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Bryllupsmesse
En af de salmer, som jeg holder mest af, er
den salme, der hedder »Herre Krist, dig til
ære«. Den står i Den Danske Salmebog som
nr. 431. Det er ikke så ofte, vi synger den i
kirken. Den væsentligste grund til det er, at
vi i salmen synger: »Herre Krist, dig til ære,
slutter vi vort kirkeår.« Den har vi altså lige
brugt til sidste søndag i kirkeåret, søndagen før 1. søndag i advent. I salmen takker vi for kirkeåret, som er gået. Vi takker
bl.a. for juleglæden, for dåb og nadver og
ikke mindst for Kristus. Kirkeåret går i ring
med jul, påske og pinse, og vi følger med
– og glædes og fejrer. Kirkeårets højtider
kender vi, og vi ved, hvornår de kommer
igen, men hvad kirkeåret, som vi står over
for nu, bringer af kirkelige handlinger, ved
vi naturligvis langtfra endnu.
En februardag sidste år blev der for første
gang i Ringe Kirke sat særlig fokus på den
ene af vores kirkelige handlinger, nemlig vielse, med en såkaldt bryllupsmesse. Idéen
fra kirkens side var at give kommende brudepar mulighed for at se kirken og møde
kirkens medarbejdere og ikke mindst høre
en masse om, hvordan en vielse i kirken
kan foregå. For selvom ritualet ligger fast,
så er der stadig en del, som parret vælger i

forbindelse med en samtale
med præsten.
Et af parrene, som deltog i
bryllupsmessen, var Pernille og Henrik, som havde
planlagt bryllup og barnedåb i april. Forberedelsen til den store
dag var så småt i gang, men der var stadig
mange spørgsmål om den store dag, som
de manglede at få besvaret. Parret havde allerede aftalt en dato for vielsen i kirken, og
derfor havde de modtaget en invitation til
at deltage i bryllupsmessen, og den tog de
imod.
Præcis et halvt år efter deres vielse og sønnen
Lauges dåb fortæller parret om, hvordan det
var at deltage i bryllupsmessen i kirken.
Parret fortæller, at det først og fremmest gav
ro at se kirken og møde kirkens medarbejdere, organist, kirkesanger, kirketjener og præster, og de havde mulighed for at høre hvilke
salmer der kunne synges, hvilke stykker
musik de kunne gå ind og ud til, hvordan en
vielsestale kunne lyde, og hvordan der evt.
kunne pyntes i kirken til deres vielse.
»Det var rart at få talt med kirkens medarbejdere og få mulighed for at stille de
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spørgsmål, vi havde i tankerne,« fortæller
Pernille og Henrik. »Vi følte os godt forberedte til den samtale, vi skulle have med
præsten kort før selve brylluppet og barnedåben.«

tion til dagen, men alle par, som går med
tanker om, at de skal giftes i 2019, er meget
velkomne til at deltage.
Lene Kjær Andersen

En af de første sommerdage i april blev
Pernille og Henrik gift, og lille Lauge blev
døbt, og det blev lige præcis, som de havde
drømt om, en dejlig dag, hvor de alle tre
blev fejret af venner og familie.
Den 20. februar 2019 kl. 16.30 giver vi nye
brudepar mulighed for at komme til bryllupsmesse. De par, som allerede har aftalt
en dato med kirken, modtager en invita-

Grandækning 2018
Snart går vi i gang med grandækning på
gravstederne på Ringe Kirkegård og som
følge af at Arbejdstilsynet har fokus på de
skadelige virkninger af at ligge på knæ i
flere timer om dagen og af ofte at skulle
strække sig langt, når der skal lægges gran,
begyndte vi i sidste sæson at lave en del af
grandækningen på en anden måde.
Målet er, at så stor en del af arbejdet med
grandækningen som muligt laves stående
og gerne indendørs. Noget laves som samlesæt og gøres færdigt på gravstedet, mens
andet kan laves færdigt indendørs for derefter at blive lagt ud på gravstedet.
Puder til plantebedene kan bygges op på
træplader og derefter glides af, hvor de
skal være. Flader eller borter kan laves på
plastnet i mindre dele og derefter samles
og rettes til på gravstedet. Borter kan bindes som lange guirlander med flade bagsider og klippes til i ønskede længder. Dekorationer kan laves som opsatser af grønt,
der er stukket ned i hul-mursten.

