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Aktivitetskalender 2014
midt i bladet

Og dog bære blus vi med glæde…
En af mine yndlingssalmer i salmebogen
er Grundtvigs »Skyerne gråner«. Ikke bare
passer tekst og melodi fortræffeligt sammen, den fanger også på smukkeste vis den
helt særlige stemning der kan være lige nu,
i tiden omkring den første søndag i advent.
Det er råt, gråt og regnfuldt udenfor; –
»skyerne gråner og løvet falder« – og selv
indenfor kan man undertiden føle sig forfrossen helt ind til marv og ben; »vinteren
truer, og natten kalder, blomsterne sukke:
det sner! – Og dog bære blus vi med glæde!«
For nu går vi heldigvis ind i december måned; Og hvad den bringer med sig af hygge
og forventninger og glæde, kan nok bløde
lidt op på vinterforkølelserne og influenzatrætheden.
Vikingernes jul
I hedensk tid fejrede man også jul i december måned. Eller man drak jul, som det
hed, for dét, den store vintersolhvervsfest
mest af alt drejede sig om, var at drikke
godt med mjød og spise masser af fed mad,
for at holde mørket og kulden ude, og for
at glæde sig over at dagene nu var vendt til
lysere tider.

Men vikingerne kaldte det
også jul. For ordet jul betyder noget i retning af »drejning«, »hjul« eller »skifte«.
Glæden og håbet
Den kristne jul rummer
dog en helt anden glæde, der er så meget
større og dybere end blot glæden ved at se
årstiderne skifte. Den rummer håb.
Med det lille Betlehems-barn i krybberummet, indvarsles at der er sket noget helt nyt
i vores verden. Noget, der overtrumfer livets kedelige forudsigelighed og årstidernes trummerum, og gør vores verden ny
og uforudsigelig; gør den til et sted, hvor
mirakler kan ske. Julen er glæde og håb.
Julesorg
Og dog er julen også en tid for sorg og savn.
»Julesorg« er spor efter dem, der var hos
os og nu ikke er her mere. Det savn bliver
altid tungere at bære, når de store højtider
og mærkedage nærmer sig. Måske er det
den første juleaften uden det elskede menneske. Måske er det juleaften nummer 25
uden det elskede menneske. Men ved juletid er minderne altid tættere på, og sorgen
derfor altid frisk.
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For sorg er hjemløs kærlighed – kærlighed,
der har mistet sin genstand.
Og »Kærligheden er stærk som døden«,
som der står i Højsangen i Det gamle Testamente. Så stærk at den varer og brænder,
også når døden har skilt dens genstand fra
os. Sorgen er altså også kærlighed. Den er
bagsiden af kærligheden.
Guds og menneskers kærlighed
Menneskers kærlighed til hinanden vil altid kun være et svagt genskin af Guds kærlighed til os. Og hvor stor er Guds kærlighed da ikke?
»Kærligheden, hjertegløden stærkere var
her end døden«, synger vi i en anden fantastisk salme: »Hil dig, frelser og forsoner«.
Det var Guds plan, at Jesus Kristus skulle
fødes ind i verden og leve i den som et
menneske, som een af os. Og så skulle han
dø i stedet for os og opstå for at give os håb.
Håb til, at livet er andet og mere end det, vi
kan se. Håb om et lysglimt i mørket.
»Det folk, der vandrer i mørket, skal se et
stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i
mørkets land.«

Det er et håb og en glæde, der indvarsles i adventstiden og lyser for os gennem
vintermørket, så varmt og levende at man
juledag næsten kan synes, der er forår i luften!
»Betlehems-barnet i krybberummet,
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!«
– Derfor bære blus vi med glæde!
Karen Blauenfeldt Dam

Kirkebil
Bestilling af kirkebil til og fra gudstjenester/koncerter i kirken, guds
tjenester på Tingager Plejehjem 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).

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

Kordegnekontoret i
Sognegården, Søvej 31
Fødsler og dødsfald samt ønske om dåb og
vielse i Ringe sogn bedes meddelt kordegn,
Hans Herman Bønnelykke.
Kontortid:
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.30 samt torsdag 16-18,
mandag lukket. Tlf. 6262 1526.
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Babysalmesang
Efterhånden er det ni år siden Ringe Kirke
indbød første gang til babysalmesang, og
det har altid været en stor glæde at samle
babyer med deres mødre/fædre til sang,
leg og bevægelse i det smukke kirkerum. I
oktober afsluttede vi et dejlig stort hold, og
den 25.2. starter forårsholdet op med leg og
salmesang indtil påske.
I forløbet synger vi omkring 20 salmer og
derudover en række sange og rim, som
man kan tage med hjem og bruge. Babysalmesang er et herligt forum, der i den
grad glæder og varmer, giver tryghed og
samhørighed. Det er enestående at mærke
de små børns umiddelbare begejstring, når

de hører lyden af fløjte eller klokkespil, og
når de ser den store farverige træfugl, de
kulørte tørklæder og svævende sæbebobler. Babysalmesang er en anderledes gudstjeneste, hvor alle sanser er i brug, og hvor
Gud kommer til os på en fin og inderlig
måde.
Tilmelding og yderligere information fås
ved Birgitte Grinderslev på tlf. 2089 6640
eller mail ryslingerne@mail.tele.dk.
Der er plads til 12 babyer efter først til mølle princippet.

