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Lige midt i byens travlhed
På en af de danske småøer har min familie
haft et hus siden 1925. Først havde mine
bedsteforældre en købmandsbutik og et
lille landbrug, senere overtog mine forældre huset, og huset kom til at fungere som
fritidshus, hvor vi tilbragte mange timer.
Huset ligger på en lille ø med i dag ganske
få beboer og dermed heller ikke de store
tilbud til børn andet end strand og natur,
så langt øjet rækker. Jeg tilbragte dermed
mange timer på min lille, blå cykel med at
køre rundt på den lille ø. Det længste, man
kunne cykle fra mine forældres hus, var
øens kirke, der lå helt alene med markerne
som naboer og med stranden lige bag sig.
Kirken var vist oprindelig et kapel, men
har nu fungeret som øens kirke i over 100
år. Kirken er ganske lille og enkel, men alligevel helt som en kirke skal være.
Når jeg som lille cyklede forbi kirken, havde jeg ofte nogle »samtaler« med Gud, som
jeg forestiller mig, børn nu har, indeholdende spørgsmål til livet og små bønner.
Den lille økirke levede om nogen op til titlen i Lars Busk Sørensens salme »Uberørt af
byens travlhed« (Salme 331 i Den Danske
Salmebog.) Kirken lå helt for sig selv på en

lille ø, hvor byens travlhed
og larm (eller mobilsignal)
ikke var at finde, midt ude i
Det Sydfynske Øhav – Helt
uberørt af byens travlhed.
Nu cykler jeg ikke meget til
den lille kirke mere, men jeg cykler dagligt
til en kirke alligevel: Ringe Kirke. Den er
noget anderledes – den er ikke med mark
og strand som naboer, men lige midt i vores
by. Her kan kirken følge byens gang, som
den har gjort i århundrede, og hvor vi, som
har vores gang i byen, kan følge livets store
begivenheder, når kirkeklokkerne ringer til
dåb, bryllup, konfirmation og begravelse –
der mærker vi livets gang lige midt i byen.
På trods af deres forskellige placeringer
har økirken og Ringe Kirke dog alligevel
det tilfælles, at når kirkedøren lukkes, sker
det forunderlige med Lars Busk Sørensens
ord: »(Kirken er) uberørt af byens travlhed
og trafikkens tunge brus, som en helle midt
i larmen« (DDS 331, v. 1). Kirken, hvor end
den er, er uberørt af byens travlhed – her
finder vi et helle i livet. Helle er, som da vi
legede som børn og fik lov midt i legen at
få en pause eller beskyttelse. Et helle hvor
vi som mennesker kan få en pause, hvor vi
ikke skal noget, hvor vi kan komme, som vi
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er, og intet skal gøre. Vi skal blot tage imod,
som vi hører ved vores dåb.
Kirken kan være vores helle, hvor vi kan
få lov til at ånde ud og ånde ind, hvor du
ikke skal bevise noget, hvor du kan få ro til

Kor i Ringe Kirke
Det skal være sjovt at gå til kor, men vi
synger ikke for sjov. Der er stor fokus på
læring, koncentration, rytmefornemmelse
m.m. Ringe Kirkes Spire-, Junior- og Pigekor er en del af talentudviklingsarbejdet i
Den fynske Sangskole, se mere på hjemmesiden www.sangskolenfmk.dk.
Det at være talentkorsanger giver en masse
spændende oplevelser, som det er de færreste kor, der får lov at opleve. Der er tilbud
om gratis undervisning i musikforståelse
for både Spire- og Juniorkor, Juniorkoret
får sangundervisning i mindre hold og Pigekoret solosangsundervisning. Alle kan
deltage i Ringe Kirkes Spire- og Juniorkor,
der er optagelsesprøve til Pigekoret.
Der er korrejser, korstævner, talentworkshops, koncerter af forskellig art på programmet. For nærmere information kontakt Kirsten, tlf: 6262 4404/ 5185 8255, mail:
retoft@midtfyn.net.
Korene, som øver i kirken,
begynder den nye sæson:
Korstart, korene øver i Ringe kirke:
Spirekor (1.-3. kl.),
tirsdag d. 20.8 kl. 16.00-16.45.
Juniorkor (4.-10.kl.),
mandag d. 19.8 kl. 16.00-17.00.
Pigekor, 1 ledig plads efter optagelsesprøve, mandage.
For yderligere oplysninger kontakt:
korleder Kirsten Wind Retoft,
tlf: 5185 8255, mail: retoft@midtfyn.net
Man er meget velkommen til at møde op

