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Den, der graver en grav for andre…
…falder selv i den! Denne almenkendte
talemåde har ikke altid erfaringen på sin
side. Så enkel er virkeligheden jo ikke. Man
høster ikke altid, som man har sået. Det
går ikke altid som fortjent. Retfærdigheden
sker ikke altid fyldest.
Ikke desto mindre har vi i omgangen med
hinanden en almindelig forventning om ordentlighed. Selv om medierne dagligt kan
berette om det modsatte. Én ting er dog de
skub eller tryk, vi bevidst som ubevidst
kan gå rundt og påføre hinanden. Noget
andet er de ting og sager i livet, vi overhovedet ikke har nogen indflydelse på. Det
er ikke til at vide, hvor eller hvornår lynet
slår ned. Men sker det, er der ikke noget
at sige til, man godt kan føle sig forfulgt af
»noget« eller af »nogen«.
I Jobs Bog i Det Gamle Testamente får Satan
bag Jobs ryg en betinget tilladelse fra Gud
til at sende alverdens ulykker ned over hovedet på den stakkels mand for at prøve
hans fromme sind. Blot må Satan ikke tage
Jobs liv. Som i de bibelske klagesalmer går
den uskyldige Job i rette med Gud og med
sine bedrevidende venner. I begyndelsen,
og det er længe før vi kommer til bogens
(efterhængte) lykkelige slutning, siger Job:

»Herren gav, Herren tog,
Herrens navn være lovet!«
Er der mon noget forstemt
over den lovprisning?
I Det Nye Testamente sker
der noget med gudsbilledet. Her gælder helt overvejende, at »Gud frister ingen«. Men hvad
så med Fadervors sjette bøn: »led os ikke
i fristelse«? Putter vi de filosofiske briller
i lommen, er det svært at se, at disse ord
skulle antyde noget almengyldigt om Guds
gøren og laden. Det er ikke Guds ophøjede
position, men de(n) bedendes situation,
der må være udgangspunktet. Med andre
ord, vi beder her Gud om hjælp til ikke at
miste troen (Luther).
Fadervors sjette bøn er i øvrigt tæt forbundet med den syvende: »men fri os fra det
onde«. Til sammen udgør de to bønner en
såkaldt udfyldende modstilling, idet den
sjette bøn, »led os ikke i fristelse«, danner
negativ optakt til en betonet og positiv formulering i den syvende bøn: »men fri os
(derimod) fra det (eller den) onde«. Vi står
muligvis her over for en »poetisk figur«, et
sprogligt fænomen, vi blandt andet møder
i nogle af de gammeltestamentlige salmer.
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Endelig synes Fadervor som helhed at forudsætte, at Guds vilje møder modstand i
en verden som vores. Hvis Gud på forhånd
har en finger med i alt, hvad der sker i tilværelsen, hvad mening giver det så at bede
»din vilje ske«? Jesu far i himlen er ikke nogen lunefuld enehersker, men en kærlig og
tillidsvækkende side ved virkeligheden.
Herudfra forsøgte den hårdt pressede Jesus
i Gethsemane have forgæves at opmuntre
sine forvirrede og udmattede disciple til at
våge og bede sammen med ham for »ikke
at falde i fristelse«. Altså ikke miste den tro,
som disciplene gjorde alligevel, men dog
fik tilbage påske morgen.
Hvis Gud virkelig kan finde på at grave en
grav for andre, må det ifølge evangeliet paradoksalt nok netop være for selv at falde i
den! Det vil sige, ved at lade sin søn Jesus
Kristus dø og opstå for at vi alle kan gå fri.
Om ikke før, så til sidst, hvor »Gud bliver
alt i alle«, som det kristne håb tilsiger.
Anders Eyvind Nielsen

Ny annonceringspraksis
Fra september ændrer vi vores annoncer
i MidtfynsPosten, så der kun kommer én
annonce om måneden. Månedens annonce
vil indeholde alle den kommende måneds
aktiviteter I Ringe Kirke, og den kan man
så klippe ud og gemme. På den måde sikrer vi, at alle vores begivenheder bliver annonceret i god tid.

