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Sommer-driverier
Sommertid er fritid, dase-tid, slappe-af-tid
og være-unyttig-tid.
For de fleste af os er sommertiden nok så
småt ved at være overstået, børnene skal
snart starte i skolen igen, og de voksne
er måske kommet op i omdrejninger og i
gang på arbejdet. Men hurra for at vi overhovedet har muligheden for nogle gange
om året, og især i sommerferien, for alvor
at geare ned og være langsomme, uproduktive og unyttige. Ja, efter en lang ferie
kan man blive så vant til at lave ingenting,
at man næsten ikke engang orker at tage
sin egen kaffekop med ind fra terrassen
efter en dag i solen. Driverliv kan gå os i
blodet, og måske kan den sandhed gå op
for os, at »det er ikke alt, der tæller, der kan
tælles; ligesom det ikke er alt, der kan tælles, der tæller« – for nu at sige det med et
citat af Einstein.

være produktiv, effektiv og
nyttig igen, for det kan kroppen måske ikke holde til
mere. Så kan slappe-af-tiden og være-unyttig-tiden
pludselig blive et problem,
der er forbundet med sorg
og skam.

De fleste af os nyder ferierne og nyder at
lave absolut ingenting. Noget anderledes
stiller det sig, hvis ferien aldrig slutter,
bliver ferie uden ophør, fordi man ikke
har noget arbejde eller skole eller studie
at skulle tilbage til, så bliver driver-livet
pludselig sværere at tackle.
Helt svært kan det være hvis man er blevet
så gammel, at man ved at man aldrig skal

Det kan være svært for os at forstå, og derfor også svært for os helt at høre den vrede
og provokation, der ligger i markusevangeliets gengivelse af Jesu ord om »lad de
små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig
siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds
rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke
ind i det!«

Vi kommer nemt til at forbinde værdighed
med færdighed, efter devisen jo mere man
kan, jo mere man mestre og får fra hånden,
jo mere er man værd.
På Jesu tid var det helt almindeligt at man
ikke regnede børn for særligt meget. Ulig
i dag, hvor vi tillægger børn uendelig stor
værdi – alle børn er ønskebørn – så var børn
dengang som små ufærdige menne
sker,
som først blev regnet med, når de kunne
gøre nytte og hjælpe til i familien.

Kirkebladet udgives af Ringe menighedsråd og redigeres af bladudvalget. Foto: Menighedsrådet.
Henvendelse vedrørende kirkeblad: Sidsel Nonnemann, tlf. 23 62 34 56, mail: nonnemann@gmail.com
Sognepræst:	dr.theol., Anders Eyvind Nielsen. Træffes bedst alle hverdage 11-12, dog ikke fredag, samt torsdag
(kirkebogsførende)
17-18. Præstegårdsvej 2, tlf. 62 62 13 65 (E-mail: aeni@km.dk).
Sognepræst:

Karen Blauenfeldt Dam, træffes alle hverdage, dog ikke mandag, i Sognegården, Søvej 31,
tlf. 62 62 41 45. (E-mail: kbd@km.dk) Privat: Jernbanegade 34, tlf. 51 85 85 56.

Kordegn:

Aksel K. Larsen, træffetid alle hverdage kl. 10.00-14.00.
Søvej 31, tlf. 62 62 15 26 (E-mail: akkl@km.dk).

Kirkegårdsleder:

Bente Vestergaard Nielsen, tlf. 62 62 15 05 (E-mail: ringekirkegaard@mail.dk).

Organist og korleder:

Kirsten Wind Retoft, tlf. 62 62 44 04 (E-mail: retoft@midtfyn.net).

Kirketjener:

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

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

Marianne K. Rasmussen, tlf. 24 84 90 53 (E-mail: marsv@post.tele.dk).

