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»Kødets opstandelse«
På vej mod forår og sommer kommer de
lyse og grønne tider os i møde på ny. Der
går ligesom opstandelse i naturen. De rituelle ord, »af jorden skal du igen opstå«,
passer naturligt på påskeliljen.
Men, citatet fra jordpåkastelsen i kirken eller
på kirkegården tager jo ikke sigte på plantelivet. Som bekendt hører ordene hjemme i
en kirkelig højtidelighed omkring et afsluttet menneskeliv. I samme forbindelse har vi
forinden lagt øre til bekendelsens ord om
»kødets opstandelse«. For lader evangelisten Lukas ikke netop den genopstandne Jesus i mødet med sine dybt skeptiske disciple fremstå med »kød og knogler«? Men, er
det virkelig sådan, det kommer til at foregå?
Med eller uden rynker?
Kikker man nærmere efter i teksten fortæller Lukas dog sine læsere, at det altså ikke
var ved at se den opstandne Jesus spise »et
stykke stegt fisk«, der fik troen frem hos de
undrende disciple. Først da de hørte den
opstandne forkynde meningen med sin død
og ophøjelse sker der noget. Som Lukas
skriver: »da åbnede [Jesus] deres sind…«
for budskabet om »syndernes forladelse«.
Da disciplenes øjne og sind på forhånd

»holdtes til«, ligger nøglen
til at få åbnet op for synet på
Jesus som den opstandne i
Guds hånd. Samme pointe
ses i Ringe kirkes alterbillede malet af Anna E. Munch i
1935. Motivet er netop hentet fra Lukas’ opstandelseskapitel og viser,
hvordan to disciple i en lille by uden for
Jerusalem Påskedags aften først fik syn for
sagn, da deres ukendte gæst i et flygtigt øjeblik afslørede sig selv som den opstandne.
Det vil sige, idet den fremmede tog »brødet,
velsignede og brød det og gav dem det, da
åbnedes deres øjne, og de genkendte ham«,
men som Lukas straks føjer til, »så blev han
usynlig for dem«.
Til sidst lader Lukas sit evangelieskrift
munde ud i en opløftet og opbyggelig
stemning, som Jesu himmelfart åbner op
for. Disciplenes glæde skyldes ikke lettelse
over at være sluppet af med et genfærd.
Der er noget dybere på færde. Som Lukas
fortæller i et efterfølgende skrift vil de tidligere nok så tillukkede disciple gennem
tilbedelse og lovsang Pinsedag springe ud
i fuld offentlighed som kristusvidner besjælet af Kristi ånd. De få bliver hurtigt til
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de mange, som »holdt fast ved apostlenes
lære og fællesskabet, ved brødets brydelse
og ved bønnerne«. I dette senere tilbageblik på den første kristne tid benytter Lukas sig sikkert af et sprogbrug, der afspejler
træk fra forfatterens og hans læseres egen
gudstjenestepraksis.
Men hvad med »kødets opstandelse«?
Skønt udtrykket ikke findes i Bibelen,
kan ordet »kød« i samme bog betyde flere
ting. For eksempel: »menneske«; eller »et
personligt forpligtende fællesskab« (som i
bryllupsritualet: »de to skal blive ét kød«);
en egoistisk livsstil (»kødets gerninger«)
eller menneskets forgængelighed (»vort
dødelige kød«). – I stedet for »kødets opstandelse« taler Paulus om »de dødes opstandelse«, der i øvrigt indgår som et skjult
citat i den længere trosbekendelse, vi (også)
finder bagerst i salmebogen. »Kødets opstandelse« stammer fra en senere tid, hvor
oldkirken måtte lægge afstand til toneangivende åndsretninger med et stærkt negativt syn på menneskets legemlige side.
Når Paulus siger: »kød og blod kan ikke arve
Guds rige«, mener han, at »dødes opstandelse« drejer sig om noget andet og mere,
end om lig, der bliver levende igen. Paulus
skelner fundamentalt mellem »det jordiske
menneske« (eller »sjælelige legeme«) i dette
liv og så »det himmelske menneske« (eller
»åndelige legeme«) i efterlivet. I opstandelsen vil vi ifølge Paulus få vort gamle legeme
(»kød og blod«) skiftet ud med et helt andet
legeme. Hvordan det vil tage sig ud, lader
han være helt op til Gud. Selv siger Jesus
(ifølge Matthæusevangeliet), vi vil blive
»som engle i himlen«.
Paulus kender ikke til de senere dramatiske
fortællinger om Langfredag, »den tomme
grav« Påskedag eller Kristi himmelfart. At
Kristus »opstod på den tredje dag« er ikke
hos Paulus – så vidt jeg kan se – en tidsangivelse (som i evangelierne), men en gammel jødisk talemåde for at noget håbløst stik
mod alle odds vendes til det bedre. Måske
lidt på samme måde, som når vi taler om, at

