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I flere år har vi i mørke ikke haft særlig
nemt ved at finde vej fra kirken ned til sognegården – eller omvendt! Nu er der sat
lys op, således man kan orientere sig om,
hvor stien er, og med den lidt ændrede stiføring er afstanden blevet lidt kortere.
Ideen om at anskaffe os et klassesæt af
pandelamper er nu ikke længere aktu
el.

Husk du er døbt!
Sådan skulle der efter sigende have stået på
en lille lap papir, Martin Luther altid havde liggende på sit skrivebord: Husk du er
døbt! Ikke fordi Luthers liv i øvrigt vidner
om at han skulle have været et særlig glemsomt eller distræt gemyt, så man kan spørge
sig selv hvorfor det var så vigtigt for ham
dagligt at blive mindet om sin dåb? Hvis
jeg selv skal give et bud, så tror jeg det var
fordi han fandt trøst i den påmindelse. Som
igangsætter og leder af det evangeliske »oprør« mod den daværende magtfulde katolske kirke, – med trusler om fredløshed og
dødsstraf til følge, og senere svære overvejelser og skyld over at se hele sit livsprojekt
tilsyneladende gå under i bondeoprør og
grusomme nedslagtninger, levede Luther et
intenst liv hvor kampen for at holde fast i

dén nådige Gud, han havde
fundet i troen, sikkert ikke
altid var lige nem. Derfor:
Husk du er døbt! For dåben
er det ydre holdepunkt for
os; det klippefaste og solide
vi kan hælde vores hoved
til, når alt det indre – troen, visheden, følelserne – er intet andet end forvirring og
kaos. Hvis Luther dengang, præcis som vi
i dag, ind i mellem har oplevet følelsen af
meningsløshed og forladthed, ikke har kunnet føle Gud i sit liv og har haft svært ved
at tro, så har han kunnet kigge på sit skrivebord og finde trøst i den lille lap papir: husk
at du (trods alt) er døbt.
»Hvori du gør os til dine børn…..« Der siges og skrives meget om dåben lige for tiden, hvor en del af ritualet nemlig er faldet
nogle for brystet, og de derfor ønsker ordlyden ændret. I den indledende bøn i dåbsritualet takker vi Gud fordi Han »i dåben
gør os til sine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige
liv«. Så langt så godt; dåben er af afgørende
betydning i et kristenmenneskes liv, det er
der enighed om. Det er her, vi får det hele
forærende: syndernes forladelse og det evige liv. Men hvis Gud i dåben gør os til sine
børn, hvad så med alle de udøbte (børn)?
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Sognepræst:
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Kirketjener:

Hanne Hansen, tlf. 62 62 15 44. (E-mail: kirketjeneren@gmail.com).

Ringe Sogns Hjemmeside: www.ringekirke.dk
Menighedsrådet:
Formand:

Ove Nielsen, tlf. 24 49 98 30 (E-mail: orosenkrants@gmail.com).

Møder:
Normalt den sidste onsdag i hver måned i Sognegården, Søvej 31. Ingen møder i juni, juli og december.
	Møderne er offentlige. Dagsorden ophænges i våbenhuset 7 dage før hvert møde. Findes også på
kirkens hjemmeside www.ringekirke.dk. Kirken er åben mandag til torsdag kl. 9.00-14.30 og fredag
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Går de så evigt fortabt til »pine uden ophør«, som der faktisk står i et af folkekirkens bekendelsesskrifter? Logisk set må
svaret være bekræftende, men dét er der
trods alt ikke mange præster, der prædiker
i dag – heller ikke undertegnede. For Gud
frelser hvem Han vil, og alle mennesker er
dog skabt i Hans billede, dåb eller ej. Og
har den lutherske dåbsteologi så spillet fallit, og trænger ritualet til en gennemgribende revision, som der ønskes? Ikke efter min
mening. Ét er logik (og teologi og dogmatik), noget andet er trøst og mening. Når

dåben er af afgørende betydning så er det
jo fordi dåben er en handling, der ligger
udover vores evne til at tro eller vide. Den
er en gave til os, som vi netop derfor kan
hælde vores hoved til, når alt andet er kaos
og huske os selv på at vi trods alt er døbt.
Fordi Gud altid er større end vores tanker
om Ham og hvad vores logik dikterer, så
er dåben heller aldrig en begrænsning, for
hvem Gud vil eller kan frelse, men den er
vores trøst, når vi husker på at vi trods alt
er døbt.
Karen Blauenfeldt Dam