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
kl. 9.00-12.00.
Kirkeblad:	Næste kirkeblad har deadline den 26. oktober 2016.
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Selvom børn er unyttige og deres tid er
uproduktiv, så er de jo mindst lige så værdifulde som voksne mennesker, sagde Jesus. Og ja, selvfølgelig, tænker vi i dag.
Men – tænker vi også det, når vi tænker på
livets sidste del?
At man er mindst lige så værdifuld når
man er gammel og ikke kan noget? Det er
jeg ikke så sikker på. Jeg hører oftere sorgen og skammen over at være til besvær,
bare at sidde der og ikke være nyttig, ikke
kunne noget som helst.
Hvis Jesus havde levet i dag havde hans
ord måske lydt: »Lad de gamle mennesker
komme til mig, det må I ikke hindre dem
i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg
jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom en gammel kone eller en gammel
mand kommer slet ikke ind i det!«
Karen Blauenfeldt Dam

Onsdagscafe
Onsdagscafeen er et nyt tiltag for alle ældre. Vi mødes i Sognegården, hvor hyggen
kommer i højsæde tillige med et lille kulturelt indslag. Pris 20 kr. for kaffe/te samt
franskbrød m pålæg. Kirkebil kan bestilles.
Vi starter op den 28. september fra kl. 10
til 11.30.

Lys i sognegården
Vi har fået en del henvendelser fra borgere,
der undrer sig over, at der er lys om aften
en og natten i Sognegården. Og her er forklaringen: Efter en periode med indbrud
har vi valgt at have lyset tændt. Da vi har
energivenlig belysning er omkostningerne
meget små.

Sognegården – igen!
Vi har desværre igen være så uheldige, at
én af glasdørene i sognegården er blæst
op og derved blev sprængt i tusinde stykker. Da vi afventer nye døre i hele partiet

mod vest, valgte vi at bytte om på en dør,
således den midlertidige inddækning ikke
var den egentlig entré, derfor pladen i den
sydlige dør.
Der er desværre lang bestillingstid på de
nye døre, der skal erstatte de nuværende,
så de vil først blive leveret i uge 33. De nye
døre fremstår i en ramme, der bevirker, at
de er tætte – modsat de nuværende, hvor
der er luft rundt om døren. Der vil desuden være et lavt trin i bunden af døren,
der sikrer, at døren kun kan gå op udad,
og dermed ikke kan komme i svingninger,
som de nuværende. Trinnet vil være af en
lovpligtig højde, der er mulig at forcere
med kørestol eller rollator.

Valg
Som nævnt i sidste blad, er der valg til menighedsrådet i november 2016. Allerede den
13. september inviterer menighedsrådet til
en informationsaften og opstillingsmøde,
hvor alle interesserede kan høre om menighedsrådets arbejde, om de planer der på nuværende tidspunkt allerede er ved at blive
sat i gang – og ikke mindst om muligheden
for at opstille som kandidat til valget.
Menighedsrådet håber selvfølgelig på, at der
er mange, der er interesseret i at høre om arbejdet, men også på at der er nogle, der ønsker at stille op til dette spændende arbejde.
Hvis nogle har lyst til at overvære et menighedsrådsmøde, er man også meget velkommen til dette. Dagsordener hænges op
i våbenhuset 8 dage før, og møderne finder
sted den sidste onsdag i måneden. (Bortset
fra augustmødet, der allerede er den 24.8.)

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.
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For nærmere information kontakt Kirsten
på 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.
Ringe Kirkes Juniorkor (5.-10. kl.): Mandag
d. 22. august kl. 16.00-17.00.
Ringe Kirkes Spirekor (2.-4. klasse): Tirsdag d. 23. august kl. 16.00-16.45
Man er meget velkommen til at møde op
og prøve at være med et par gange inden
man melder sig til. Det er gratis at gå i korene, der kan dog komme udgifter til deltagelse i korstævner eller køb af kortrøje.
Tag gerne nogle venner med, så vi kan blive mange.
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.