dækkede flader måske lidt mindre, mens
der kommer lidt flere opsatser til. Selv om
udformningen af grandækningen bliver
anderledes, ændres priserne ikke ud over
den almindelige prisstigning.
Hidtil har vi ikke tilbudt grandækning eller
dekorationer til pladserne med plade i plænen, men det er noget vi arbejder henimod
muligvis i form af buketter smalle borter. Når
vi er klar, vil vi præsentere mulighederne på
kirkens hjemmeside www.ringekirke.dk.
Mulighederne er mange, men vi stræber
selvfølgelig efter at lave grandækninger,
som er flotte og varierede samtidig med, at
arbejdsmiljøet tilgodeses.
Vi håber, at der bliver taget godt imod forandringerne.
Med venlig hilsen kirkegårdspersonalet

Det kan være, at grandækningen på det enkelte gravsted kommer til at se en smule
anderledes ud end hidtil, især bliver de
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Ny alterdug i kapellet
(Se forsidebillede)

Torsdag den 27. september var »aftensang
i sideskibet« flyttet til kapellet, fordi menighedsrådet ønskede at indvie den nye alterdug, som Mette Schwartz havde kniplet
en bort til. Menighedsrådet siger hermed
mange tak for den smukke bort, og for at
alterdugen ikke skal vaskes for ofte, ligger
der i det daglige en plastdug over denne.
Menighedsrådet vil på sigt gerne gøre kapellets sal til et mere rart rum at være i –
uanset i hvilken sammenhæng. For nogle
år siden blev belysningen ændret, og som
det næste tiltag bliver der hængt 2 relieffer op, som Ina Jensen har lavet. De ældste plader i reliefferne stammer fra kirkens
gamle kapel, idet hun har benyttet nogle
af de gamle skifertag-plader, der i mange
år har ligget på loftet af gartnerfløjen ved
præstegården.
Marianne Kokkendoff Rasmussen

Kirkens tårn og sideskib
Som mange nok har bemærket, er kirken i
eftersommeren blevet kalkes, så den igen
fremstår hvid og flot, et syn der i dagligdagen kun kan glæde alle.
Men nogle har også spurgt til, hvorfor der
stadig er stillads ved tårnet samt på den
nordlige side af sideskibet. Tårnet trænger
til en omfattende reparation, og for at denne kan planlægges har vores arkitekt fra
CW-arkitekterne fået mulighed for at benytte stilladset, som murerfirmaet benyttede til kalkningen. Så snart optegnelserne
for de ydre reparationer er udarbejdet, tages dette stillads ned – og vi kan dermed i
fulde drag nyde det flotte hvide tårn.
Stilladset på sideskibets nordgavl er blevet
stående, idet der i efteråret på loftet arbejdes
med at sætte nye ankre op for at stabilisere
muren i gavlen endnu bedre. Når denne op4

spænding er blevet foretaget, skal de revner,
der er opstået i kirkerummet, udbedres, hvilket vil betyde, at sideskibet i ca. 2 uger ikke
kan anvendes. Vi håber dog, at arbejdet med
dette er færdigt, når vi i slutningen af november har en stor koncert, og ikke mindst være
klar til en travl december måned.
Marianne Kokkendoff Rasmussen

Børne/juniorklub i det gamle missionshus
På Algade 68 (lige overfor Smiley) ligger
det gamle missionshus Bethesda, hvor der
har været holdt kristne aktiviteter gennem
mere end 100 år. Nu rummer huset ugentlige møder for en lille forsamling, men også
en torsdagscafe hver torsdag formiddag, en
stor burmesisk menighed i weekenderne og
sidst, men ikke mindst: en nystartet børne/
juniorklub for børn fra 7 år og opefter.
Klubben mødes hver torsdag kl.15.30-17,
og hvad laver vi så i denne klub? Jo, vi synger først nogle gode, livlige sange ofte med
fagter eller større bevægelser til, så hører vi
bibelhistorie, og vi arbejder med det, vi har
hørt evt. med små opgaver, så får vi kage,
pølsehorn eller frugt, og til sidst laver vi
en aktivitet. I foråret har vi hygget os med
kongespil, konkurrencer og vandkamp på
plænen bag huset.
Ind imellem får vi besøg udefra, hvor en
missionær eller volontør fortæller om noget fra bibelen, og vi prøver at forstå lidt
mere af, hvem Jesus var, og hvorfor hans
liv og død har noget med os at gøre.
I det hele taget har vi det super godt sammen,
og glæder os altid til det bliver torsdag
Vi er to voksne ledere og en ung pige på 19
år, og pt er der ca.15 børn, men vi vil rigtig
gerne være endnu flere, så kig endelig forbi
og se, om du har lyst til at være med. Alle
er meget velkomne!
Mvh. Birgitte Grinderslev Christensen