noget sker »i ellevte time«. Ifølge Paulus dør
Kristus på korset lige ind i Guds liv. Død og
opstandelse går i ét som i det langt senere
Åbykrucifiks (ca. 1100), hvor tornekronen er
blevet til en kongekrone af guld. Kristi opstandelsesdød som en forgyldt »førstegrøde
af alle de hensovede« fremstillet med udstrakte hænder til velsignet omfavnelse af
alle, døde som levende. For idet Kristus dør
åbner Gud Fader en dør for sin Søn – og med
ham også en dør for alle os andre. Både når
vi kommer til kort i livet og med livet gælder
med Paulus, at »hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren«. I Guds øjne er vi
»i Kristus« noget meget mere end et stykke
tidsbegrænset biologisk materiale af »kød
og blod«.
Anders Eyvind Nielsen

Åbykrucifikset i gl. Åby kirke uden for Aarhus. Originalen findes på Nationalmuseet. Gengivet med tilladelse. © Nationalmuseet/Niels Elswing

Mere om opstandelsestemaet i Lars Sandbeck & Anders Eyvind Nielsen: Kristi opstandelse. Sprog og virkelighed. (Eksistensen
(tidl. Anis), 2016, 183 sider). I et lettilgængeligt sprog henvender bogen sig til alle
med interesse for kirke, kristen tro og bibelfortolkning. Udkommer til påske.
3

Historier

Midt-/vestjysk pigekor 16/4

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Rolfsted sogn bliver i år
vært ved den årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 11 i Midtfyns
provsti. Gudstjenesten holdes i det grønne
i nærheden af kirken. Der medvirker trompetister og et folkekor. Enhver interesseret
indbydes til at være med i koret. Pinsekoret
øver torsdag d. 12. maj kl. 19-21 i Ringe kirke. Tilmelding senest d. 25. april til dirigent
Ulla Poulsen, tlf. 20320152 eller pr. mail:
(up@hoerlyck-jessen.dk)

Lørdag den 16. april venter en smuk og anderledes koncert med et af Danmarks bedste pigekor.
MidtVest Pigekor er spydspidskor i Den jyske Sangskole. Vejen til MidtVest Pigekor
går via Spirekoret, Børnekoret og Juniorkoret. Tilsammen tæller de fire kor cirka
130 piger og unge kvinder i alderen 5 til 22
år. Alle sangerne modtager undervisning
i sang og hørelære. Korets klangideal er
klassisk som udgangspunkt, men repertoiret indeholder musik i forskellige genrer
og med meget varieret musikalsk udtryk.
Koret arbejder med grænserne for hvordan
kormusik skabes og opleves. De udforsker
dynamikken mellem stemme, krop og koncertrum og kombinerer klassisk korklang
med koreografi og performance.
Netop dette er fokuspunkt for Ringe Kirkes Pigekor i år. I forbindelse med koncerten vil korets leder Dorte Bille derfor lave
en workshop med sangerne i Ringe Kirkes
Pigekor om formiddagen og vores eget Pigekor får lov til at være med i koncerten på
et par numre.
MidtVest Pigekor er grundlagt af Dorte Bille, som har været korleder og dirigent for
koret siden starten i 1999. Koret har et højt
aktivitets- og ambitionsniveau. MidtVest Pigekor har to ugentlige korprøver, giver 20
til 25 koncerter om året, øver intensivt på arbejdsweekender og korlejre, og rejser ca. en
gang om året på koncertturne i udlandet. De
bestiller og uropfører jævnligt nye korværker, og indspiller CD’er og musikvideoer.
Koncerten arrangeres i samarbejde med
Musik på Midtfyn. Entré: 50 kr., børn under 16 år gratis.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at
spise frokost i det grønne. Medbring stol
eller tæppe og madkurv! I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i kirken og frokosten kan indtages i konfirmandstuen.
Vi gør opmærksom på, at kirkebilen naturligvis også kører denne dag.