Gospelkor
Ringe Kirkes Gospelkor har eksisteret i
mere end 10 år og holder til i Ringe Kirke,
men fungerer som en selvstændig forening.
Koret består af ca. 65 medlemmer og ledes
af Anders Gustavsen Sprotte en meget entusiastisk og energifyldt korleder med stor
erfaring inden for gospel.
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Koret starter sæsonen mandag den 22. august
kl. 19.30 i Ringe Kirke. Læs mere om koret på
dets hjemmeside www.rk-gospel.dk
Vil du læse mere er du velkommen til at
gå ind på korets egen hjemmeside www.
rk-gospel.dk.

Besøg af Bibelselskabet
I forbindelse med høstgudstjenesten den
2. oktober, får vi besøg af Det Danske Bibelselskab. Efter gudstjenesten er der en let
frokost i Sognegården, og derefter fortæller
medlemmer fra selskabet om deres arbejde
samt lidt om deres udgivelser. En del af
disse vil ligge fremme i en lille udstilling.
Der vil være mulighed for at drøfte nogle
af de emner, som Bibelselskabet bl.a. arbejder med. Vil man læse om nogle af disse
emner er hjemmesiden: www.bibelselskabet.dk
Eftermiddagen sluttes af med en kop kaffe,
og arrangementet er gratis.

Minikonfirmander
Igen i år tilbyder vi minikonfirmandundervisning for børn, der går i 3. klasse. Børnene kan vælge mellem tirsdag eller torsdag
– begge dage er det kl. 14.45-16.00. Vi starter tirsdag den 6. september og torsdag d.
8. september, hvor vi mødes i sognegården.
Herefter går vi op i kirken, hvor der vil
blive fortalt historier fra bibelen og vi vil
synge sammen. Der vil blive serveret kage
og saft i sognegården, hvor vi afslutter undervisningen med lege og anden aktivitet. Undervisningen slutter i uge 46, hvor
vi inviterer forældre og søskende til kaffe
og æbleskiver. Søndag den 20. november
kl. 10 holder vi sammen med minikonfirmanderne en afslutningsgudstjeneste, hvor
børnene medvirker med et indslag i gudstjenesten.
Når man er minikonfirmand, vil man få tilbuddet om at være kirkehjælper, dvs. hjælpe med at dele salmebøger ud og hjælpe
med at hælde vand i dåbsfadet.

Ny sæson baby-salmesang!

Radiogudstjeneste

Et nyt hold af babyer m. mødre/fædre starter op tirsdag d. 6. september kl. 10-11 i kirken. Efterfølgende i alt 6 tirsdage frem til og
med tirsdag d. 11. oktober. 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 sognepræst Karen Blauenfeldt Dam. Tilmelding til Birgitte på tlf: 2089
6640 eller mail ryslingerne@mail.tele.dk

I mange år – ja, så længe jeg kan huske - har
Danmarks Radio P1 hver eneste søndag
formiddag kl. 10.00 transmitteret en gudstjeneste fra en af landets kirker.

Anden pinsedag i fri luft

Årets friluftsgudstjeneste Anden pinsedag blev afholdt
på et grønt henlagt kirkegårdsområde tæt på Rolfsted
kirke.

»Spil dansk Dagen«
er rykket til uge 44
Den landsdækkende Spil dansk Dag har
udviklet sig eksplosivt, så man nu ikke
længere kan nøjes med en enkelt dag, men
nu fejres dansk musik over en hel uge. Selve Spil Dansk Dagen er blevet flyttet, således at det for eftertiden er torsdag i uge 44.
Derfor inviterer Ringe Kirke til Spil Dansk
aktiviteter torsdag d. 3. november:
Kl. 9.30 inviteres til »De små synger«. Musik, leg og bevægelse med Birgitte Grinderslev for dagplejebørn, deres forældre eller
dagplejemødre.
Kl. 17.00: »De unge synger«. Fyraftenskoncert med Ringe Kirkes Juniorkor og masser
af fællessang.
Kl. 19.00 »De grå synger« ved Marianne K.
Rasmussen i Sognegården.