Dødsfald

af såvel sognegårdsudvalget som kirke- og
kirkegårdsudvalget.

Vi har modtaget den triste meddelelse, at
menighedsrådsmedlem Aage Mogensen
den 23.2.2019 er afgået ved døden efter
kort tids sygdom.
Aage Mogensen blev indvalgt i menighedsrådet i 2016 og var et aktivt medlem

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Mandag d. 10. juni, 2. pinsedag kl. 14
Friluftsgudstjeneste i Årslev
Årslev sogn bliver i år vært ved den årlige
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Midtfyn
provsti. Gudstjenesten holdes i præstens
have, bag ved præsteboligen, Gl. Byvej 28
B. Der medvirker et folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister. Enhver interesseret indbydes til at være med i folkekoret,
som øver torsdag d. 6. juni kl. 19-21 i sog-

Formandsskifte
Med virkning fra 1.12.2018 er der sket et
formandsskifte i Ringe Menighedsråd.
Marianne Rasmussen, der har været en del
af menighedsrådet siden december 2004 og
været rådets formand de sidste 10 år meddelte på rådets møde i august, at hun ikke

Vore tanker går til familien i den svære tid.
Æret være Aage Mogensens minde.
Ringe Menighedsråd
Ove Nielsen
nehuset i Årslev, Gl. Byvej 28 A. Tilmelding
til folkekoret senest d. 27. maj til dirigent Ulla
Poulsen, tlf. 2032 0152 eller pr. mail: up1955@
gmail.com.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
samvær i det grønne. Medbring stol eller
tæppe og kaffekurv!
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i
Årslev kirke, og kaffen kan indtages i sognehuset. Man kan parkere ved Årslev kirke
og ved sognehuset.
ønskede at fortsætte som formand. Der var
således god tid for rådet til at drøfte mulige
emner til formandsposten og hvilke øvrige
ændringer et formandsskifte kunne medføre.
Drøftelserne endte ud i, at Ove Nielsen fra
1.12.2018 er valgt som ny formand. Ove
Nielsen er tidligere bankmand og gik pr.
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1. aug. 2018 på efterløn efter 46 år i Nordea. Ove Nielsen fortæller, at han glæder
sig over den tillid, der er vist ham og vil
udføre hvervet som formand efter bedste
evne, men ikke mindst glæder det ham, at
Marianne fortsat er en del af menighedsrådet med plads i bl.a. aktivitets-, sognegårds- og kirke- og kirkegårdsudvalget og
tillige vil være den nye formand behjælpelig i nødvendigt omfang.