at lytte til andet end verdens påvirkning,
hvor der er højt til loftet i mere end en forstand og plads til ord som kærlighed, tilgivelse og evighed. Til blot at være den du
er – et gudsskabt menneske.
Lene Kjær Andersen

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 eller køb af kortrøje.
Har man en dreng, der rigtig gerne vil gå
til kor, så er der Midtfyns Drengekor, som
optager drenge fra 3. klasse. Se mere på
Den fynske Sangskoles hjemmeside.
Gospelkor
Gospelkor (voksne),
mandag d. 12.8 kl. 19.30-21.30.
For yderligere oplysninger kontakt:
korleder Anders Gustavsen-Sprotte,
tlf. 61719872,
mail: anderssprotte@gmail.com
Ringe Kirkes Gospelkor synger hver mandag fra 19.30-21.30 i Ringe kirke kun afbrudt af en hyggelig kaffe/te pause med
hjemmebag hvor man kan puste lidt.
Koret ledes af Anders Gustavsen-Sprotte
som kendetegnes som en erfaren herre in
denfor gospelverdenen. Han er faglig dygtig og har god undervisningserfaring og
er en meget entuastisk og energifyldt dirigent.
En koraften med Ringe Kirkes Gospelkor
er et skønt boost af glæde, liv og et stort
engagement.
Der er to sæsoner om året Jan-Juni og Aug.Dec.
Repertoiret spænder bredt fra groovy moderne R & B Gospel til gode gamle spirituals og intense ballader.
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Til vores koncerter akkompagneres koret
af pianist Lars Bruno som har spillet til de
fleste af korets koncerter gennem årerne,
en fantasktisk dygtig pianist som er med til
at give koncerterne den livsglæde, sjæl og

energi som gospelmusikken kendetegnes
ved.
Har man lyst til at læse mere om koret kan
man gå ind på korets hjemmeside www.rkgospel.dk

Minikonfirmander
– Kom og vær med!

Har du spørgsmål, så kontakt:
sognepræst Karen Blauenfeldt Dam
på 5185 8556/kbd@km.dk

Nu starter to nye hold af minikonfirmander op:
Tirsdagsholdet den 10. september
kl. 14.30-16.00 og
Torsdagsholdet den 12. september
kl. 14.30-16.00.
Alle 3.-klasses elever i Ringe kan være med.
Minikonfirmander er leg og læring af vores
kristne tro, og du er velkommen ligegyldigt
om du er døbt eller ej. Vi snakker, hører historie, synger, bruger »Kristus-kransen«,
klippe-klistrer og får saft og kage. Vi mødes i Sognegården hver gang, men er også
i kirken.
Har du lyst? – så bare mød op første gang
tirsdag 10/9 eller torsdag 12/9 i Sognegården.
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At man har gået til minikonfirmand er ingen forudsætning for konfirmationen i 7.
klasse.

