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En »skrabet« tro?
– inspireret af Johannes Værges nye bog: Rygter om Gud (Eksistensen 2018)
For nogle år siden lancerede den daværende Roskilde biskop Jan Lindhardt et nyt
begreb: at være »skrabelods-kristen«. Det
var som modsvar på alle de bekymrede
stemmer, der talte om dårlig kirkegang og
generelt forfald i det åndelige landskab, at
Jan Lindhardt altså mente, at situationen
slet ikke var så slem endda. Man skulle
ikke skrabe længe i en danskers overflade,
før noget kristent dukkede op. Uagtet at
vi måske ikke er så gode til at sætte ord
på, hvad vi tror på, så er der alligevel »gevinst«, for hos langt de fleste danskere ligger kristendommen lige under overfladen,
som ved at skrabelod; – danskere er »skrabelods-kristne«.
Og det er der noget om.
Som præst oplever man det ved de store
omvæltende begivenheder i menneskers
liv – fødsel og død, for nu bare at nævne de
to mest oplagte, hvor der ofte bliver kaldt
på præstens hjælp til den rituelle del i kirken og de mere fortrolige samtaler hjemme eller på kontoret i sognegården. Men
også i forbindelse med alle mulige andre

samtaler om stort og småt,
dukker troen op i udsagn
som »at der er mere mellem himmel og jord« eller
at der er »noget større« at
forholde sig til.
Spørgsmålet er bare hvilken
tro, hvilket billede af Gud, der gemmer sig
bag de udsagn?
Spørger man et nyt hold konfirmander om,
hvad de mener kristendom er, svarer de typisk at kristendom er noget med Gud og
så noget med De ti Bud. Altså at kristendom i deres opfattelse umiddelbart mest af
alt drejer sig om moral, og at det er Gud,
der har rollen som linjevogteren over vores
måde at leve livet på.
Skønt nutidens konfirmander er 13-14 år
gamle og altså født i dette årtusinde, er det
som om forrige tiders moraliserende forståelse af kristendommen holder uendeligt
godt ved.
Gud er stadig som »øjet i det høje«, sunget
af sangerinden Trille tilbage i 1970’erne,
nidkært vogtende over ethvert fejltrin og
enhver forbudt lyst vi mennesker kunne
finde på at have. Og mere effektiv end
Stasi selv! – , for »ham gud, han er eddermame svær at få smidt ud«, som sangens
omkvæd lyder.
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Et trist vidnesbyrd om, at selvom man måske nok forholdsvis let finder tro hos de
fleste mennesker, så står det faktisk sløjt
til med kristendommen i Danmark. Det
er med andre ord en noget »skrabet« tro,
mange læner sig op ad; ja, hvis det er den
slags kristendom, der typisk gemmer sig i
os, og som kommer frem i en krise, i menneskeligt sårbare situationer, så vil den faktisk være til alt andet end hjælp.
For opfatter man Gud som moralens vogter, kan man næsten ikke andet end være
bange for Ham. Hvem af os – når nu Gud
ser alt! – kan stå inde for at vi lever et uantasteligt liv? og hvem af os er så ikke hjemfalden til straf?
»Hvorfor skal dette her ramme mig? Hvad
har jeg gjort siden jeg skal miste min mand
/ mit barn / mit helbred? Det er Gud, der
straffer mig!« – er pinefulde tanker, man
ofte kan høre, at folk tumler med. Og overfor disse tanker er en moraliserende Gud jo
ikke til hjælp, ikke én, man kan søge trøst,
støtte, nærvær og livsmening hos. Han gør
nærmere bare situationen værre, end den
er i forvejen.
I sin nyudgivne bog »Rygter om Gud – en
bog om gudsbilleder på godt og ondt« gør

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 Pi-

Johannes Værge så fint rede for, hvor det
moraliserende gudsbillede kommer fra, og
hvorfor det ikke er godt for et menneske at
lade sig nøje med det. Og så henviser han
til undersøgelser, der viser at fortrolighed
med religiøs praksis modvirker et entydigt
moraliserende gudsbillede.
Min konklusion må derfor være, at det altid er godt at gå i kirke!
Og lige nu står vi overfor en sæson med
nye konfirmander, der måske (?) som udgangspunkt vil mene at »kristendom, er
det ikke noget med De 10 Bud«?
Men Kære kommende konfirmander: I kan
godt forberede jer på at blive bombarderet
med fortællinger om en Gud, der med åbne
arme tager imod sin fortabte søn. En Gud,
der holder fest for høj og lav. En Gud, der
smask hamrende uretfærdigt gir alle arbejdere den samme løn, uanset hvor længe
de har arbejdet. En Gud, der aldrig spørger
om du tror nok, før han træder til med sin
hjælp og sin helbredelse. En Gud der har
skabt os som vi er, og som ved, hvad det vil
sige at være menneske, og derfor elsker os
som vi er.
Så jeres tro forhåbentlig vil være mere nuanceret end bare at være en »skrabet« tro.
Karen Blauenfeldt Dam
gekoret 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:
Ringe Kirkes Pigekor, for piger i alderen
14-25 år: Kontakt Kirsten Retoft for en optagelsesprøve.
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Ringe Kirkes Juniorkor (4.-10. kl.): Mandag
d. 20. august kl. 16.00-17.00.
Ringe Kirkes Spirekor (1.-3. klasse): Tirsdag d. 21. august kl. 16.00-16.45.
Man er meget velkommen til at møde op
og prøve at være med et par gange inden

