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Stod han op som ordet går? Mon hans ord igen opstår?
Det er snart påske. I skrivende stund er
der stadig et par måneder til, fasten er kun
lige begyndt, men påskens dramatiske højdepunkt – Jesu opstandelse fra de døde –
har været heftigt debatteret siden jul, hvor
en københavnsk præst kom for skade i et
interview at udtale at Jesu fysiske opstandelse fra de døde troede han faktisk slet
ikke på. Ja, han anså det nok nærmest for
lidt naivt at tro på noget så overnaturligt,
så hvis han i sit virke som sognepræst ind
imellem til en begravelse havde sagt noget
om gensyn med vore kære, så var der tale
om en nødløgn fra hans side.
Han har siden, og efter en samtale hos sin
biskop, undskyldt sine udtalelser.
Men en spændende debat blev alligevel
sluppet løs. En del har, som københavnerpræsten, hævdet at opstandelsen ikke skal
forstås som en fysisk begivenhed, men at
opstandelsen er et mytisk og poetisk udtryk
for Guds kærlighed, at Jesus opstod som disciplenes tro og livsmod osv. Desværre bliver mange af disse udtalelser ofte så luftige
at de fremstår som et pænere udtryk for at
opstandelsen ikke er noget rigtig virkeligt.
Samtidig har andre hårdnakket hævdet at
opstandelsen nødvendigvis skal forstås

som en fysisk begivenhed
for at kunne være virkelig.
Dertil må man dog indvende at den fysiske verden
ikke er den eneste virkelighed, der findes.
Virkeligheden har skam både en fysisk dimension med alle naturlovene og alle de
sandheder vi kan forholde os til med vores
forstand, og virkeligheden har en åndelig
dimension med al den tro og kærlighed vi
forholder os til med vores hjerter.
Jeg vil mene, at vi, i vores forsøg på at forstå og definere virkeligheden, skal vi passe
på ikke at gøre Gud mindre end han er.

I middelalderen sagde man Deus semper major – Gud er altid større. Dvs. hver gang vi siger noget om Gud, så skal vi hele tiden huske
at alt, hvad vi kan finde på at sige at Gud er,
så er han derudover noget mere. Gud er altid
større end vores ord eller tanker om ham.
Alle, der har prøvet at være alvorligt ramt
af forelskelse ved jo også at man aldrig kan
tvinge sin hjerne til at forstå dét, ens hjerte
bare ved. Troen taler hjertesprog, og naturligvis kan opstandelse fra de døde så ikke
bevises, men lige så naturligvis er opstandelsen alligevel objektiv virkelighed.
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At tro på opstandelse fra de døde er og bliver et kors for tanken og en gave for troen.
Men hvordan griber vi så denne gave, når
vi nu ikke kan rumme den med vores forstand?
Ja, i kirkens lange historie har troende mennesker altid grebet denne nye opstandelsesvirkelighed gennem sakramenterne: dåben
og nadveren. Ikke grebet med forstanden,
som en fysisk sandhed, men grebet med
troen til delagtighed. Lige fra de allerførste
disciple til os i dag gælder det at Jesus i allerhøjeste grad og virkelig er opstået fra de
døde. Kan man forstå det med sin forstand?
Nej! Kan man blive en del af denne virkelighed? Ja! Gennem nadveren. Det er det
Grundtvig svarer sig selv i salmen om påskeblomsten »mon hans ord igen opstår?«
Ja, naturligvis: hver søndag! Ja, jeg ved, du
siger sandt: Frelseren stod op af døde! Glædelig påske.
Karen Blauenfeldt Dam
(inspireret af indlæg i Dansk Kirketidende 2/2015, af
Anders-Christian Jacobsen, professor MSO v. ÅU)