Julehjælp 2015
Til julehjælpen sidste år kom der knap så
mange ansøgninger ind som forrige år.
Derfor havde vi mulighed for at imødekomme alle, og der blev uddelt fire portioner á 700 kr. En stor tak skal lyde til enhver,
der har bidraget til at julehjælpen overhovedet er en mulighed. Tak for alle bidrag i
vores indsamlingsbøsser – stort eller småt
– til gudstjenesterne og koncerterne i november/december måned.
Karen Blauenfeldt Dam

Ældreudflugt
Søndag d. 29 maj er det tid til den årlige ældreudflugt. Efter gudstjenesten går turen går
med bus til Svendborg, hvor vi spiser middag. Senere fortsætter vi til Lundeborg, hvor
vi får kaffen serveret. Vi er tilbage ved kirken
ca. 17.30. Det er altid en hyggelig tur så vi håber at mange igen har lyst til at tage med.
Tilmelding til kirkekontoret tlf. 62621526 senest d. 20 maj. Pris for hele turen er 150 kr.
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Valg til menighedsråd
I 2014 kunne I læse om menighedsrådets arbejde, og på det tidpunkt var der laaaaang
tid til valg af nyt menighedsråd. Der er der
ikke nu, da valget finder sted i november i år.
En del af rådets medlemmer har siddet i
mere end én periode og nogle har siddet i

adskillige perioder, så der vil derfor være
brug for flere nye medlemmer.
Alle menighedsrådsmøder, der finder sted
i sognegården kl. 19.00 den sidste onsdag
i måneden (undtagen juni-juli måned) er
åbne møder, hvor alle er velkomne. På disse møder kan man bl.a. få indblik i nogle
af de opgaver, som menighedsrådet varetager. Det er et spændende arbejde, hvor
menighedsrådets medlemmer har mange
forskellige funktioner, der varetages af de
forskellige udvalg.
Udvalgene nedsættes på det førstkommende møde efter valget, hvor også formand,
næstformand og bl.a. kasserer vælges.
Ud over menighedsrådet skal funktionen
som kirkeværge også besættes, den person,
der vælges til denne opgave, er i meget tæt
kontakt med de ansatte og menighedsrådets
formand samt kontaktpersonen, så også
denne opgave er meget spændende. Det er
ikke et krav men en fordel at vedkommende
har en praktisk eller håndværksmæssig uddannelse, da en stor del af opgaven er opsyn
med kirkens bygninger og arealer.
Vi håber på baggrund af ovenstående, at der
er nogle fra sognet, der er interesseret i at
høre nærmere om arbejdet i menighedsrådet
ved enten at møde op til et menighedsrådsmøde eller til orienterings- og opstillingsmødet, som finder sted den 13. september.
På menighedsrådets vegne
Marianne Kokkendoff Rasmussen

Nye møbler i sognegården
Da vi for næsten fire år siden flyttede ind i
den nye sognegård, måtte vi tage møblerne
med fra den gamle konfirmandstue.
Hvis der ikke skulle flyttes rundt med dem
så ofte, som det nu viste sig var nødvendigt, kunne de gamle stadig have været
ok at bruge, men da vi har rigtig mange
forskellige aktiviteter i sogne-gården, blev
de flyttet mange gange i løbet af ugen, og
både borde og stole var meget tunge.
Da vi var færdige med sognegården, havde
vi ikke økonomi til at købe nye møbler, og
menighedsrådet søgte derfor en del fonde

om hjælp til indkøb af disse, men fik afslag
fra de fleste.
Fondspenge fra Faber Fonden og Lunde
Brand har nu gjort det muligt at indkøbe nye
borde og stole kort før jul. De blev leveret
midt i januar i år, og alle brugere af huset er
utrolig glade for disse. Brugerne er lige fra de
mindste børn der bl.a. møder op ved Gud og
spaghetti og til de ældste brugere, der bl.a.
deltager i de populære sangeftermiddage eller ved de mange mindesammenkomster.
Vi retter hermed en stor tak til de 2 fonde,
som har medvirket til, at sognegården nu
har et møblement, der både er nutidigt og
praktisk.
På menighedsrådets vegne
Marianne Kokkendoff Rasmussen

