RINGE
SOGNS
KIRKEBLAD
December 2014 – Marts 2015

Indhold:
Den tunge tilgivelse...............................  2

Lån af Sognegården...............................  7

Vi hjælper hinanden!.............................  3

Ringe Kirkes besøgsgruppe....................  6

Høstmarked............................................  3
Koncerter i julemåneden.......................  4
Babybandet på besøg.............................  4
Koncert med
Morten Kargaard-septet........................  4
Menighedsrådsarbejde
ved Ringe Kirke......................................  5
Navne.......................................................  6

Kirkebilen................................................  6
Konfirmationer i Ringe Sogn...............  7
Opslagstavlen.........................................  7
Gudstjenesteliste....................................  8

Aktivitetskalender 2015
midt i bladet

Den tunge tilgivelse
Under efterårets begyndende løvfald blev
nordmændene opfordret til at tilgive selveste Anders Breivik. Manden bag den vanvittige bombeterror i Oslo centrum og efterfølgende massakre på øen Utøya for tre år
siden. Vi husker den frygtelige nyhed om 77
mennesker, de fleste teenagere, der på klods
hold blev skudt og dræbt. Tragedien udløste landesorg i Norge og chok i Norden.
Appellen til det norske folk om at tilgive
kom fra den sydafrikanske modtager af
Nobels Fredspris (1984), ærkebiskop Desmond Tutu. Sammen med sin datter pastor
Mpho Tutu var Desmond Tutu på besøg i
Norge for at slå til lyd for deres fælles nye
udgivelse, Tilgivelsens bog. Som formand for
den sydafrikanske Sandhedskommission
(1994) havde Desmond Tutu i sin tid stået
i spidsen for en længerevarende proces,
hvor befolkningsgrupper viste sig at kunne motiveres til at lægge tanker om privat
hævntogt eller borgerkrig bag sig. Og det
på trods af mange år med konflikter og
krænkelser. Men, kan og skal alle kunne
tilgives? Skal man også kunne tilgive sig
selv? – Hvad er alternativet? Det kan let
indebære et liv i formørket bitterhed og
ødelæggelse.

At tilgive er ikke nemt. Derfor er tilgivelse heller ikke
udtryk for svaghed. Tilgivelse undergraver ikke retfærdigheden og er ikke det
samme som at glemme. Det
ligger i ordet, tilgive, at det
har noget at gøre med at nå frem til at give.
»Give slip«, ja, men også at »få lagt til« på
den gode måde. Hvis jeg må citere fra en
af bogens sidste sider: »Vi kan ikke skabe
en verden uden smerte eller tab eller konflikt eller sårede følelser, men vi kan skabe
en verden med tilgivelse, der gør det muligt for os at komme over tabene og smerten…«.
I Fadervors femte bøn beder vi: »og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore
skyldnere«. Det indledende »og« kæder
denne bøn nært sammen med den foregå
ende, »giv os i dag vort daglige brød«. Behovet for at modtage og udtrykke tilgivelse
udgør altså en elementær side ved vore
daglige fornødenheder. Dog ikke i den mening, at femte bøn pålægger os at tilgive,
for at Gud kan komme til at tilgive. For den
grænseoverskridende tilgivelse »fra oven«
kan vi alle uden undtagelse altid regne
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med. Men en sådan tilgivelse har det med
at sætte frugt i konkrete menneskelige sammenhænge, hvis man altså vil åbne sig for
den mulighed. Ifølge Evangeliet skylder vi
at tilgive, fordi vi selv lever af tilgivelse.
»Som Herren tilgav jer, skal I også gøre«,
kan den stående opfordring lyde.
Tilgivelsens ånd og den gode julestemning
kan vel siges at have gensidig glæde af hi
nanden. Også, og måske netop, hvis en
sådan stemning måtte være belastet af tab,
sorg og savn eller sårede følelser. I forhold

Høstmarked
Efter årets høstgudstjeneste med en flot pyntet kirke var der kirkekaffe og høstmarked.
Det er første gang vi prøver med høstmarked, hvor alle kunne komme med noget de