Menighedsrådsarbejdet
Her kommer anden del af menighedsråds
formand Marianne K. Rasmussens beret
ning om arbejdet i menighedsrådet. Første
del bragte vi i november-nummeret af kir
kebladet.
Et sogn med en præstegård har også et præ
stegårdsudvalg, her bestående af 2 rådsmedlemmer. Udvalget skal blandt andet sikre, at
præsteboligen vedligeholdes inde såvel som
ude med de tilhørende arealer. Der har i Ringe været tradition for, siden vi fik 2 præster
tilknyttet kirken, at det var den kirkebogsførende præst, der boede i præstegården.
Før vi byggede sognegården havde den
ikke kirkebogsførende præst kontor i forbindelse med præsteboligen i Åvangen, og
da menighedsrådet solgte denne bolig fra
(i forbindelse med finansieringen af sognegården og efter ønske fra præsten om at
bo i egen bolig) indrettedes kontor i privat-

boligen uden tilsyn fra præstegårdsudvalget. Kontoret er nu indrettet som en del af
»kontorgangen« i sognegården.
I forbindelse med det årlige syn planlægger udvalget i samarbejde med præsten
hvilke mangler og istandsættelser, der bør
foretages. Udvalget skal dernæst prioritere
disse vedligeholdelsesarbejder og udarbejde budgetforslag, der godkendes sammen
med de øvrige budgetønsker.
I forbindelse med tjenesteboligen er der
indrettet præstekontor, og det er vigtigt
at disse rum er indrettet hensigtsmæssigt,
hvilket udvalget i samarbejde med præsten er ansvarlige for.
Tilsynet med boligen sker med stor respekt
for præstefamiliens privatsfære, denne hen
syntagen gælder selvfølgelig også for det
arbejde, der finder sted i udenoms arealerne.
Da kirkegårdsgartnerne har lokaler i sidefløjen til præstegården er præstegårdsudvalget
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samtidig forpligtet til at samarbejde med
kirkegårdsudvalget om de fælles arealer.
Menighedsrådet skal i nærmeste fremtid –
ud fra kirkegårds- og præstegårdsudvalgets
indstilling, tage stilling til de ændringer der
skal udføres ved disse bygninger.

I skrivende stund, kunne det være fristende at bede bladudvalget om at skrive det
næste afsnit, men jeg tager mig den frihed
at gøre det i denne sammenhæng.

Bladudvalget består af 2 rådsmedlemmer,
og de er ansvarlige for, at der bl.a. skrives
artikler om aktuelle synspunkter, at der er
beskrivelser af nogle af de mange aktiviteter,
der finder sted i og omkring kirken og vores
samarbejdspartnere, og også artikler om emner der generelt drøftes indenfor folkekirken.
Som et af de nye tiltag i bladet bringes navnestof. Inden beslutningen om dette har
præsterne spurgt pårørende over en længere periode, hvordan de ville forholde sig
til dette. Ganske få ville frabede sig dette, og
det respekterer vi selvfølgelig, hvis det er et
ønske. Man vil derfor kunne opleve at have
kendskab til, at en person ikke er nævnt.
Derud over er også opslagstavlen et nyere
tiltag, som der er blevet taget godt i mod.
Alle skal vide, at alle er velkomne til at bidrage med indlæg i bladet, og derfor er der
på side 2 angivet en kontaktadresse, hvis
man ønsker at benytte sig af dette.
Af og til må et menighedsråd benytte sig
af at nedsætte ad hoc udvalg. Vi har haft
et sognegårdsudvalg siden 2011, og efter
indvielsen i 2012 regnede vi med, at dette
udvalg kunne »nedlægges«, men dette er
endnu ikke sket. Dette er desværre på en
lidt kedelig baggrund, idet årsagen dertil
er, at vi ikke på nuværende tidspunkt har
kunnet afslutte byggeriet helt.
Sognegården har stadig nogle mangler, der
har den konsekvens, at sognegården ikke
fungerer optimalt. Desuden er der nogle
håndværksmæssige ting, der ikke er godkendt. Før disse ting er af sluttede, kan vi
dels ikke få byggeregnskabet endeligt afslutte og dels ikke nedlægge udvalget. Vi
drøfter selvfølgelig også, om vi bør fortsætte
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med dette udvalg, da der er en del daglige
funktioner, der skal føres tilsyn med og tages vare på, og indtil alle disse funktioner er
blevet en naturlig del af livet i sognegården,
skal der være særlig fokus på disse.
Det nuværende sognegårdsudvalg og for
den sags skyld hele menighedsrådet glæder sig meget til at få afsluttet de praktiske ting vedrørende bl.a. manglerne, så vi
kan bruge ressourcerne på de mange andre
spændende opgaver der ellers er mulighed
for i rådsarbejdet.