4. maj koncert
»Og det var forår og Danmark frit….« står
der i en kendt sang, som blev skrevet til befrielsen i 1945. At have frihed til at tro, tale
og tænke er værd at fejre og derfor er det
blevet en tradition, at vi denne aften mødes
i kirken for med musik at mindes dem, der
kæmpede for sagen og glædes over friheden
og foråret. I år er det Ryslinge Sangkor, der
vil synge glæden og lyset frem i vore hjerter.
Ryslinge Sangkor er et af landets ældste
folkekor med over 100 år på bagen og består af ca. 50 sangglade kvinder og mænd.
Koret ledes af Tue Lund Nielsen. Repertoiret er alsidigt med både ældre og nyere
musik og der synges som oftest 3-stemmigt
med to damestemmer (sopran og alt) samt
en herrestemme (bas).
Koncerten i Ringe Kirke slutter med en
kort mindehøjtidlighed med kransenedlæggelse ved stenen uden for kirkedøren,
hvorefter der bydes på et glas vin og lidt
chips i våbenhuset. Der er gratis entré.
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Grillarrangement 16/6
Torsdag den 16. juni kl. 18.00 arrangerer
menighedsrådet ved Ringe Kirke grillaften ved sognegården. Kirken sørger for
salater, brød, tilbehør og drikkevarer og
stiller grillen op, – medbring selv kød. Efter spisningen vil der være underholdning
med en folkemusikgruppe.
Vi håber på godt vejr og at mange vil have
lyst til at deltage, så vi kan ønske hinanden
en rigtig god sommer.

Aftensang i sideskibet
Der sker rigtig mange nye og eksperimenterende ting indenfor Folkekirken for tiden,
også på det liturgiske område. Der udtænkes anderledes måder at holde gudstjeneste
på, nye oversættelser af de gamle tekster
og der skrives og komponeres nye salmer i
massevis. Og vi tænker også nyt! Aftensangen som vi traditionelt har haft hver onsdag
eftermiddag i efterårsperioden er nu blevet
til den sidste torsdag i måneden kl. 20.30.
Vi vil prøve at »vende kirkerummet« således at vi bruger de løse stole og sideskibet
og flytter lysgloben ind i det Eichstedske kapel, der derved kommer til at fungere som

et slags alterparti. Gudstjenesteformen er
stadig kort, ca. 20 min., og der vil være musikindslag hver gang med lokale musikere
på deres instrument. Orglet vil være i brug
som indledningsmusik, men ellers bruges
el-klaveret. Dagens tema vil blive udfoldet i
to fællessalmer og en enkelt læsning fra Det
Nye Testamente med tilhørende refleksion
(»præstens 3 minutter«). Og så håber vi at
kunne synge små sange fx som kanon, der
indøves på stedet. Det er nemlig ikke så
svært, men det lyder fantastisk, og det er
sjovt at være med til! Indtil videre er der aftensang i sideskibet torsdag d. 31. marts kl.
20.30, torsdag d. 28. april kl. 20.30 og torsdag d. 26. maj kl. 20.30. Vi glæder os, og håber vi ses!
Karen Blauenfeldt Dam

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

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).

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:
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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

Navnestof
Døbte
8/11
15/11
15/11
15/11
22/11
16/12
10/1
17/1
24/1
24/1
20/2
20/2

Konrad Pors Bertelsen
Emily Holmer
Anne Sofie Peine Andersen
Vincent Havsager Priisholm
Noah Egeberg Hansen
Laila Ravnkilde Marlet
Bertram Sylvester Riise Dalskov
Carl Knud Skov Schlüssel
Svend Sofus Sørensen
Mira Ingrid Grønbjerg Lützen
Alexander Elm Devlin Jørgensen
Agnes Skov Nielsen

Begravede/bisatte
5/11 Erling Erslev Hansen
24/11 Grethe Irene Vestergaard
28/11 Arne Holmhus Nielsen
1/12 Holger Immanuel Høst-Madsen
5/12 Jørdis Lily Elisabeth Jepsen
17/12 Tove Margrethe Petersen
2/1 Astrid Øland
8/1 Inge Anna Sørensen
23/1 Margret (Midda) Færgemann
30/1 Preben Marius Lindblom
3/2 Ejner Nielsen
6/2 Marie Andersen Rasmussen
11/2
Tage Nielsen
19/2 Ruth Petersen
23/2 Else Marie Schmidt
24/2 Povl Erik Schjøtler
25/2 Ivan Christian Rasmussen
26/2 Anna Dorthea Frik Larsen

Lørdagsdåb
Der er lørdagsdåb på følgende datoer i 2016: 20/2 – 16/4 – 18/6 – 27/8 – 22/10 – 19/11.