De små lytter til mødrenes sang og følger deres fagter.

En baby ser interesseret på Birgittes xylofon.

Hele kirkerummet bruges til babysalmesang.

Facebook
Nu er Ringe Kirke også med på facebook-bølgen og har fået sin egen side
på det sociale medie, facebook.
Her kan du følge med i kirkens liv og
få nyt om de mange aktiviteter i kirken.
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Gå ind på vores facebook-side:
www.facebook.com/ringekirke og »synes godt om« Ringe Kirke.
Sidsel Nonnemann

Minikonfirmander
Hvis du er kirkegænger, har du måske bemærket, at du er blevet mødt af en af en
af vores nye »kirke-hjælpere« i efteråret.
Kirkehjælperne er minikonfirmander, der
har påtaget sig den frivillige opgave at
hjælpe med til at dele salmebøger ud, gå
kirketjeneren til hånde, eller måske hjælpe
kordegnen med at hælde dåbsvandet op i
døbefonten hvis der skal være dåb, anvise
legehjørnet til evt. mindre børn mv.

Man kan altid kende kirkehjælperne på at
de er udstyret med et badge, hvor der står
kirkehjælper.
Birthe Hestbech / Karen Blauenfeldt Dam

Da det er helt frivilligt, ved vi aldrig hvor
mange kirkehjælpere, der dukker op. Men
vi er sikre på, at mini-konfirmanderne har
en god oplevelse af at være betydningsfulde for helheden ved at have en rolle at
udføre i forbindelse med gudstjenesten.
Og måske føler også nogle af vores mange
dåbsfamilier og de faste kirkegængere sig
taget ekstra godt imod når det er af så søde
og velopdragne børn.

Traditionen tro er Ringe Kirke med i den landsdækkende Spil dansk dag. Billedet her er fra arrangementet »De små
synger« under ledelse af Birgitte Grinderslev.
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At være besøgsven
Da Ringe kirkes besøgsgruppe startede for
18 år siden, talte vi 3-4 besøgsvenner. I dag
er tallet oppe på 12. Vi mødes en gang om
året sammen med vores besøgsmodtagere
til en andagt i kirken med efterfølgende
kaffebord i sognegården. Her har vi et dejligt samvær, hvor vi får en god snak og
synger sammen.
At være besøgsven er en betroet opgave,
som jeg synes man må gå til med Søren
Kierkegaards »hjælpekunst« in mente. S.K.
lægger her vægt på, at vi møder det menneske, vi kommer til, hvor det er og ikke,
hvor vi synes det skal være. Det er en kunst
som skal og kan læres. Vi møder jo mennesker med vidt forskellige livsvilkår, som
gør dem til de mennesker, de er.
Min erfaring er, at det altid er godt at starte
med at spørge ind til familien, det giver en
fornemmelse af, hvad det er for et menneske,
du sidder overfor. Det kan jo være meget forskelligt, hvordan relationerne til familien er,
men det er set med mine øjne vigtigt at kende disse relationer. Mange er jo også meget
optaget af at fortælle om familien.
Det er, hvis det er muligt, en god ide at gå/
køre en tur. Her er muligheden for at inspirere hinanden i samtalen helt anderledes. At
komme ud er velgørende for begge parter.

der, evt. synge en sang/salme, hvis det falder en naturligt.
Det er givende at være besøgsven, men
det kan være svært, når den vi besøger er
dement og demensen tiltager. Men jeg synes det er vigtigt at minde sig selv om, at
besøget betyder noget. Selv om man ikke
mærker respons, måske oplever afvisning,
så er mit råd at holde ud. Nærvær betyder
noget for alle mennesker, også når de ikke
kan give udtryk for det.
Det handler om at møde den anden som et
medmenneske og kunne opbygge en forståelse sammen (citat fra en udlægning af
Søren Kierkegaards »Hjælpekunst«)
Birthe Hestbech

De fleste af os har nok oplevet at miste en
besøgsven. Forløbet kan være langt, det
kan være kort, ja og det kan ske pludseligt.
Man berøres, når man mister et menneske,
man har været så tæt på som besøgsven.
Hvis man har mulighed for at være der den
sidste tid, kan det være godt bare at være

Lån 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
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KONFIRMATIONER I RINGE SOGN
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 Plejehjem 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).