For ca. 15 år siden blev der sidst transmitteret fra Ringe Kirke, og nu er turen kommet
til os igen. Det bliver gudstjenesten søndag
den 28. august, hvor vi skal høre historien
om Jesus, der helbreder den lamme mand
ved Betesda dam. Kirkekoret indøver en
motet til dagen, og vi skal blandt andet
synge nogle af de nyere og meget afholdte
salmer De dybeste lag i mit hjerte og Spænd
over os dit himmelsejl. Kom og syng med!
Også hvis du har lyst til at opleve en radiotransmission på nærmeste hold.
Da Danmarks Radio i meget god tid skal
have oplyst både salmerne og gudstjenestens gang, har vi været nødt til at afvise
muligheden for dåb denne søndag, desværre. Havde man ønsker om dåb den
weekend, håber vi at man vil tilmelde sig
dåb om lørdagen i stedet – dåbsgudstjeneste lørdag den 27. august kl. 11.00.
Karen Blauenfeldt Dam

Ældreudflugt

Ældreudflugten sidste søndag i maj var en tur ud i naturen hvor alle hyggede sig med hinanden.
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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.

Lørdagsdåb

Der er lørdagsdåb
på følgende datoer i 2016: 27/8 – 22/10 –
19/11.

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

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).

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
6. august
Kl. 11.00
22. august
Kl. 16.00
22. august
Kl. 19.30
23. august
Kl. 16.00
1. september Kl. 19.00
2. september Kl. 19.30
12. september Kl. 14.00
6. september Kl. 10.00
6. september Kl. 14.30
8. september Kl. 14.30
13. september Se annonce
		
21. september Kl. 19.30
9. oktober
Kl. 16.00
10. oktober
Kl. 14.00
11. oktober
Kl. 19.30
25. oktober
Kl. 17.00
3. november Se omtale
5. november Kl. 16.00
6. november Kl. 16.00
14. november Kl. 14.00
27. november Kl. 19.30
Ret til ændringer forbeholdes.
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Orgelkoncert med Wolfgang Capek
Ringe Kirkes Juniorkor, sæsonstart
Gospelkoret, sæsonstart
Ringe Kirkes Spirekor, sæsonstart
Friluftsgudstjeneste
Open By Night
Sangeftermiddag, sæsonstart
Babysalmesang, sæsonstart
Minikonfirmander, sæsonstart
Minikonfirmander, sæsonstart
Orienterings- og opstillingsmøde
til menighedsrådet
»Rock, håb og kærlighed« Koncert med beatsalmer
Gospelgudstjeneste
Sangeftermiddag
Tirsdagstanker, sæsonstart
Gud og spaghetti
»De små synger«, »Fyraftenssang«, »De grå synger«
Requiem, se omtale
Alle Helgenstemning
Sangeftermiddag
Gymnasiets adventskoncert