Program for Open by Night
i Ringe kirke
Fredag d. 30/8 Open by Night
– åben natkirke
19.30	Minikoncert ved Ringe kirkes Gospelkor
20.00 Oplev kirken i stearinlysets skær
21.00	Minikoncert: Stille musik ved Torben Nikolajsen, harmonika og Tage
Bebe, fløjter
21.30 Aftenandagt
22.00 Kirken lukkes

Ny sæson baby-salmesang

Babymotorik og Sang

Kirkens populære tilbud til nybagte mødre/
fædre med deres babyer i alderen 0-9 mdr.
Et nyt hold af babyer m. mødre/fædre starter op tirsdag d. 27. august kl. 10-11 i kirken.
Vi mødes tirsdage kl. 10-11 i kirken til sang,
musik og rytmik, alt sammen på børnenes
præmisser.
En lille fortælling fra præsten bliver der
også tid til, ligesom der afrundes med Fadervor og velsignelsen hver gang. I kirken
koncentrerer vi os om sang og musik, uformel snak bliver der masser af tid til i den
efterfølgende baby-café i sognegården, hvor
alle er velkomne, og vores kirketjener har
sat kaffe, frugt og småkager frem.
Øvrige datoer er: 3. september, 10. september, 17. september og 24. september. Babysalmesangen er ved kirkesanger Birgitte
Grinderslev Christensen og sognepræst Lene
Kjær Andersen.
Holdstørrelse: ca. 12 babyer så tilmelding
er nødvendig til Birgitte på tlf.: 20 89 66 40

Tirsdag d. 8. oktober kl. 10.00-10.45:
Babyrytmik og sang for nybagte forældre
og deres babyer (0-1 år).
Der er max plads til 20 børn, så tilmelding
er nødvendig.
Det er først til mølle og bindende tilmelding til kirkekontoret akkl@km.dk
Luise Føns er sanger og sangskriver og har
stor erfaring i at arbejde med børn og motorik.
Hun har skrevet nye babysange, som er
ledsaget af motoriske øvelser udviklet af
Motorik Fyn.
Hun har har udgivet en bog (Bim Bam
Baby, Forlaget Indblik 2013) og en app (Babymotorik & Sang, App Store 2015).

Sommerfest
Menighedsrådet inviterede traditionen tro
til sommerfest torsdag d. 20. juni. Et arrangement for alle, men særligt for frivillige
og hjælpere, der yder en stor indsats i løbet
af året. Mange var mødt frem, og der blev
sunget af hjertens lyst til akkompagnement
af vores »husorkester«‹: Latinerne.
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Luthers Nøgle
– et konfirmandrollespil
fra reformationen

Alle præster i provstiet medvirker sammen
med ca. 40-50 frivillige. Hvis du har lyst til
at være med som frivillig, så kontakt Lene
K. Andersen på 3070 9780 eller lcan@km.dk

Endnu engang omdannes området omkring
kirken/præstegårdshaven/sognegården til
et summende middelaldermarked, når årets
konfirmander onsdag den 4. september skal
spille rollespil.

Musikaktiviteter,
august-december:
Torsdag d. 14/11 kl. 19.30 præsenterer kirken i samarbejde med Musik på Midtfyn:
Bach møder Carl Nielsen
Programmet rummer kun 2 komponister, til
gengæld er det to af de allervigtigste komponister gennem tiden. Trioens medlemmer
har kendt hinanden i mange år og koncerteret parvis i flere sammenhænge, men dannede først trioen for 3 år siden. Årsagen var
Bach-kantaten »Ich habe genug«, der er som
skræddersyet til ensemblet og en fælles kærlighed til Carl Nielsens musik, ikke mindst
hans folkelige sange. Disse sættes i relief af

et udvalg af komponistens små orgelpræludier, her arrangeret for obo og orgel.
Programmet der varer en times tid, fremføres af Kgl. Operasanger Guido Paëvatula,
på obo og engelskhorn Inger Allan og organist ved Marstal kirke Karsten Hermansen.

Fra venstre: Karsten Hermansen, orgel/ Inger Allan, obo
og engelskhorn/ Guido Paëvatalu, baryton.