Vi hjælper hinanden!
Op til jul kan det være svært at få pengene
til at slå til. Derfor har Ringe Sogn i løbet
af hele 2014 til udvalgte gudstjenester og
koncerter samlet ind til Ringe sogn, sådan
at vi kan hjælpe hinanden med en lille økonomisk håndsrækning til dem, der har behov. Skriv et par linjer om din økonomiske
situation og send dem til sognepræst Ka-

hertil har Juleevangeliet det til fælles med
den bibelske skabelsestanke og kristne påskefortælling, at der – alt forstemthed til
trods – er tændt lys i mørket. Det ligger
følgelig i mørkets lod at må vige for lyset,
ligesom efterårets løvfald må vige for forårets nye spæde knopskud, der allerede viser hen til lysere og varmere tider.
Anders Eyvind Nielsen
Desmond & Mpho Tutu: Tilgivelsens bog. Fire skridt
til forsoning med dig selv og verden (Kristeligt Dagblads Forlag 2014, 244 s., kr. 249,95).

havde lavet selv eller dyrket i haven. Der
var blandt andet kager, marmelade, gulerødder, rødbeder og frugt, så vi håber det
er noget, der kan fortsætte hvert år. Indtægterne fra høstmarkedet går til sognets
julehjælp.

ren Blauenfeldt Dam, Sognegården, Søvej
31, 5750 Ringe, eller læg brevet i postkassen ved sognegården. Så vil et lille udvalg
bestående af sognets to præster samt et menighedsrådsmedlem fordele de indkomne
midler.
Ansøgningsfrist er mandag den 15. december og legatsportionerne (á ca. 500 kr.) vil
blive uddelt før jul.
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Koncerter i julemåneden

Babybandet på besøg

Søndag d. 30. november 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.

Søndag den 25. januar kl. 16.00 får vi i kirken besøg af Babybandet, der kommer og
giver en koncert med ny børnemusik i et
forrygende show.
Har du børn i børnehave- eller dagplejealderen, så kom til koncert med Babybandet. De
er supergode og børnene vil synge og danse
længe efter. Babybandet spiller sangene fra
sangbogen »Bim Bam Baby«, som er sange
og sanglege, der er skræddersyede til musikken på en måde, der styrker dit barns motorik. Sangene dækker hele dit barns dag – fra
bleskift, afslapning og spisetid til tandbørstning og puttetid. Selv uden småbørn i huset
risikerer du at få sangene på hjernen.
Babybandet består af 4 professionelle musikere: Luise Føns, vokal, Anders Haaber,
klaver, Mads Stephensen, trommer og Rasmus Skovgaard, guitar/mandolin.

Torsdag d. 4. december kl. 19.00:
Musikskolens Julekoncert
Elever og lærere fra Faaborg Midtfyn Musikskole står for en lille julekoncert med
soloinstrumenter og mindre samspilsgrupper i Ringe Kirke. Kom og lyt til vore mange dygtige musikerspirer.
Søndag d. 14. december kl.16.00:
Kirkens egen Julekoncert
Den rette julestemning kan næsten ikke
undgå at indfinde sig, når julen synges ind
med Ringe Kirkes Spire-, Junior- og Pigekor. En times koncert med luciaoptog, korsang, solister og instrumentalister, der synger og spiller julen ind i forskellige genrer
og varierede udsættelser.
Fredag d. 19. december kl. 10-12:
Julesang i Sognegården
Igen i år inviteres alle sangglade
til julesang i sognegården – kom
og vær med til at synge juleglæden ind til mindet om barndommens jul. Temaet for årets julesang er nemlig »Min barndoms jul«. Alle børn elsker jul. Det er der vist
ingen tvivl om. Derfor husker mange voksne
også deres barndoms jul med særlig glæde.
Vi skal selvfølgelig synge alle de dejlige julesange, vi kan komme i tanke om og der er frit
valg på alle hylder. Ind i mellem, når vi skal
hvile stemmen lidt, håber vi nogle af jer har
lyst til at fortælle lidt om deres barndoms jul
og hvis der bliver tid, er der også en gammeldags julehistorie på programmet.
Samværet sluttes af med Birthes hjemmelavede suppe. Af hensyn til maden vil vi
gerne have tilmelding inden d. 17. december til Birthe på tlf.: 2371 0604.
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Ringe Kirkes Spire- og Juniorkor synger
med på et par sange, og vi håber, at I tager
en ørehænger eller to med hjem i børneværelset. Arrangementet varer ca. en time.