Opslagstavlen
– for nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i Våbenhuset og på
Kirkegårdskontoret) eller se info på Ringe Kirkes hjemmeside www.ringekirke.dk
17. marts
Kl. 17.00
30. marts
Kl. 16.30
31. marts
Kl. 17.00
16. april
Kl. 16.00
29. april
Kl. 16.00
4. maj
Kl. 19.30
16. maj
Kl. 14.00
29. maj
Kl. 11.00
16. juni
Kl. 18.00
6. august
Kl. 11.00
22. august
Kl. 16.00
22. august
Kl. 19.30
23. august
Kl. 16.00
Ret til ændringer forbeholdes.

Kirsten og Kirkemusen, børnearrangement
Cykelgudstjeneste
Gud og spaghetti
Koncert med Midtvest Pigekor
4 bens samarbejde med børn og unge
4. maj arrangement
2. Pinsedags friluftsgudstjeneste
Ældreudflugt
Sommermøde og grill-aften
Orgelkoncert med Wolfgang Capek
Ringe Kirkes Juniorkor, sæsonstart
Gospelkoret, sæsonstart
Ringe Kirkes Spirekor, sæsonstart
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Gudstjenesteliste april – september 2016

AEN: Anders Eyvind Nielsen, DWW: Dorte Wittrup Winther,
ANKJ: Anders Kjærsig, KBD: Karen Blauenfeldt Dam
Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

30. marts		
AEN
16.30
Cykelgudstjeneste
31. marts		
KBD
17.00
Gud & spaghetti
31. marts		
KBD
20.30
Aftensang i sideskibet
				
3. april
1.s.e.påske
KBD
14.00
Døvegudstjeneste v. døvepræst
				
Christina Ebbesen og KBD
6. april		
KBD
17.00
Gud & spaghetti
10. april
2.s.e.påske
AEN
10.00
12. april		
KBD
17.00
Gud & spaghetti
16. april		
AEN
11.00
Dåbsgudstjeneste
17. april
3.s.e.påske
KBD
10.00
22. april
Bededag
KBD
10.00
Konfirmation Friskolen
24. april
4.s.e.påske
AEN
10.00
Kirkekaffe
28. april		
KBD
20.30
Aftensang i sideskibet
				
1. maj
5.s.e.påske
AEN
10.00
Konfirmation Tingagerskolen
5. maj
Kr. Himmelfart
KBD
10.00
8. maj
6.s.e.påske
DWW
09.30
Konfirmation Nordagerskolen
8. maj
6.s.e.påske
KBD
11.15
Konfirmation Nordagerskolen
15. maj
Pinsedag
AEN
10.00
16. maj
2.pinsedag
KBD/AEN 11.00
Friluftsgudstjeneste i Rolfsted
22. maj
Trinitatis søndag
KBD
10.00
26. maj		
KBD
20.30
Aftensang i sideskibet
29. maj
1.s.e.trinitatis
AEN
10.00
Kirkekaffe – Ældreudflugt
				
5. juni
2.s.e.trinitatis
KBD
10.00
12. juni
3.s.e.trinitatis
AEN
10.00
18. juni		
KBD
11.00
Dåbsgudstjeneste
19. juni
4.s.e.trinitatis
AEN
10.00
26. juni
5.s.e.trinitatis
KBD
10.00
Kirkekaffe
				
3. juli
6.s.e.trinitatis
AEN
10.00
10. juli
7.s.e.trinitatis
AEN
10.00
17. juli
8.s.e.trinitatis
AEN
10.00
24. juli
9.s.e.trinitatis
AEN
10.00
31. juli
10.s.e.trinitatis
KBD
10.00
Kirkekaffe
				
7. august 11.s.e.trinitatis
KBD
10.00
14. august 12.s.e.trinitatis
ANKJ
11.15
NB! Uden altergang
21. august 13.s.e.trinitatis
KBD
10.00
27. august		
KBD
11.00
Dåbsgudstjeneste
28. august 14.s.e.trinitatis
KBD
10.00
Danmarks Radio – kirkekaffe