Set fra orgelbænken
»Hvad laver du så ved siden af at være organist?«, det er et spørgsmål, jeg ofte får
stillet, og folk forbavses, når de hører, at
det er et fuldtidsjob, hvortil der her også
hører en akademisk uddannelse.
Organistens job er ret selvstændigt og fleksibelt, og arbejdsugerne er aldrig ens. Man
arbejder ofte, når andre har fri, og arbejdsopgaverne er spredt ud over hele dagen –
ofte fra tidlig morgen til sen aften.
Fast hver uge er korprøverne med de tre
kor. Der går megen tid med at forberede
det pædagogiske forløb, finde repertoire
m.m. Pigekoret er ansat til at synge om
søndagen, så der skal laves mødeplaner og
lønregnskab. Korsangerne får solosangsundervisning og undervisning i musikforståelse. Ofte laver jeg selv de korsatser, der
skal bruges. Et par gange om året deltager
korene i korstævner og workshops.
Ringe kirke har mange musikarrangementer og koncerter, som organisten står for at
arrangere. Ved nogle koncerter medvirker
organisten selv som musiker med alt hvad
det indebærer af forberedelse. Dertil kommer annoncering, plakater og fodring af
Ringe kirkes Facebookside.
Til søndagens gudstjeneste skal organisten
vide, hvilken stemning søndagen har og
finde musik, der passer til. Præsten vælger
de salmer, der skal synges, og organisten
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fremstiller forspil og efterspil og evt. en
korsats.
Derudover er der mange andre opgaver i
ugens løb, som at spille til aftensang, børnegudstjenester, dåbshandlinger, bryllupper, bisættelser og begravelser. Til disse
tjenester er der ofte særlige musikønsker,
som jeg forsøger at imødekomme, så godt
jeg kan. Andre opgaver kan være skolekirkesamarbejde, undervisning og orgelstemning. Der er også en del planlægningsmøder og mange andre opgaver afledt af
jobbet som f.eks. foredrag, sangaftner m.m.
At være organist er et meget alsidigt og givende job, men også hårdt på den måde,
at man jo ikke kan gøre det om, når man
spiller en fejl.
Den bagerste plads i kirken er orgelbænken. Herfra følger man livet fra vugge til
grav. Her kommer alle typer mennesker i
sorg og i glæde. Det er organistens opgave
og ansvar at gøre sit bedste for at finde passende musik til enhver lejlighed.
Kirsten Wind Retoft

Ringe kirkes pigekors
50-års jubilæum
Ringe kirkes pigekor fejrer i april 50-års
jubilæum, og menighedsrådet ønsker et
STORT TILLYKKKE.
Ikke mindst en stor tak til alle de piger, der
gennem årene har været med til at løfte
sangen ved gudstjenesterne i kirken. At
koret derud over har glædet rigtig mange
ved utallige koncerter er en ekstra gevinst.
Musiklærer Bodil la Cour Pedersen og daværende organist Henning Nielsen samarbejde om at starte et kirkekor, menighedsrådet havde syntes rigtig godt om ideen
og bakkede dette arbejde op, og det første
regulativ blev udarbejdet, så alle dermed

blev klar over, at der med arbejdet fulgte
en række forpligtelser for alle parter.
Igennem alle årene har kirkens organister
og menighedsråd arbejdet sammen om at
skabe de bedste rammer for pigerne – og
på et tidspunkt nogle få drenge.
Da vores nuværende organist, Kirsten
Wind Retoft, for snart 35 år siden tog over,
har hun udviklet koret, således der også er
en fødekæde til pigekoret. Kirsten W. Retoft arbejder også med et spire- og juniorkor, således nogle af disse dygtiggører sig
så meget, at de kan fortsætte i pigekoret.
Pigekorets medlemmer er utrolig dygtige
og har en meget omfattende koncertvirksomhed med mange spændende opgaver.
Siden 2012 har pigerne været en del af Den
Fynske Sangskole, som igen en del af det
landsdækkende »Sangens Hus,« som er
med til gennem blandt andet soloundervisning og hørelære at uddanne sangerne.
Jubilæet fejres ved at tidligere og nuværende kirkekorssangere inviteres til at deltage
i en kordag med dirigent og komponist
JOHN HØYBYE og »GRANUM-KVARTETTEN«. Pigerne/damerne skal opføre
påske-korværket »HÅB,« som er et korværk for kor, solist og musikere. Kordagen
afsluttes med en koncert i kirken kl. 17.00,
hvor alle er velkomne. (Se blandt andet annonce i Midtfynsposten)

Sangerne og indbudte gæster holder derefter en forhåbentlig hyggelig aften i Sognegården med mulighed for at udveksle
og snakke om minder fra de mange år som
korsangere ved Ringe kirke.
Vi ønsker hermed samtidig at takke Den
Faberske Fond og Østifterne for fondspenge, der har gjort det muligt at arrangere
denne dag med den landskendte dirigent
og nogle af landets bedste jazzmusikere.