Julehjælp i Ringe Sogn
Hvis du ønsker at komme i betragtning til
kirkens julehjælp, så skriv et par linjer om
din økonomiske situation og send dem til
sognepræst Karen 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 årets julehjælp.
Ansøgningsfrist er onsdag den 12. december, og legats-portionerne (kontanter af ca.
500-700 kr.) vil blive uddelt inden jul.
Julehjælpen gives til beboere i Ringe Sogn.
Karen Blauenfeldt Dam

Adventskalender for børn
Igen i år inviterer kirken til Adventskalender – »Gud passer børn« – de tre første adventslørdage i december kl. 11.00 til 12.30.
Med kreative aktiviteter og kalenderåbning og fortællinger og fagtesange. Tilrettelagt for børn i alderen 5-8 år, men både
større og mindre søskende er selvfølgelig
meget velkomne. Forældre må også godt
være med, men adventskalenderen er
tænkt som et tilbud til børn, men også en
mulighed for jer (travle) forældre om 1½ times frihed til egne juleforberedelser.
Karen Blauenfeldt Dam

højtlæsning af avisen eller fra en bog, eller
måske hjælp til en telefonopringning. Man
kan også gå en tur sammen eller noget helt
andet.
Besøgsvennen må ikke udføre arbejde, som
hører under plejepersonalet.
Er du interesseret i at høre nærmere, og det
uanset om du måske kunne tænke sig at
få en besøgsven eller selv blive besøgsven,
kan du roligt kontakte en af præsterne: Lene
Kjær Andersen 6262 1365 eller Karen Blauenfeldt Dam 6262 4145 eller besøgskoordinator Birthe Hestbech 2371 0604.
Karen Blauenfeldt Dam

To spændende foredrag
– om hvilke billeder vi gør os af Gud, og
hvad de billeder gør ved os.
Midtfyns Foredragsforening inviterer til
foredrag tirsdag den 26. februar kl. 19.00 v.
bogaktuelle Johannes Værge, og igen tirsdag den 19. marts kl. 19.00 ved salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen. Tag en
foredragsfolder i våbenhuset og læs mere.
Karen Blauenfeldt Dam

Ringe kirkes besøgsgruppe
Hvad indebærer det at være besøgsven?
En besøgsven er en person, der påtager
sig at besøge et menneske, der har svært
ved selv at komme ud eller måske er meget alene. Besøgsvennen kommer på besøg en gang om ugen, hver 14. dag, eller
efter aftale. Besøgsven og -vært aftaler selv
hvad der skal foregå under besøgene. Det
kan være en hyggesnak over en kop kaffe,
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På opdagelse i de nye salmer
Kom og syng med
Sangtimer i de midtfynske kirker & Foredragsaftener med sang ved nogle af vores
mest kendte nulevende salmedigtere.
Vi synger os – fra kirke til kirke – igennem
nogle af de nye salmer, der er skrevet inden
for de sidste 25 år. Kom når du har tid – til
en lille time med sang. Bliv glad og lær nyt.

Forårets program for de nye
salmer 2019
i Midtfyns Provsti
Torsdag d. 17. jan. kl. 19-21:
FOREDRAG – ved Sten Kaalø i Årslev sognegård, Gl. Byvej 28 A, 5792 Årslev.
Onsdag d. 30. jan. kl. 16.30-17.30:
SANGTIME i Gestelev kirke
Tema: Dåb og nadver
Tirsdag d. 5. feb. kl. 16.30-17.30:
SANGTIME i Nr. Søby kirke
Tema: Bibelske salmer

Konfirmationer i Ringe

Tingagerskolen:
Friskolerne:
Nordagerskolen:

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

Torsdag d. 7. marts kl. 16.30-17.30:
SANGTIME i Rolfsted kirke
Tema: Morgen- og aftensalmer
Tirsdag d. 19. marts kl. 19-21:
FOREDRAG – v. Lisbeth Smedegaard Andersen i Ringe Sognegård, Søvej 31, 5750
Ringe.
Onsdag d. 3. april kl. 16.30-17.30:
SANGTIME i Gislev kirke
Tema: Påske

Koncerter i december
Søndag d. 2. december kl. 19.30:
Gymnasiets adventskoncert
Torsdag d. 6. december kl. 19.00:
Musikskolens Julekoncert
Søndag d. 16. december kl. 16.00:
Kirkens egen Julekoncert
Fredag d. 21. december kl. 10.00:
Vi synger julen ind i sognegården

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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Ændrede tidspunkter for juleaftens-gudstjenesterne
Rigtig mange har lyst til at gå i kirke juleaften, og det er rigtig hyggeligt!
De sidste par år har vi været så mange i kirken, at vi desværre har været nødt
til (pga. manglende siddepladser og dermed brand-hensyn) at afvise nogle til de
to første gudstjenester, hvorimod tidspunktet for den sene gudstjeneste ikke har
været så søgt. Derfor prøver vi fremover at rykke vores tre ordinære juleaftensgudstjenester en time frem, således, at der er mulighed for at gå i kirke kl. 11.00 til
familiegudstjenesten, og dernæst kl. 13.00, kl. 14.15 og kl. 15.30.
Så håber vi, at vi igen får plads til alle.