Nyt fra kirkens kor
I denne tid forbereder 19 unge sangere fra
Ringe Kirkes Junior- og Pigekor sig til efterårets korrejse. I alt ca. 120 sangere fra
hele Fyn er i fuld gang med at forberede et
koncertprogram, som skal afleveres i henholdsvis Berlin, Lichen og Gdansk. Dette
samarbejde afføder også forskellige andre
opgaver, bl.a. skal dette rejsekor synge ved
Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers årsmøde på Nyborg Strand i maj
og i november skal der synges Carl Nielsen
sammen med Odense Symfoniorkester ved
en stor koncert kaldet »Lyden af Fyn«.
Ringe Kirkes Pigekor har deres travleste
forår nogensinde med ikke mindre end 9
koncerter her i forårssæsonen.

Forårets babysalmesang er i fuld gang under ledelse af
Birgitte Grinderslev og Anders Nielsen. Det ser ud til
at både babyerne og deres mødre nyder det.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Årets friluftgudstjeneste finder traditionen
tro sted 2. pinsedag. I år er det den 25. maj
2015, hvor friluftsgudtjenestes holdes kl. 11
i Sønder Nærå præstegårdshave, Kirkevej
20, Årslev.
Efter gudstjenesten er der frokost i det
grønne. Medbring madkurv og stol! I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i
Sønder Nærå Kirke, og frokosten indtages
i kirkeladen.
Vi håber mange fra Ringe har lyst til at
være med.
Folkekor
De senere år har der medvirket et folkekor
ved gudstjenesten. Dette kor øver en enkelt
aften forud for gudstjenesten. Enhver, der
har lyst til at synge, er velkommen til at
være med i dette kor.
Øve-aften for koret er torsdag den 21. maj
kl. 19-21 i Kirkeladen, Kirkevej 20, Årslev.
Tilmelding til pinsekoret: Senest onsdag den
30. april til organist Ulla Poulsen, tlf. 2032
0152 eller pr. mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Gud og spaghetti
Så er det igen blevet tid til børne- og familiegudstjeneste, som vi kalder Gud og spaghetti. Vi håber at mange har lyst til at være
med, når vi mødes til et par hyggelige timer. Vi starter med en kort og børnevenlig
gudstjeneste kl. 17.00 i kirken, og derefter
samles vi i sognegården, hvor vi sammen
spiser Mettes gode spaghetti med kødsovs
og den store salatbar.
Af hensyn til madlavningen vil vi gerne
have tilmelding. Send en SMS til Mette på
21 45 21 80 og fortæl, hvor mange I kommer.
Der er Gud og spaghetti følgende dage:
Torsdag den 9. april, onsdag den 15. april
og tirsdag den 21. april.

Sommermøde
Torsdag d. 18. juni kl. 18 afholdes der grillaften ved sognegården. Vi vil på den måde
ønske hinanden en god sommer med en folkemusikkoncert og dernæst fællesspisning
i sognegården. Kirken sørger for salater,
brød, tilbehør og drikkevarer. Vi stiller grill
op – medbring selv kød til eget forbrug.

