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»Jorden skal grønnes«
Et kik ud af mit vestvendte kontorvindue
i præstegården viser i skrivende stund et
trist syn. Bladløse løvtræer og buske, hække med falmede blade og hensunkne staude-bede fra i fjord. Kun græsplænen har
bevaret sin grønne farve, omend i en noget
mat og våd udgave. Men, med forårets og
sommerens indtog kommer bladets læsere
forhåbentligt godt ind i den grønne tid. En
tid i vækstens og forventningens tegn.
Det, vi oplever i sommerhalvåret, kan ud
fra en poetisk vinkel opfattes som et ekko
fra skabelsens morgen. Jeg tænker på et
digt forrest i Bibelen, der bedst kan læses
som en hyldest til den oplevede natur. Her
siger Gud blandt andet: »Jorden skal grønnes«. Eller som i en ældre oversættelse:
»Jorden lade fremspire grønne urter«.
Når jeg foretrækker at kalde skabelsesfortællingen (som der er to af) for et digt, er
det fordi, jeg mener, der er tale om et sprog,
der ligger på et andet forståelsesplan end
det, videnskaben benytter sig af. Videnskaben betjener sig af kendsgerningernes
sprog og kan gøre os kloge på, hvordan
»det hele« (tilnærmelsesvist) er blevet til.
Det poetiske sprog, der udtrykker sig gen-

nem symboler og billeder,
er derimod velegnet til at
skabe indtryk. Gøre os vise
og forstandige. Bevæge vo
re hjerter og hænder. Få os
til at tænke og handle.
En afgørende pointe ved skabelsesdigtet
er da også, at digtet gennem sin billedrige fremstilling hjælper os til at fortolke
og forstå vores verden og liv som skabt og
skænket. Gaver kan hverken kræves eller
anskaffes uden at miste deres karakter af
at være gaver. Et udsagn som »jorden skal
grønnes« trækker da også på vores erfaring
med naturens gang, når vi for eksempel
ganske gratis får lov at opleve en ny sommer. Men med en sådan gave er samtidig
antydet en opgave. Den består i, at vi ser
os selv som en slags medarbejdere på Vorherres skaberglæde. Det vil sige, ser os som
medansvarlige for, at jordens »blå planet«
fortsat forbliver grøn.
Nok kan engagerede gode folk inden for
videnskab og politik diskutere, om klima
forandringer skyldes processer i solen eller i samfundet eller lidt af hvert. Det er
dog en stadig voksende opfattelse, at den
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vestlige og østlige verdens øgede behov
for mere vækst og mere forbrug må omprioriteres og omlægges, hvis jorden også
i fremtiden skal være grøn for en samlet
befolkning, der har rundet de 7 milliarder.
Man behøver hverken blå eller røde briller
for at se det nødvendige i mere grøn energi
og produktion og bæredygtig vækst, hvis
jorden fortsat skal grønnes.
Ringe Kirke er hverken blå eller rød men
hvid – sådan da. For i skrivende stund
trænger den til at blive mere hvid. I en anden forstand, måske også lidt mere grøn?

– For et par år siden lod et østjysk provsti foretage en undersøgelse af alle kirkens
ejendomme, altså alt fra kirkebygninger og
præstegårde til forpagterboliger og graverfaciliteter. Det kom frem, ved en række tiltag kunne man hvert år spare 1.2 mio. kr. i
energiudgifter. Den praktiske investering,
der skulle til, ville løbe op i 4-5 mio. kr.,
som følgelig kunne være tjent ind efter ca.
4 år. Gad vide, hvad der på energiområdet
kunne spares i Midtfyns Provsti? I Fyens
Stift? Ja, i folkekirken som helhed?
Anders Eyvind Nielsen

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.

Gå ind på vores facebook-side:
www.facebook.com/ringekirke og »synes godt om« Ringe Kirke.
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Nu skal mere være digitalt
Folketinget har besluttet, at al kontakt til
offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten og
det sker via www.borger.dk og ved hjælp
af dit NemID. Ændringerne trådte i kraft
pr. 1. februar 2014.
Hvad man gør i tilfælde af ...
Fødsel?
Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden
jordemoder, skal forældrene inden 14 dage
fra fødslen anmelde den på www.borger.dk.
Er forældrene ikke gift kan »Omsorgs- og
ansvarserklæring« (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på
borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14
dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
Dåb og navngivning ved dåb?
Her skal forældrene træffe aftale med kirkekontoret eller en af sognepræsterne, og
der skal IKKE anvendes navngivning via
borger.dk
Navngivning?
Forældrene navngiver barnet med NemID
på www.borger.dk inden seks måneder fra
fødslen.
Navneændring?
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger dk.
Ansøgningen bliver automatisk sendt til
den myndighed (sogn eller kommune) som
skal behandle ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns
navn. Det er dog en forudsætning, at du
har forældremyndigheden over det barn,
du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.
En navneændring koster 500 kr. og beløbet
skal være indbetalt inden sagsbehandlin4