Ældreudflugt
Søndag den 26. maj kl. 11.00.
Ældreudflugt
Efter gudstjeneste går turen med bus ud
i det blå! Der spises middag et hyggeligt
sted, og efter turen rundt med bussen,
drikkes der kaffe. Hjemkomst ca. kl. 17.30.
Prisen er 200 kr. pr. person. Tilmelding
til kordegn Aksel Krogenlund Larsen tlf.
62626 1526 eller akkl@km.dk

4. maj koncert
Lørdag d. 4. maj kl. 19.30.
Befrielseskoncert
»Firmaets mænd« er to herrer, der har en
del år på bagen som ansatte i Den danske
Folkekirke. Det er tidligere provst og sognepræst i Nr. Broby, Palle Jensen og hans
svigersøn Pavel Refsgaard Jensen, organist
ved Ø. Skerninge og Egense kirker og leder
af Midtfyns Drengekor.
Denne særlige aften, hvor vi mindes Danmarks befrielse og forårets komme, vil de
herrer med musik og ord væve et tæppe af
stemningsbilleder og associationer.
Traditionen tro lægges der efter koncerten
en buket blomster ved mindestenen uden
for våbenhuset, og der bydes på et glas vin
og lidt snacks i våbenhuset. Der er gratis
entré.
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Tilmeld dig til efterårets
korsæson nu
Ringe kirkes Spirekor (1.-3. klasse) og Ringe
kirkes Juniorkor (4.-10. klasse) afslutter denne sæson med at synge på den store scene i
Tivoli i København d. 11. maj. En festlig dag,
hvor man dels møder mange andre kor fra
hele landet, dels kan muntre sig med kammeraterne og prøve så mange aktiviteter,
man nu kan nå. I denne korsæson har vi optrådt sammen med Sigurd og Bjørnen Bjørn 2
gange, sidste gang endda akkompagneret af
Odense Symfoniorkester, vi har sunget i ældreklubber og på plejehjem, gået lucia, været
englekor til Lysfesten, sunget til flere koncerter i kirken, en friluftsgudstjeneste og et par

Gud og spaghetti gudstjenester. Sangerne i
Juniorkoret har fået undervisning i solosang
og begge kor har fået tilbud om undervisning i nodelære og musikforståelse. Nu går
korene så snart på velfortjent sommerferie.
Af hensyn til planlægningen af næste sæson,
vil vi gerne vide, om du vil være med næste år og gerne inden sommerferien. Send en
mail til retoft@midtfyn.net med navn, kontaktoplysninger og klassetrin.
Drømmer du om at være med i Ringe kirkes
Pigekor er du også velkommen til at sende
en mail eller kontakte Kirsten på tlf: 5185
8255. Pigekoret er et fritidsjob, hvor du får
penge for at synge om søndagen, desuden
laver koret spændende koncerter med både
verdsligt og kirkeligt repertoire ud af huset.

Kirkebil
Igennem mange år, har Mettes Taxi & Bustrafik varetaget kørsel til og fra kirke i Ringe.
Ejeren Leif Faber døde desværre i sommeren 2018, og hans kone Anne Faber, har
derfor meddelt at firmaet pr. 1. februar er solgt til Taxi »4 x 27.«
Ringe Menighedsråd ønsker hermed at takke Mettes Taxi for mange års godt samarbejde, hvor kirkegængerne altid har kunne regnet med at blive kørt til og fra kirke
eller arrangementer i kirkeligt regi.
Alle bestillinger skal derfor nu rettes til mail: info@mettes-taxi.dk
Når firmaet på et tidspunkt ændrer telefonnummer og mail, vil det fremgå af op
slag i våbenhuset, på opslagstavlen i Sognegården samt på hjemmesiden, og selvfølgelig fremover i kirkebladene.

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

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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Ringe Kirkes
besøgsgruppe

Mobile Pay

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.