Koncerter i
den kommende tid
Søndag d. 19. april kl. 16.00: Gospelkon
cert med Ringe Kirkes Gospelkor
Ringe Kirkes Gospelkor har eksisteret siden oktober 1996 og består af ca. 60 medlemmer. Koret ledes af Anders GustavsenSprotte, og har tilknyttet bassisten Jørn
Becker. Glæde, liv og stort engagement er
noget af det, der kendetegner koret og repertoiret spænder bredt fra groovy moderne R&B-Gospel til gode gamle spirituals og
intense ballader. Måske er der et par numre
med fra den workshop koret holdt d. 21. februar på Midtfyns Gymnasium med Jakob
Sveistrup, som gæstesolist.
Fredag d. 24. april: 4 bens-samarbejde,
sidst på eftermiddagen.
Ringe Kirke er en del af et samarbejde, der
har udviklet sig mellem de fire kunstarter
scenekunst, musik, billedkunst og litteratur med fokus på de 10 til 18 årige aktører.
De sidste par år er det blevet fantastisk totalteater gennem hele byen, på biblioteket,
i kirken og i biografen. I år kommer det til
at handle om Carl Nielsen: ”Min synske
barndom”. Og nej, det er ikke en trykfejl,
men titlen hentyder nemlig til, at historien
om mennesket og musikeren Carl Nielsen
vrides lidt, så vi ser ham i et nyt lys. Elever
fra Musikskolen, teatereleverne fra Spektaklet og Ringe Kirkes Spire- og Juniorkor
opfører musik og optrin om og med Carl
Nielsen både i traditionel forstand, men
også ud fra en skæv vinkel.
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Mandag d. 4. maj kl. 19.30: Fællessang og
koncert med Ringe Kirkes Pigekor
Vi mindes Danmarks befrielse d. 4. maj og
samles i Ringe Kirke denne aften. I år bliver det musikalske indslag ved Ringe Kirkes Pigekor. Programmet vil bl.a. bestå af
forårssange/salmer og selvfølgelig er der
også Carl Nielsen på programmet, da det
jo er 150 året for hans fødsel.
Efter arrangementet i kirken lægges der en
buket blomster ved mindestenen uden for
våbenhuset, og der bydes på et glas vin og
lidt snacks i våbenhuset. Der er gratis entré.
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.30: Dreamers’
Circus og Den Danske Strygekvartet
Det er næppe nogen overdrivelse at sige,
at Dreamers’ Circus og Den Danske Strygekvartet er blandt de mest succesfulde
ensembler på den danske musikscene netop nu. Dreamers’ Circus er et folkemusikband, Den Danske Strygekvartet kommer
fra den klassiske musikverden, men de to
grupper har nu blandet blod og skabt et
unikt projekt, hvor folkemusikken og den
klassiske musik mødes og brydes.

Den danske folkemusikscene har i de senere år oplevet en renæssance, og Dreamers’
Circus har i høj grad stået i centrum af
denne. Trioens drømmende universers
er stærkt forankret i den nordiske folkemusiktradition, men udsynet er globalt
og fornyende. Debut-albummet »A Little
Symphony« fra 2013 høstede store anmelderroser, og gruppen blev behørigt belønnet med hele 3 Danish Music Awards ved
DMA Folk 2013. Også internationalt har
gruppens talent vakt opsigt, bl.a. i forbindelse med en optræden i Sydney Opera
House i 2013.
Dreamers’ Circus & Den Danske Strygekvartet repræsenterer Carl Nielsens to sider – den folkelige og det mere finkulturelle og består af Rune Tonsgaard Sørensen
(violin), Frederik Øland (violin), Asbjørn
Nørgaard (bratsch), Fredrik Sjölin (cello),
Ale Carr (cittern) og Nikolaj Busk (klaver
og harmonika).
Koncerten er arrangeret i samarbejde med
Faaborg Midtfyn Kommune i forbindelse
med Carl Nielsen-fejringen.
Entre: 60 kr. Børn gratis.

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

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).

Konfirmationer i Ringe
Tingagerskolen:
Friskolerne:
Nordagerskolen:
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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
16/11
23/11
23/11
30/11
28/12
18/1
18/1
25/1
31/1
31/1
1/2
1/2
1/3

William Hansen
Marius Vesterholm
Nicolai Bertelsen
Sigurd Staal Jørgensen
William Valter Borby
Nynne Buch Larsen
Hjalte Kosachev
Simonsen Kjeldsen
Sander William Kaae Thomsen
Julie Fallesen Mulbjerg
Liva Baagøe Mikkelsen
Emil Kirk Tangaa
Jeppe Paludan Tjørnelund
Signe Juhl Kjeldsen

Begravede/bisatte
1/11 Leif Rasmussen
13/11 Grethe Jensen

15/11
15/11
22/11
26/11
29/11
4/12
9/12
12/12
30/12
3/1
8/1
10/1
15/1
23/1
11/2
12/2
14/2
19/2
25/2