gen kan påbegyndes, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.
Navneændring på bryllupsdagen – Gratis?
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle
får navnefællesskab ved vielsen og navnet
kommer til at fremgå af din vielsesattest.
Det sker på www.borger.dk.
Dødsanmeldelseanmodning om begravelse?
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige
præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt.
vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller
navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk
Attester?
Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller
vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring
eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk
For borgere uden NemId, eller borgere der
af en eller anden grund ikke er i stand til at
fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregi
strering.dk eller kom til kirkekontoret, så
printer vi en ud til dig.

Mange kirkegængere
i Ringe Kirke
Biskop Tine Lindhart har bedt kirkerne i
Fyens Stift tælle kirkegængere, så det har vi
naturligvis også gjort i Ringe Kirke. Vores
gudstjenester har gennemsnitligt haft 100
kirkegængere – et meget flot tal, der holdes
oppe af årets højtider som konfirmation og
jul. Tæller man ikke dem med, har de vi stadig et flot gennemsnit på 68 kirkegængere. Vi
glæder os over at så mange kommer i kirke!

Friluftsgudstjeneste

Julehjælp

Igen i år holder Midtfyns Provsti en fælles
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. I år foregår
det i Nr. Lyndelse præstegårdshave mandag den 9. juni 2014 kl. 11. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne. Medbring
madkurv og stol! I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Nr. Lyndelse kirke, og
frokosten indtages i kirkesalen. Vi håber at
mange fra sognet har lyst til at være med.

I år startede vi Ringe Kirkes julehjælp og vi
fik samlet et godt beløb sammen fra blandt
andet kirkens julekoncerter og koncerten
med Helene Blum. Heldigvis kunne vi imødekomme alle ansøgninger, og vi er sikre på
at pengene er kommet til gavn hos de trængte familier, der i år fik bevilget julehjælp.

De senere år har der medvirket et folkekor
ved gudstjenesten. Alle, der har lyst til at
synge, er velkommen til at være med i dette kor, som øver en enkelt aften forud for
gudstjenesten. Det foregår tirsdag den 3.
juni kl. 19-21 i Kirkesalen ved Nr. Lyndelse
Præstegård, Albanivej 15, 5792 Årslev. Tilmelding til pinsekoret skal ske senest onsdag den 14. maj til organist Ulla Poulsen,
tlf. 20320152 eller pr. mail: up@hoerlyck
jessen.dk.

Efterlysning
Vi har tit besøg af mindre børn i Sognegården, og derfor vil vi gerne have noget
legetøj, som de kan bruge, når de er på besøg. Så ligger du inde med noget godt og
brugt legetøj modtager vi det meget gerne.
Kontakt os i kirkekontorets åbningstid eller send os en mail.

Tak for støtten
fra SuperBrugsen i Ringe
og deres kunder
SuperBrugsen vil gerne støtte lokalt og kør
te hen over sommeren en indsamling til tre
lokale foreninger, nemlig Kellerup Rideklub, Ringe Gymnastikforening og Ringe
Kirkes Pigekor. Hver gang man handlede
kunne man snuppe en af de røde poletter
og putte i glasmontren under den forening,
som man gerne ville støtte. SuperBrugsen
havde sat 10.000 kr. på højkant, så den forening, der fik flest poletter fik 5.000 kr., den
der fik næstflest fik 3.000 kr. og 3. præmien
var på 2.000 kr.
Lillejuleaftensdag blev pengene uddelt til
de tre foreninger og opløbet var tæt. Ringe
Kirkes Pigekor er meget beæret over, at så
mange mennesker har vist deres støtte og
opbakning til koret, og vi takker for det
fine gavekort på 5.000 kr.
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DSUK årsmøde i Ringe
DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker) afholder stiftets årsmøde søndag d. 6.
april, hvor årsmødet begynder med gudstjeneste i Ringe Kirke kl. 10.
Efterfølgende er der frokost i Sognegården
og senere foredrag ved tidl. kirkerådsformand i Schweiz, Vibeke Nyborg, København. Emnet er »At være kirke i Schweiz«.
Der serveres kaffe med hjemmebag. Hvis
man gerne vil deltage koster hele arrangementet 75 kr.
Tilmelding senest onsdag den 3. april til
Lene Crone Nielsen (telefon: 29 27 87 13 eller mail: lecn@km.dk).