Gospelkor
Går du med en gospelsangfugl i maven så
er der mulighed for at komme og prøve det
af de første tre mandage i den nye sæson
som starter d. 13/8-18.
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.
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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.
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.
Til vores koncerter akkompagneres koret af
pianist Lars Bruno som har spillet til de fleste
af korets koncerter gennem årerne, en fan
tasktisk 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
Går du i 3. klasse på en af skolerne her i
Ringe, eller bor du i Ringe sogn og går
i skole et andet sted, kan du blive minikonfirmand her i kirken. Når man er minikonfirmand kan man også være »kirkehjælper« til gudstjenesterne om søndagen,
hvis man har lyst. For undervisningen står
minikonfirmandlærer Birthe Hestbech og
sognepræst Lene Kjær Andersen.
Vi ved at også 3-klasses børn går til mange
forskellige ting i deres fritid og er travle
små mennesker, men vær opmærksom på
at tilbuddet om mini-konfirmand af prak
tiske årsager er et »engangs-tilbud« tre måneder om efteråret til 3. klasserne. De kan
ikke – som med så mange andre fritids
aktiviteter – følge det hverken på et tid
ligere tidspunkt eller senere.
Børnene får tilsendt en informationsfolder,
og vi slutter forløbet med en fælles gudstjeneste søndag d. 25. november kl. 10.00.

Program for Open by Night
i Ringe kirke
Fredag d. 31. Open by Night – åben natkirke
19.30  Minikoncert ved Ringe kirkes Gos
pelkor
20.00 Oplev kirken i stearinlysets skær
21.00  Minikoncert: Folkemusik ved familien Vestergaard/Frederiksen
21.30 Aftenandagt
22.00 Kirken lukkes

Ny sæson baby-salmesang!
Et nyt hold af babyer m. mødre/fædre starter op tirsdag d. 21. august kl. 10-11 i kirken. Efterfølgende i alt 6 tirsdage frem til
og med tirsdag d. 25. september. Desuden
vil der være jule special babysalmesang fra
d. 6. november 4 tirsdage i træk sluttende
d. 27. november. Hver tirsdag, når vi er færdige i kirken, stilles salen i sognegården til

rådighed for dem, der på eget initiativ har
lyst til at fortsætte en mere uformel snak/
hyggeligt samvær. Babysalmesangen er
ved kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen og præsterne. Tilmelding til Birgitte på tlf: 2089 6640 eller mail ryslingerne@
mail.tele.dk

Ældreudflugt

Fra ældreudflugten søndag, d. 27. maj.

Musikaktiviteter,
august-december:
Torsdag den 20. september kl. 19.30, Koncert med Dopplers
12 sangere, der leverer et alsidigt repertoire indenfor flere genrer, herunder pop,
folkemusik, etnisk og klassisk musik. Der
bliver noget for både øjne og ører, da gruppen har særligt fokus er på kommunikativ
optræden gennem introduktioner, inspirerende koreografier og publikumsinteraktion. Dopplers, der ledes af Astrid VangPedersen, har vundet guldmedalje ved den
internationale korkonkurrence i Randers
2012, og 2. pladsen samt en pris for »mest
innovative performance« ved Aarhus Vokal Festival 2015.
Koncerten er støttet af Lunde Brand. Entré
100 kr.
Tirsdag d. 16. Oktober kl. 19.30, koncert
med Posaunenchor fra Heessen
Ca. 25 messingblæsere fra Tyskland og deres familie tager på koncertbesøg på Fyn i
efterårsferien.
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Blæseorkesteret eller Posaunenchor, som
det kaldes, er grundlagt i 1923 og består
normalt af 45 medlemmer. Orkesteret er
tilknyttet den evangeliske menighed omkring Forsoningskirken i Heessen. Heessen er en af 7 bydele i storbyen Hamm i
Westfalen, som ligger mellem Dortmund
og Münster i Tyskland. Orkesteret spiller
til alle kirkelige arrangementer, store gudstjenester, fødselsdage, bryllupper, kongresser, julemarkeder m.m. og derved blevet
kendt i hele byen. Med de respektive øvelsesdage har blæserne, der består af frivillige musikere på trompet, horn, trombone,
tenorhorn, euphonium, bariton og tuba op
på næsten 100 forestillinger om året. Orkesteret ledes siden 1982 af kantor Andreas
Westermann, som er ansat som deltidsorganist og kantor ved kirken.
Søndag 14.10.18 spiller de i Vor Frue kirke i
Svendborg og om tirsdagen i Ringe. De andre dage udforsker de Fyns seværdigheder
inden de torsdag drager hjemover, da der
venter en koncert i Lübeck om fredagen.
Søndag d. 18.11 kl. 19.30, koncert Prisme
Fynske musikere med en hel speciel sam-