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
1. december
5. december
15. december

kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 16.00

Uge 50 		
		
6. januar
kl. 15.30
6. januar
kl. 19.30
7. januar
kl. 15.30
9. januar
kl. 14.00
12. januar
kl. 15.30
14. januar
kl. 19.30
17. januar
kl. 10.00
23. januar
Kl. 19.30
3. februar
kl. 16.00
10. februar
kl. 19.00
25. februar
kl. 10.00
26. februar
kl. 9.15
og 10.45
27. februar
kl. 19.30
19. marts
kl. 19.30
20. marts
kl. 19.00
20. marts
kl. 19.30
26. marts
kl. 16.30

Gymnasiets adventskoncert
Musikskolens julekoncert
Kirkens egen julekoncert
Julesang for dagpleje, vuggestuer, børnehaver
og skolernes yngste klasser
Ringe kirkes Juniorkor, sæsonstart
Ringe kirkes Gospelkor, sæsonstart
Ringe kirkes Spirekor, sæsonstart
Sangeftermiddag, sæsonstart
Nytårsparade
Tirsdagstanker – sæsonstart
Erindrings-værksted
Midtfyns Foredragsforening, Espe kirke
Gospelworkshop, værkstedskoncert
Nødhjælpskoncert
Baby-salmesang, sæsonstart
Fortælle-teater for børnehavebørn
Foredrag i Sognegården med Benny G. Schuster
Bob Dylan koncert
Arrangement for besøgstjenesten, Thyra Frank
Midtfyns Foredragsforening, Gestelev kirke
Cykelgudstjeneste

Ret til ændringer forbeholdes
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1. dec.
1.s.i advent
AEN
10.00
8. dec.
2.s.i advent
KBD
10.00
14. dec.
Dåbsgudstjeneste
AEN
11.00
15. dec.
3.s.i advent
AEN
10.00
22. dec.
4.s. i advent
KBD
10.00
24. dec.
Juleaftensdag
AEN
11.00
Børne-/familie-gudstjeneste
24. dec.
Juleaftensdag
AEN
14.00
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
24. dec.
Juleaftensdag
AEN
15.15
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
24. dec.
Juleaftensdag
KBD
16.30
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
25. dec.
Juledag
AEN
10.00
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
26. dec.
2. juledag
KBD
10.00
29. dec.
Julesøndag
AEN
10.00
Kirkekaffe
				
2014				
1. januar Nytårsdag
KBD
16.00
Kollekt: Bibelselskabet
5. januar Hellig3konger
AEN
10.00
12. januar 1.s.e.H3K
KBD
10.00
12. januar Spejdergudstjeneste
KBD/AEN 15.30
Nytårsparade m. fakkeloptog
19. januar 2.s.e.H3K
AEN
10.00
26. januar 3.s.e.H3K
KBD
10.00
Kirkekaffe
				
2. februar 4.s.e.H3K
KBD
10.00
8. februar Dåbsgudstjeneste
AEN
11.00
9. februar Sidste s.e.H3K
KBD
10.00
16. februar Septuagesima
AKj.
10.00
23. februar Seksagesima
AEN
10.00
Kirkekaffe
				
2. marts
Fastelavn
KBD
10.00
9. marts
1.s.i fasten
AEN
9.00	NB! tidspunktet pga. formiddagsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
16. marts
2.s.i fasten
KBD
10.00
23. marts
3.s.i fasten
AEN
10.00
30. marts
Midfaste
KBD
10.00
Kirkekaffe
				
6. april
Mariæ bebudelse
AEN
10.00
12. april
Dåbsgudstjeneste
KBD
11.00
13. april
Palmesøndag
AEN
10.00
17. april
Skærtorsdag
KBD
19.00
18. april
Langfredag
AEN
10.00
20. april
Påskedag
KBD
10.00
21. april
2. påskedag
AEN
10.00
23. april
Gud & Spaghetti
KBD
17.00
27. april
1.s.e. påske
KBD
10.00
Kirkekaffe
29. april
Gud & Spaghetti
AEN
17.00
				
4. maj
2.s.e.påske
KH
10.00
Konfirmation Tingagerskolen
7. maj
Gud & Spaghetti
KBD
17.00
AKj: Anders Kjærsig
KH: Karin Hasling
AEN: Anders Eyvind Nielsen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam
			
Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

Gudstjenesteliste dec. 2013 – april/maj 2014

