBD
10.00
13. april
Skærtorsdag
AEN
19.00
14. april
Langfredag
KBD
10.00
16. april
Påskedag
AEN
10.00
17. april
2. påskedag
KBD
10.00
18. april		
KBD
17.00
Gud & spaghetti
22. april		
KBD
11.00
Lørdagsdåb
23. april
1. s.e.påske
AEN
10.00
26. april		
KBD
17.00
Gud & spaghetti
27. april		
KBD
20.30
Aftensang i Sideskibet
30. april
2.s.e.påske
AEN
10.00
Kirkekaffe
				
2. maj		
KBD
17.00
Gud & spaghetti
7. maj
3.s.e.påske
AEN
10.00
Konfirmation Tingagerskolen
12. maj
St. Bededag
KBD
10.00
Konfirmation Friskolen
14. maj
4.s.e.påske
KBD
09.30
Konfirmation Nordagerskolen
14. maj
4.s.e.påske
AEN
11.15
Konfirmation Nordagerskolen
21. maj
5.s.e.påske
KBD
10.00
Ældreudflugt
24. maj		
KBD
20.30
Aftensang i Sideskibet
25. maj
Kr. himmelfartsdag
AEN
10.00
28. maj
6.s.e.påske
KBD
10.00
Kirkekaffe
				
4. juni
Pinsedag
KBD
10.00
5. juni
2.pinsedag
KBD/AEN 14.00
Friluftsgudstjeneste i Herringe
11. juni
Trinitatis søndag
KBD
10.00
17. juni		
AEN
11.00
Lørdags dåb
18. juni
1.s.e.trinitatis
AEN
10.00
25. juni
2.s.e.trinitatis
AEN
10.00
Afskeds-gudstjeneste m. reception
				
2. juli
3.s.e.trinitatis
KBD
10.00
9. juli
4.s.e.trinitatis
KBD
10.00
16. juli
5.s.e.trinitatis
KANY
10.00
23. juli
6.s.e.trinitatis
HVJE
09.00
NB! tidspunktet pga. afløsning
30. juli
7.s.e.trinitatis
KBD
10.00
Kirkekaffe
				
6. august 8.s.e.trinitatis
KBD
10.00
13. august 9.s.e.trinitatis
NN
10.00
20. august 10.s.e.trinitatis
KBD
10.00
26. august		
KBD
11.00
Lørdags dåb
27. august 11.s.e.trinitatis
NN
10.00
Kirkekaffe
KBD

21.30

Open by Night

AEN: Anders Eyvind Nielsen
KANY: Kamille Nygård
HVJE: Hans Vestergård Jensen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam
NN: ny-ansat præst				

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

1. september