Koncert med
Morten Kargaard-septet.
Torsdag d. 5. februar kl. 19.30, kommer
Morten Kargaard Septet forbi og giver et
friskt bud på musik til verden af i dag. En
sand hybrid mellem to verdener opstår,
når disse topmusikere fra den rytmiske
og klassiske scene mødes i et nyskabende
samarbejde med et overraskende helstøbt
udtryk. Udsøgt nuancering, ubesværet le-

foniorkester over Peter Gullin Trio til C.V.
Jørgensen. Hver med en personlig tone og
åbensindet tilgang til ny musik.

gende puls og lysende klare melodier. Der
venter publikum en stor oplevelse! Musikkens spændvidde og brede appel fremgår
af de mange forskellige steder, orkesteret
har afholdt koncerter – lige fra Copenhagen
Jazz til diverse kirker.
Alle musikere er kendt for deres præstationer fra flere forskellige genrer -DR Sym-

Musikerne er: Mette Termansen (obo
og engelsk horn), Lars Johnsen (kontrabas), Morten Kargaard (guitarer), Samira
Dayyani (cello), Jakup Lutzen (viola), Karen Johanne Pedersen (violin) og Flemming Agerskov (trompet).
Koncerten afholdes i samarbejde med Musik på Midtfyn og der er fri entré.

Menighedsrådsarbejde ved Ringe Kirke
Af Marianne K. Rasmussen, formand for menighedsrådet
Der er jo længe til næste valg (2 år), så dette
indlæg er ikke for at gøre valgreklame! Alle
er meget velkomne til at komme til vore møder, men det er meget sjældent, at nogle benytter sig af dette, så hermed første del af en
beskrivelse af nogle af udvalgenes arbejde.
Vi bliver nogle gange spurgt, hvilke funktioner der er mest væsentlige i menighedsrådet,
og det er faktisk ikke muligt at svare på. Der
er vel næppe andre arbejdspladser, hvor personalet er sammensat af så mange forskelligartede arbejdsområder, og hvor arbejdsgiveren (menighedsrådet) skal tage vare på
dem alle bortset fra ét, som man dog også er
ansvarlig for i stor grad har gode arbejdsbetingelser, nemlig præsternes arbejde.
Det er et fantastisk spændende arbejde,
som må varetages i ens fritid, og det er ikke
altid nemt at forene med éns arbejdsliv. Vi
har alle i menighedsrådet udvalgsposter,
der ofte besættes ud fra interesseområder,
men nogle gange må man lade sig vælge
ind i et udvalg uden de store forudsætninger for dette område, og så bliver man som
regel meget optaget af dette arbejde.
Jeg kan ikke nævne alle udvalgene og deres
arbejdsområder i denne artikel, så jeg vælger
at beskrive tre af udvalgene kort i dette blad,
og de resterende i det kommende blad.