Konfirmationer i Ringe

Tingagerskolen:
Friskolerne:
Nordagerskolen:

1. søndag i maj
St. Bededag
2. søndag i maj

mensætning, nemlig keltisk harpe, violin/
bratch, harmonika og orgel. Enkel og stemningsfuld musik, nordisk og keltisk folketone. Musik for hjertet og øret.
Prisme består af: Louise Ring Vangsgaard,
violin, bratsch, Anne Marie Høst Mortensen, keltisk harpe, Janet Vahl, harmonika,
Povl Chr. Balslev, orgel og som gæstemusiker Carsten Rosenlund på forskellige
whistles og guitar.
Der er fri entré til koncerten, men hvad der
lægges i kirkes bøsser går ubeskåret til sognets
julehjælp.
Onsdag d. 28. november kl. 19.30, koncert
med trompetist Per Nielsen
Julen har trompetlyd. Per Nielsen, der til
daglig er trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester, har tidligere med stor succes
gæstet Ringe kirke ved juletid og billetterne blev revet væk. Man kan derfor allerede
nu købe billetter a 215 kr. (incl. gebyr) på
www.ticketmaster.dk.
Ved koncerten medvirker desuden pianist
en Jacob Trautner og violinisten Alexandru
Radu.

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 Ple
je
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).

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

Ringe Kirkes
besøgsgruppe
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.

Lørdagsdåb

Der er lørdagsdåb på følgende datoer i 2. halvår, 2018:
25. august, 20. oktober og 24. november. 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 kirkekontoret) eller på hjemmesiden www.ringekirke.dk
25. august
kl. 11.00
31. august
kl. 21.30
6. september kl. 18.30
27. september kl. 17.00
7. oktober
kl. 16.00
20. oktober
kl. 11.00
24. oktober
kl. 17.00
31. oktober
kl. 17.00
1. november		
4. november kl. 16.00
6. november kl. 17.00
18. november kl. 15.00
24. november kl. 11.00
2. december
kl. 19.30
6. december
kl. 19.00
16. december
kl. 16.00

Lørdagsdåb
Open by Night
Friluftsgudstjeneste v. Ringe sø
Aftensang i sideskibet
Gospelgudstjeneste
Lørdagsdåb
Gud & spaghetti
Gud & spaghetti
Spil og syng dansk i Ringe Kirke
Allehelgens-stemning
Gud & spaghetti
Koncert med Prisme
Lørdagsdåb
Gymnasiets adventskoncert
Musikskolens Julekoncert
Kirkens egen Julekoncert

Ret til ændringer forbeholdes.
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Gudstjenesteliste august – december 2018

LKA: Lene Kjær Andersen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Lørdagsdåb
Kirkekaffe
Open by Night
Friluftsgudstjeneste
Høstgudstjeneste
Aftensang i Sideskibet
Kirkekaffe
Gospelgudstjeneste
Lørdagsdåb
Gud & spaghetti
Aftensang i Sideskibet
Kirkekaffe
Gud & spaghetti
Alle Helgen stemning
Gud & spaghetti
Lørdagsdåb
Kirkekaffe
Afslutning minikonfirmander
Aftensang i Sideskibet

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

25. august		
KBD
11.00
26. august 13. s.e.Trinitatis
KBD
10.00
31. august		
LKA
21.30
2. sept.
14. s.e.Trinitatis
LKA
10.00
6. sept.		
KBD/LKA 18.30
9. sept.
15. s.e.Trinitatis
LKA
10.00
16. sept.
16. s.e.Trinitatis
KBD
10.00
23. sept.
17. s.e.Trinitatis
KBD
10.00
27. sept.		
KBD
17.00
30. sept.
18. s.e.Trinitatis
LKA
10.00
7. oktober 19. s.e.Trinitatis
LKA
10.00
7. oktober		
LKA
16.00
14. oktober 20. s.e.Trinitatis
LKA
10.00
20. oktober		
KBD
11.00
21. oktober 21. s.e.Trinitatis
KBD
10.00
24. oktober		
LKA
17.00
25. oktober		
KBD
17.00
28. oktober 22. s.e.Trinitatis
KBD
10.00
31. oktober		
LKA
17.00
4. nov.
Alle Helgen
KBD
10.00
4. nov.		
LKA
16.00
6. nov.		
LKA
17.00
11. nov.
24. s.e.Trinitatis
KBD
10.00
18. nov.
25. s.e.Trinitatis
LKA
10.00
24. nov.		
LKA
11.00
25. nov.
Sidste søn. i kirkeåret LKA
10.00
				
29. nov.		
KBD
17.00
2. dec.
1. søndag i advent
KBD
10.00
9. dec.
2. søndag i advent
LKA
10.00