Lørdagsdåb

Der er lørdagsdåb på følgende datoer i 2019:
16. februar – 20. april – 15. juni – 17. august – 19. oktober – 23. november

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 – ultimo november-marts 2019
For nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i våbenhuset og på kirke–
kontoret) eller på hjemmesiden www.ringekirke.dk
12. januar
kl. 10.30
Spejdernes Nytårsparade
14. januar
kl. 14.00
i Sognegården, Sangeftermiddag
19. januar
kl. 16.00
Koncert med Haderslev Drengekor og Michala Petri
6. februar
kl. 19.00	Kyndelmissekoncert med elever fra Musikskolen
		
og Midtfyns Drengekor
16. februar
kl. 11.00
Lørdagsdåb
19. februar
kl. 10.00
Babysalmesang, sæsonstart
20. februar
kl. 16.30
Bryllupsmesse, inspiration for kommende brudepar
26. februar
kl. 19.00	Vantinge kirke, Foredrag af Johannes Værge:
Rygter om Gud
28. februar
kl. 17.00
Aftensang i Sideskibet
3. marts
kl. 16.00
Koncert med Ringe kirkes Gospelkor
18. marts
kl. 17.00
Forårskoncert med Spire-, Junior- og Pigekoret
19. marts
kl. 19.00
Foredrag af Lisbeth Smedegaard: Nye salmer
27. marts
kl. 16.30
Cykelgudstjeneste ved Pastor Anders Nielsen
28. marts
kl. 17.00
Aftensang i Sideskibet
Ret til ændringer forbeholdes.
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Gudstjenesteliste november 2018 – april 2019
1. dec.		
2. dec.
1. søndag i advent

KBD/LKA
KBD

11.00
10.00

Adventskalender for børn

8. dec.		
9. dec.
2. søndag i advent
15. dec.		
16. dec.
3. søndag i advent
23. dec.
4. søndag i advent
24. dec.
Juleaften
24. dec.
Juleaften
24. dec.
Juleaften
24. dec.
Juleaften
25. dec.
Juledag
26. dec.
2. juledag
30. dec.
Julesøndag

KBD/LKA
LKA
KBD/LKA
KBD
LKA
LKA
LKA
LKA
KBD
KBD
LKA
KBD

11.00
10.00
11.00
10.00
10.00
11.00
13.00
14.15
15.30
10.00
10.00
10.00

Adventskalender for børn
Kollekt: Sognets julehjælp
Adventskalender for børn

2019
1. januar Nytårsdag
6. januar H3kongers søndag
12. januar		
13. januar 1. s. e. h3konger
20. januar 2. s. e. h3konger
27. januar 3. s. e. h3konger
3. februar 4. s. e. h3konger
10. februar 5. s. e. h3konger
16. februar		
17. februar sidste s. e. h3konger
24. februar Septuagesima
28. februar Seksagesima
3. marts
Fastelavn
10. marts
1. søndag i fasten
17. marts
2. søndag i fasten
24. marts
3. søndag i fasten
28. marts		
31. marts
Midfaste søndag
7. april
Maria bebudelsesdag
14. april
Palmesøndag
18. april
Skærtorsdag
19. april
Langfredag
20. april		
21. april
Påskedag
22. april
2. påskedag
23. april		
25. april		
28. april
1. s. e. påske

LKA
KBD
KBD/LKA
LKA
KBD
LKA
KBD
LKA
LKA
LKA
KBD
KBD
LKA
KBD
LKA
KBD
KBD
LKA
KBD
LKA
LKA
KBD
KBD
LKA
KBD
KBD
KBD
LKA

16.00
10.00
10.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
19.00
10.00
11.00
10.00
10.00
17.00
17.00
10.00

Kollekt: Bibelselskabet
Nytårsparade
Kirkekaffe
Lørdagsdåb
Kirkekaffe
Aftensang i sideskibet
Kollekt: Folkekirkens nødhjælp
Aftensang i sideskibet
Kirkekaffe

Lørdagsdåb
Gud og spaghetti
Aftensang i sideskibet
Kirkekaffe

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

LKA: Lene Kjær Andersen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Børne/familiegudstjeneste
Kollekt: Børnesagens fællesråd
Kollekt: Børnesagens fællesråd
Kollekt: Børnesagens fællesråd
Kollekt: Børnesagens fællesråd