Kirke- og kirkegårdsudvalget har et stort
ansvar for vedligeholdelse af kirken, kapellet og kirkegården, men nogle gange er
der udefrakommende faktorer, der gør, at
ikke alt går efter planen. Blandt andet derfor måtte vi udsætte kalkningen af kirken,
og vi var som menighedsråd meget kede
af, at kirken fremstod som meget »trængende« i et helt år. Vi er derfor virkelig
glade for, at kirken nu igen er pæn at se på,
og der er desuden inden for provstiet nu
oprettet et kalkningsudvalg, der tager vare
på, at kirkerne i provstiet kan vedligeholdes uden f.eks. udsættelse af en nødvendig
kalkning. Vi har haft problemer med fugt i
våbenhuset, og også dette arbejde er tæt på
at være afsluttet, så vi håber nu at kunne få
mere tid til bl.a. at arbejde med forskellige
planer for kirkegården sammen med personalet. Vi har en virkelig flot kirkegård,
som ofte anses for at være parklignende,
en del borgere går ofte ad stierne fra byen
ned mod søen eller omvendt. Som man kan
se, har dette udvalg et meget stort ansvar –
også økonomisk.
Ringe Kirke har en meget bred vifte af aktiviteter, som kan ses af den aktivitetskalender, der følger med i dette blad, og det gør
bl.a., at vores aktivitetsudvalg i meget god
tid skal planlægge året forud. Det gælder
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ikke kun med hensyn til at kunne lave aftaler
med foredragsholdere, musikere og sangere
ved koncerter og egne kor og organist, men
også for også at kunne overholde udvalgets
budget.
Jeg har sluttet de to ovenstående udvalgsbeskrivelser med kommentarer vedrørende
budget, og det siger sig selv, at et andet meget
vigtigt udvalg er regnskabsudvalget. Hvis
ikke man er lidt regnskabskyndig, er det meget svært at gennemskue kirkens regnskab,
og vi har et meget tæt samarbejde med vores
regnskabsfører og kordegn omkring budget
og regnskab. Ikke mindst er samarbejdet

Navnestof
Døbte
13/7
27/7
10/8
17/8
17/8
24/8
23/8
31/8
14/9
21/9
18/10
18/10
18/10

Line Skov Alfastsen
Graasyn James Belkov
Tristan Berg Egmose
Charlie Arnold Ubay Stub
Lasse Olaf Skov
Ella Lilja Nørskov Johansen
Villads Künell Teglværk
Frederik Randstorf Bøjden
Sebastian Bjørn Pedersen
Rosa Marie Vejen Madsen
Ellen Bruun Ringsing
Jasmin Sophia Stein
Naya Bjørn Boesen

Viede
5/7 Henriette Laura Johansen og
Jan Holmer
2/8 Lillian Grønbjerg Larsen og
Jonas Wonge Agermose Pedersen
9/8 Jeanette Rasmussen og
Keld Vagn Falk Simonsen
23/8 Kristina Hansen og
Rene Jon Larsen
23/8 Mie Verning Greve Frets og
Thomas Maabjerg Hansen
23/8 Maria Künell Petersen og
Ricko Teglværk Petersen
27/9 Trine Skov Hansen og
Christian Kim Andersen
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med provstiudvalget meget væsentligt, hvor
regnskabsudvalget deltager i budgetsamråd.
Gennemgang af budget og regnskab er et
vigtigt punkt på menighedsrådsmøderne, og
det er blandt andet medvirkende til, at alle
får en stor indsigt i og forståelse for forvaltningen af økonomien.
Jeg håber, at denne artikel kan være medvirkende til, at menigheden kan få et indblik i nogle af de opgaver, vi arbejder med
i det daglige sammen med kirkens personale. Det er jo disse medarbejdere, I møder
i dagligdagen – f.eks. i kirken, på kirkegården eller i sognegården.

Begravede/bisatte
26/6 Sven Erik Harpsøe
28/6 Momir Drecic
28/6 Elin Margrethe Thorhauge
2/7 Inge Gerda Jensen
10/7 Kaj Pedersen
17/7 Knud Andersen
19/7 Finn Eriksen
4/8 Arne Brolykke Madsen
5/8 Erling Korsgaard
9/8 Vagn Andersen
15/8 Grethe Brændeholm Andersen
15/8 Agga Krog
16/8 Niels Arengot Nielsen
22/8 Ruth Kirstine Clausen
5/9 Gert Rasmus Daugaard
10/9 Otto Eskild Høgh
10/9 Steen Bøje Jørgensen
12/9 Inga Andersen
16/9 Susanne Yvonne Falk
24/9 Dagny Karen Jørgensen
24/9 Johanne Hansen
3/10 Grethe Holm Jespersen
9/10 Inge Margrethe Danielsen
10/10 Jens Peder Christensen
18/10 Georg Rasmussen Sørensen
23/10 Henning Christian Kristensen
28/10 Gitte Marianne Andersen

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

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).