Kirkebil
Som nævnt i sidste blad er det »4 x 27« der har overtaget kirkebil-kørslen efter Leif
Faber (Mettes Taxi).
Bilen kan indtil videre bestilles på det gamle telefonnummer: 6262 2260.
Når firmaet eventuelt vil ændre dette, vil det fremgå af opslagstavlerne i våbenhuset og i Sognegården, på hjemmesiden og fremover i kirkebladet.

Navnestof
På grund af den nye persondata-lovgivning afventer vi som menighedsråd, hvordan vi frem over eventuelt kan informere om døbte, viede, begravede eller bisatte.
Indtil da vil der ikke være oplysninger i denne rubrik.
Med venlig hilsen
Ringe menighedsråd
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Ringe Kirkes
besøgsgruppe

Mobile Pay

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.

Det er muligt at betale med Mobile
Pay til Ringe Kirke.
Det kan fx bruges til kirkebøssen og
koncerter med entre.
Nummeret er 2160 7385.

Lørdagsdåb

Der er lørdagsdåb på følgende datoer i 2. halvår, 2019:
17/8, 19/10 og 23/11. Alle dage 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
17. august
30. august
5. september
26. september
6. oktober
19. oktober
22. oktober
30. oktober
31. oktober
3. november
7. november
14. november
23. november
1. december
5. december
15. december

kl. 11.00
kl. 19.30
kl. 18.30
kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 16.00

Lørdagsdåb
Open by Night
Friluftsgudstjeneste v. Ringe sø
Aftensang i sideskibet
Gospelgudstjeneste
Lørdagsdåb
Gud & spaghetti
Gud & spaghetti
Aftensang i sideskibet
Allehelgens-stemning
Gud & spaghetti
Bach møder Carl Nielsen
Lørdagsdåb
Gymnasiets adventskoncert
Musikskolens Julekoncert
Kirkens egen Julekoncert

Ret til ændringer forbeholdes.
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Gudstjenesteliste september – december 2019

LKA: Lene Kjær Andersen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

1. sept.
11.s.e.trin.
LKA
10.00
5. sept.		
LKA/KBD 18.30
Friluftsgudstjeneste v. søen
8. sept.
12.s.e.trin.
KBD
10.00
15. sept.
13.s.e.trin.
LKA
10.00
Høstgudstjeneste
22. sept.
14.s.e.trin.
KBD
10.00
26. sept.		
KBD
17.00
Aftensang i sideskibet
29. sept.
15.s.e.trin.
LKA
10.00
Kirkekaffe
				
				
6. oktober 16.s.e.trin.
KBD
10.00
6. oktober		
KBD
16.00
Gospelgudstjeneste
13. oktober 17.s.e.trin.
LKA
10.00
19. oktober		
LKA
11.00
Lørdags-dåb
20. oktober 18.s.e.trin.
LKA
10.00
22. oktober		
LKA
17.00
Gud & spaghetti
27. oktober 19.s.e.trin.
KBD
10.00
Kirkekaffe
30. oktober		
LKA
17.00
Gud & spaghetti
31. oktober		
KBD
17.00
Aftensang i sideskibet
				
				
3. nov.
Allehelgen
KBD
10.00
3. nov.		
KBD
16.00	Allehelgensstemning med
oplæsning af navnene på årets
døde
7. nov.		
LKA
17.00
Gud & spaghetti
10. nov.
21.s.e.trin.
LKA
10.00
17. nov.
22.s.e.trin.
LKA
10.00
23. nov.		
KBD
11.00
Lørdags-dåb
24. nov.
Sidste s. i kirkeåret KBD
10.00	Kirkekaffe og afslutning for
årets minikonfirmander
28. nov.		
KBD
17.00
Aftensang i sideskibet
				
				
1. dec.
1.s.i advent
LKA
10.00
8. dec.
2.s.i advent
KBD
10.00
15. dec.
3.s.i advent
LKA
10.00
22. dec.
4.s.i advent
KBD
10.00