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

Lørdagsdåb

Der er lørdagsdåb på følgende datoer i 2019: 20/4, 15/6, 17/8,
19/10 og 23/11. 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 – (ultimo) marts – august
For nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i våbenhuset og på kirke–
kontoret) eller på hjemmesiden www.ringekirke.dk
27. marts

Kl. 16.30

Cykelgudstjeneste med Anders Eyvind Nielsen

23. april

Kl. 17.00

Gud og Spaghetti, sæsonstart

13. april
4. maj

26. maj

Kl. 17.00
Kl. 19.30

Kl. 11.00

10. juni		
		
20. juni

Kl. 18.00

12. august

Kl. 19.30

12. august
19. august
20. august
27. august
30. august

5. september

Kl. 17.30
Kl. 16.00
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 19.30
Kl. 18.30

Pigekorets jubilæumskoncert

Befrielseskoncert med »Firmaets mænd«
Ældreudflugt

2. pinsedag, Friluftsgudstjeneste
(tid og sted annonceres)
Grillaften

Ringe kirkes pigekor, sæsonstart
Gospelkoret, sæsonstart

Ringe Kirkes Juniorkor, sæsonstart
Ringe Kirkes Spirekor, sæsonstart
Babysalmesang, sæsonstart
Open By Night

Friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø

Ret til ændringer forbeholdes.
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Gudstjenesteliste (ultimo) marts – august 2019

LKA: Lene Kjær Andersen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Aftensang i sideskibet
Kirkekaffe

Lørdagsdåb
Gud og spaghetti
Aftensang i sideskibet
Kirkekaffe
Gud og spaghetti
Konfirmation
Gud og spaghetti
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Kirkekaffe og ældreudflugt

Fællesgudstjeneste i Årslev
Lørdagsdåb
Kirkekaffe

Kirkekaffe
Lørdagsdåb
Kirkekaffe
Open by Night
Friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

24. marts
3. søndag i fasten
KBD
10.00
28. marts		
KBD
17.00
31. marts
Midfaste søndag
LKA
10.00
7. april
Maria bebudelsesdag KBD
10.00
14. april
Palmesøndag
LKA
10.00
18. april
Skærtorsdag
LKA
19.00
19. april
Langfredag
KBD
10.00
20. april		
KBD
11.00
21. april
Påskedag
LKA
10.00
22. april
2. påskedag
KBD
10.00
23. april 		
KBD
17.00
25. april		
KBD
17.00
28. april
1. s. e. påske
LKA
10.00
30. april		
KBD
17.00
5. maj
2. søndag efter påske LKA
10.00
9. maj		
KBD
17.00
12. maj
3. søndag efter påske KBD	 9.30
12. maj
3. søndag efter påske LKA
11.15
17. maj
Bededag
KBD
10.00
19. maj
4. søndag efter påske LKA
10.00
26. maj
5. søndag efter påske KBD
10.00
30. maj
Kristi Himmelfartsdag KBD
10.00
2. juni
6. søndag efter påske LKA
10.00
9. juni
Pinsedag
KBD
10.00
10. juni
2. Pinsedag
KBD/LKA 14.00
15. juni		
KBD
11.00
16. juni
Trinitatis Søndag
KBD
10.00
23. juni
1. søn. efter Trinitatis LKA
10.00
30. juni
2. søn. efter Trinitatis KBD
10.00
7. juli
3. søn. efter Trinitatis KBD
10.00
14. juli
4. søn. efter Trinitatis KBD
10.00
21. juli
5. søn. efter Trinitatis KBD
10.00
28. juli
6. søn. efter Trinitatis LKA
10.00
4. august 7. søn. efter Trinitatis LKA
10.00
11. august 8. søn. efter Trinitatis LKA
10.00
17. august		
LKA
11.00
18. august 9. søn. efter Trinitatis LKA
10.00
25. august 10. søn. efter Trinitatis KBD
10.00
30. august		
KBD
21.30
1. sept.
11. søn. efter Trinitatis LKA
10.00
5. sept.		
KBD/LKA 18.30