Tove Marie Skou
Villi Mattiasen
Ellen Margrethe Søndergaard
Josefa Larsen
Karen Margrethe Outzen
Margit Lundsgaard
Per Virring Rasmussen
Uffe Bertelsen
Kirsten Steffensen
Johanne Marie Jørgensen
[kaldenavn: Hanne Neldeborg]
Kaj Arne Bæk
Greta Johanne Andersen
Inga Johansen
Svend Arne Rasmussen
Birthe Elisabeth Madsen
Anders Christian Jensen
Ruth Hansen
Dorthe Christensen
Emilie Larsen

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
Kl. 19.00
		
25. marts
Kl. 16.30
27. marts
Info følger
9. april
Kl. 17.00
19. april
Kl. 16.00
24. april
Se annonce
4. maj
Kl. 19.30
25. maj
Kl. 11.00
31. maj
Efter gudstj.
18. juni
18.00
17. august
Kl. 19.30
18. august
Kl. 15.45
19. august
Kl. 16.00
28. august
Kl. 20.00

Foredrag med Pia Olsen Dyhr i Sognegården
(arr. Midtfyns Foredragsforening)
Cykelgudstjeneste
Påskesang for skolerne
Gud og spaghetti
Gospelkoncert
4 bens samarbejde med børn og unge
4. maj-arrangement med fællessang og koncert
2. Pinsedags friluftsgudstjeneste
Ældreudflugt
Sommermøde, grillaften og folkemusikkoncert
Gospelkoret, sæsonstart
Ringe Kirkes juniorkor, sæsonstart
Ringe Kirkes spirekor, sæsonstart
Open by Night

Ret til ændringer forbeholdes
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Gudstjenesteliste april-august 2015

AEN: Anders Eyvind Nielsen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

2. april
Skærtorsdag
AEN
19.00
3. april
Langfredag
KBD
10.00
5. april
Påskedag
AEN
10.00
6. april
Anden påskedag
KBD
10.00
9. april 		
KBD
17.00
Gud & Spaghetti
12. april
1. s. e. påske
AEN
10.00
15. april		
AEN
17.00
Gud & Spaghetti
19. april
2. s. e. påske
KBD
10.00
21. april		
AEN
17.00
Gud & Spaghetti
26. april
3. s. e. påske
AEN
10.00
Kirkekaffe
				
1. maj
Bededag
KBD
10.00
Konfirmation Friskolen
3. maj
4. s. e. påske
AEN
10.00
Konfirmation Tingagerskolen
10. maj
5. s. e. påske
AKj
9.30
Konfirmation Nordagerskolen
10. maj
5. s. e. påske
KBD
11.15
Konfirmation Nordagerskolen
14. maj
Kristi himmelfart
AEN
10.00
17. maj
6. s. e. påske
AEN
10.00
24. maj
Pinsedag
KBD
10.00
25. maj
Anden pinsedag
AEN/KBD 11.00
Friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå
31. maj
Trinitatis søndag
KBD
10.00
Kirkekaffe. Ældreudflugt
				
6. juni
Dåbsgudstjeneste
KBD
11.00
7. juni
1. s. e. trinitatis
AEN
10.00
14. juni
2. s. e. trinitatis
KBD
10.00
21. juni
3. s. e. trinitatis
AEN
10.00
28. juni
4. s. e. trinitatis
KBD
10.00
Kirkekaffe
				
5. juli
5. s. e. trinitatis
KBD
10.00
12. juli
6. s. e. trinitatis
AEN
10.00
19. juli
7. s. e. trinitatis
AEN
10.00
26. juli
8. s. e. trinitatis
AEN
10.00
Kirkekaffe
				
2. august 9. s. e. trinitatis
AEN
10.00
9. august 10. s. e. trinitatis
KBD
10.00
16. august 11. s. e. trinitatis
KBD
10.00
22. august Dåbsgudstjeneste
KBD
11.00
23. august 12. s. e. trinitatis
KBD
10.00
28. august Open by night
KBD
21.30
30. august 13. s. e. trinitatis
AEN
10.00
Kirkekaffe