Farvel til Erik
Kirkegårdsgartner Erik Busch-Petersen gik
på efterløn kort før jul. Erik har været ansat
som gartner ved Ringe Kirke siden 1996.
Erik var arbejdsom, flittig, loyal over for
sine kollegaer og sjældent syg samt vellidt
af kirkegårdens gæster. Erik har arbejdet
inden for det grønne område, siden han
kom i lære som væksthusgartner, kun afbrudt af hans værnepligt på flådestationen
i Korsør. Nu hvor Erik er gået på efterløn,
får han mere tid til at dyrke sine interesser
heriblandt cykling.

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
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Navne
Begravede/bisatte:
7/12 Niels Andersen Skeem
18/12 Grethe Laurberg
27/12 Kathrine Pauline Bramsen
11/1 Frede Ejvind Rasmussen
14/1 Ingrid Martine Andersen
16/1 Karl Nielsen
31/1 Arne Smedegaard Kjeldsen
31/1 Bodil Meinert Møller
6/2 Tove og Otto Højbjerg
Sørensen
Bryllupper
18/1 Berit Kjær Rasmussen og
Mads Martin Nyander
Jeppesen
Døbte
1/12 Magnus Egeberg Jensen
12/1 Ida Marie Eliasson
Rasmussen
8/2 Maja Jacobsen
8/2 Mikkel Leerbech Madsen
8/2 Siw Bebe Killerup
9/2 Mikkel Rossen Hansen
16/2 Christian Dam Kjellerup
23/3 Viktor Baagøe Larsen
6/4 Maj Bartholdy Engholm
6/4 Signe Bartholdy Engholm
6/4 Nicoline Bartholdy Engholm

Kordegnekontoret i
Sognegården, Søvej 31
Omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning, navneændring samt ønske om begravelse/bisættelser skal meddeles kordegnekontoret elektonisk via Borger.dk. Ønske om
dåb og vielse aftales direkte med kordegnen.
Kontortid:
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.30 samt torsdag 16-18,
mandag lukket. Tlf. 6262 1526.

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

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

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
19. marts
20. marts
20. marts
26. marts
2. april
5. april
11. april
23. april
27. april
4. maj
25. maj
9. juni
19. juni
18. august
18. august
19. august
29. august

kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 16.30
kl. 19.30
kl. 16.00
Formiddag
kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 18.00
kl. 15.30
kl. 19.30
kl. 15.30
kl. 20.00-22.00

Bob Dylan koncert
Arrangement for besøgstjenesten, Thyra Frank
Midtfyns Foredragsforening, Gestelev kirke
Cykelgudstjeneste
Folkeligt og kirkeligt debatmøde i Sognegården
Påskekoncert med dirigent John Høybye
Påskesang, skolerne
Gud og spaghetti
Nødhjælpskoncert med Ringe Kirkes Gospelkor
4. maj arrangement – Alsang
Ældreudflugt
2. Pinsedags friluftsgudstjeneste
Sommermøde med grill-aften
Sæsonstart for Juniorkor
Sæsonstart for Ringe Kirkes Gospelkor
Sæsonstart for Spirekor
Open By Night

Ret til ændringer forbeholdes
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Gudstjenesteliste april-august 2014

AEN: Anders Eyvind Nielsen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam
KH: Karin Hasling

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

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
11. maj
3.s.e.påske
KBD
09.30
Konfirmation Nordagerskolen
11. maj
3.s.e.påske
AEN
11.15
Konfirmation Nordagerskolen
16. maj
Bededag
KBD
10.00
Konfirmation Friskolen
18. maj
4.s.e.påske
AEN
10.00
25. maj
5.s.e.påske
KBD
10.00
Kirkekaffe. Ældreudflugt
29. maj
Kr. Himmelfart
KBD
10.00
				
1. juni
6.s.e.påske
AEN
10.00
8. juni
Pinsedag
AEN
10.00
9. juni
2. pinsedag
KBD/AEN 11.00
Friluftsgudstjeneste i Nr. Lyndelse
14. juni
Dåbsgudstjeneste
AEN
11.00
15. juni
Trinitatis søndag
KBD
10.00
22. juni
1.s.e.trinitatis
AEN
10.00
29. juni
2.s.e.trinitatis
KBD
10.00
Kirkekaffe
				
6. juli
3.s.e.trinitatis
AEN
10.00
13. juli
4.s.e.trinitatis
AEN
10.00
20. juli
5.s.e.trinitatis
AEN
10.00
27. juli
6.s.e.trinitatis
AEN
10.00
Kirkekaffe
				
3. august 7.s.e.trinitatis
KBD
10.00
10. august 8.s.e.trinitatis
KBD
10.00
17. august 9.s.e.trinitatis
KBD
10.00
23. august Dåbsgudstjeneste
KBD
11.00
24. august 10.s.e.trinitatis
KBD
10.00
29. august Open by Night
AEN
21.30
31. august 11.s.e.trinitatis
AEN
10.00
Kirkekaffe