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
Kirkegårdskontoret) eller se info på Ringe Kirkes hjemmeside www.ringekirke.dk
16. november kl. 19.30
30. november kl. 19.30
4. december
kl. 19.00
14. december
kl. 16.00
Uge 50		
		
5. januar
Kl. 15.45
6. januar
Kl. 16.00
11. januar
Kl. 15.30
12. januar
Kl. 14.00
12. januar
Kl. 19.30
15. januar
Kl. 19.00
20. januar
Kl. 19.30
25. januar
Kl. 16.00
27. januar
Kl. 17.00
5. februar
Kl. 19.30
17. februar
Kl. 10.00
21. februar
Info følger
5. marts
Kl. 19.00
25. marts
Kl. 16.30
27. marts
Info følger

Koncert med Modern Brass Quintet
Gymnasiets adventskoncert
Musikskolens julekoncert
Kirkens egen julekoncert
Julesang for dagpleje, vuggestuer,
børnehaver og skolernes yngste klasser
Ringe Kirkes juniorkor, sæsonstart
Ringe Kirkes spirekor, sæsonstart
Nytårsparade
Sangeftermiddag, sæsonstart
Gospelkoret, sæsonstart
Midtfyns Foredragsforening, se folder i våbenhuset
Tirsdagstanker, sæsonstart
Babybandet, børnemusikshow
Salmemaraton, se folder i våbenhuset
Koncert med Morten Kargaard-septet
Babysalmesang, sæsonstart
Gospelworkshop
Foredrag med forfatter Ilse Wilmot
Cykelgudstjeneste
Påskesang for skolerne

Ret til ændringer forbeholdes
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Gudstjenesteliste dec. 2014 – marts 2015
30. nov.
1.s.i advent
7. dec.
2.s.i advent
13. dec.		
14. dec.
3.s.i advent
21. dec.
4.s.i advent
24. dec.
Juleaftensdag
24. dec.
Juleaftensdag
24. dec.
Juleaftensdag
24. dec.
Juleaftensdag
25. dec.
Juledag
26. dec.
2. juledag
28. dec.
Julesøndag

AEN
KBD
KBD
KBD
AEN
KBD
KBD
KBD
AEN
KBD
AEN
KBD

10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
11.00
14.00
15.15
16.30
10.00
10.00
10.00

Kirkekaffe
Lørdagsdåb
Børne-/familiegudstjeneste
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
Kollekt: Børnesagens Fællesråd

AEN: Anders Eyvind Nielsen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

2015
1. januar Nytårsdag
AEN
16.00
Kollekt: Bibelselskabet
4. januar Hellig3kongers søn.
KBD
10.00
11. januar 1.s.e.Helligtrekonger AEN
10.00
11. januar Spejdergudstjeneste
AEN / KBD 15.30
Nytårsparade med fakkeloptog
18. januar 2.s.e.Helligtrekonger KBD
10.00
25. januar 3.s.e.Helligtrekonger KBD
10.00
Kirkekaffe
31. januar		
AEN
11.00
Lørdagsdåb
1. februar Septuagesima
AEN
10.00
8. februar Seksagesima
KBD
10.00
15. februar Fastelavn
AEN
10.00
22. februar 1.s.i fasten
KBD
10.00
Kirkekaffe
1. marts
2.s.i fasten
AEN
10.00
8. marts
3.s.i fasten
KBD
9.00
NB! Tidspunktet pga.
				formiddagsindsamling
				
til Folkekirkens Nødhjælp
15. marts
Midfaste
AEN
10.00
21. marts		
KBD
11.00
Lørdagsdåb
22. marts
Mariæ bebudelse
KBD
10.00
29. marts
Palmesøndag
AEN
10.00
Kirkekaffe
2. april
Skærtorsdag
AEN
19.00
3. april
Langfredag
KBD
10.00
5. april
Påskedag
AEN
10.00
6. april
2. påskedag
KBD
10.00
9. april		
KBD
17.00
Gud & spaghetti
12. april
1.s.e. påske
AEN
10.00
15. april		
AEN
17.00
Gud & spaghetti
19. april
2.s.e. påske
KBD
10.00
21. april		
AEN
17.00
Gud & spaghetti
26. april
3.s.e. påske
AEN
10.00
Kirkekaffe