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

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
Døbte
Begravede/bisatte
28/2 Nick Kovak
1/3 Anni Kej Jørgensen
6/3 Valdemar Felix Ricken Rasmussen
3/3 Kirsten Leth Rasmussen
20/3 Vincent Askov Mikkelsen
4/3 Elva Stolberg
26/3 Kathrine Beltoft Hansen
9/3 Ella Rasmussen
27/3 Sigurd Pelle Torpsgaard
12/3 Niels Peder Brink Pedersen
27/3 Clara Prinsholm Petersen
18/3 Bendt Ejvind Andersen
10/4 Alberte Krukow Askebjerg Andersen 19/3 Tove Danielsen Gotfredsen
17/4 Noah Skov Roulund
31/3 Lene Marie Frydendal Mathisen
24/4 Felix Buch Isaksen
2/4 Gunnar Laurits Andersen
24/4 Malthe Egeberg Jensen
5/4 Elna Andersen
15/5 Felix Bruun Gjørret
14/4 Ketty Nielsen
15/5 Signe Ravn
28/4 Elna Elisabeth Mortensen
15/5 Lea Ravn
3/5 Niels Peter (Basse) Andersen
22/5 Isak Alexander Hørsholm
7/5 Gudrun Andersen
22/5 Nord Felix Larsen
11/5 John Waadenseholdt Jensen
18/6 Vigga Laage Jessen
12/5 Grethe Pedersen
18/6 Sofia Straarup Andersen
20/5 Kirsten Margrethe Pedersen
18/6 Theo Vinde Aksglæde
25/5 Maja Solvej Jørgensen
19/6 Isabel Storgaard Dyrehauge
31/5 Poul Nielsen
26/6 Estel Cecilia Geisler
2/6 Jørgen Engholm Pedersen
26/6 Sofia Bech Aagaard
2/6 Gerda Else Margrethe Nielsen
26/6 Anders Erik Klarskov Ravn
4/6 Henning Ib Petersen
9/6 Knud Rosdahl
11/6 Johnny Larsen
Viede
2/4 Tanja Flege-Andersen og Morten Ulrich Hansen
11/6 Annette Enggaard Madsen og Leif Christian Ravn
18/6 Marie Louise Jespersen og Martin Dalgaard Nielsen
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Gudstjenesteliste august – nov./dec. 2016
7. august 11.s.e.trinitatis
KBD
10.00
14. august 12.s.e.trinitatis
AKj
11.15
Uden altergang
21. august 13.s.e.trinitatis
KBD
10.00
27. august		
KBD
11.00
Lørdagsdåb
28. august 14.s.e.trinitatis
KBD
10.00
Transmitteres i Danmarks Radio.
				Kirkekaffe
1. sept.		
KBD/AEN 18.30
Friluftsgudstj. ved Ringe Sø
2. sept.		
AEN
21.30
Open by Night – andagt
4. sept.
15.s.e.trinitatis
AEN
10.00		
11. sept.
16.s.e.trinitatis
KBD
10.00
18. sept.
17.s.e.trinitatis
AEN
10.00
25. sept.
18.s.e.trinitatis
KBD
10.00
Kirkekaffe
29. sept.		
KBD
20.30
Aftensang i Sideskibet
2. oktober 19.s.e.trinitatis
AEN
10.00
Høstgudstjeneste, kollekt:
				
Folkekirkens Nødhjælp.
				Kirkefrokost
9. oktober 20.s.e.trinitatis
KBD
10.00
9. oktober		
KBD
16.00
Gospel-gudstjeneste. Ringe
				
Kirkes Gospel-kor.
16. oktober 21.s.e.trinitatis
AEN
10.00
22. oktober		
AEN
11.00
Lørdagsdåb
23. oktober 22.s.e.trinitatis
AEN
10.00
25. oktober		
AEN
17.00
»Gud & spaghetti«
26. oktober 		
AEN
16.30
Aftensang. Kort musik-andagt
30. oktober 23.s.e.trinitatis
KBD
10.00
Kirkekaffe
1. nov.		
AEN
17.00
»Gud & spaghetti«
2. nov.		
AEN
16.30
Aftensang. Kort musik-andagt
6. nov.
Alle helgens dag
KBD
10.00
6. nov.		
AEN
16.00
»Allehelgens-stemning«
9. nov.		
AEN
16.30
Aftensang. Kort musik-andagt
10. nov.		
AEN
17.00
»Gud & Spaghetti«
13. nov.
25.s.e.trinitatis
AEN
10.00
16. nov.
[Aftensang. Kort musik-andagt kl. 16.30 bortfalder]
20. nov.
Sidste s. i kirkeåret
KBD
10.00
Afslutning for minikonfirmand.
23. nov.		
AEN
16.30
Aftensang. Kort musik-andagt
26. nov.		
AEN
11.00
Lørdagsdåb
27. nov.
1.s. i advent
AEN
10.00
Kirkekaffe
2.s. i advent
3.s. i advent
4.s. i advent

KBD: Karen Blauenfeldt Dam
AEN: Anders Eyvind Nielsen
AKj.: Anders Kjærsig

KBD
AEN
KBD

10.00
10.00
10.00

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

4. dec.
11. dec.
18. dec.