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 fær-

reste 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 Pigekoret 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 (kun efter optagelsesprøve): Mandag d. 10. august kl. 17.30-18.00.
Ringe Kirkes Juniorkor (5.-10. kl.): Mandag
d. 17. august kl. 15.45-16.45.
Ringe Kirkes Spirekor (2.-4. klasse): Tirsdag d. 18. 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.
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
Har du lyst til at synge gospel, og samtidig
være med i et dejligt socialt fællesskab? Så
kom til sæsonstart i Ringe Kirkes Gospelkor
mandag den 24. august kl. 19.30. Der er ingen optagelsesprøve og det kræver ikke nodekendskab at være med, men vi vil gerne
at man engagerer sig og deltager i alle korets aktiviteter. Vi øver hver mandag aften i
Ringe Kirke fra 19.30-21.30 fordelt på to sæsoner august-december og januar-juni. Alle
er velkomne og optagelse sker den første
måned i hver sæson. Du har mulighed for at
komme og være med nogle gange, inden for
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200 mødre og en halv snes fædre været
med til at synge og sanse, lege og lytte i det
smukke gamle kirkerum. Mange tirsdag
formiddage har våbenhuset været fyldt af
barnevogne med dejlige glade børn, som
skulle tilbringe en time i salmernes forunderlige univers.

den første måned, for at se om det er noget
for dig inden du tilmelder dig.
Vil du læse mere er du velkommen til at gå
ind på korets egen hjemmeside:
www.rk-gospel.dk

Minikonfirmander
Igen i år tilbyder vi minikonfirmandundervisning for børn, der går i 3. klasse. Børnene
kan vælge mellem tirsdag eller torsdag fra
kl. 14.30-16.00. Vi starter tirsdag den 8. september og torsdag d. 10. 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 47, hvor vi inviterer forældre og søskende til kaffe og æbleskiver. Søndag den
22. 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.

10 års-jubilæum
babysalmesang
I dette efterår er det 10 år siden Ringe Kirke
indbød til babysalmesang for første gang,
og siden starten har mere end 200 babyer,
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Som babysalmesangslærer må jeg bare sige,
at det har været en sand fornøjelse at få lov
til at være i selskab med alle de søde børn,
og at se deres reaktioner på lyde og indtryk
f.eks. ved brug af fagter, fløjte, klokkespil,
sæbebobler, fingercymbler m.m. Jeg håber
meget, at salmerne har lagret sig i hukommelsen og kan blive til glæde og velsignelse – både på puslebordet men også senere i livet. Samtidig håber jeg, at den ro og
inderlighed som babyerne har mødt, må
vidne om Guds omsorg og nærhed i menneskelivet – både for små og store.
For at markere jubilæet indbydes alle nuværende og tidligere babysalmesangsdeltagere med familier til festgudstjeneste lørdag den 26.9. kl.11.
Efter en god halv time serveres lidt spiseligt i våbenhuset, og hele arrangementet vil
forme sig på børnenes præmisser :-)
Hjertelig velkommen til alle!
Birgitte Grinderslev

Ny sæson baby-salmesang!
Et nyt hold af babyer m. mødre/fædre starter op tirsdag d. 1. september kl. 10-11 i kirken. Efterfølgende i alt 6 tirsdage frem til og
med tirsdag d. 6. 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

Salmemaraton

2. pinsedag i fri luft

I omtrent et år har vi, sammen med Midtfyn
Provsti, været godt i gang med et større projekt: nemlig at synge salmebogen igennem
fra A til Z, samtidigt med at vi har besøgt
hinandens kirker og fået del i de lokale fortællinger om kirkelivet på stedet dér.
Nu er vi nået halvvejs – og et halvmaraton
er altså i hus! Det har indtil nu været nogle
utroligt hyggelige – og opbyggelige! – eftermiddage i kirkerne fra kl. 17- ca. 18.30, også
selvom vi må indse at vi nok ikke når alle
791 salmer igennem. Vi synger 7-8 salmer
pr. gang, men delt op efter emner, så der altid er noget interessant at høre om også.
Sommeren over har vi holdt ferie, nu fortsætter vi i:
Søllinge kirke – 29. september
Gislev kirke – 28. oktober
Espe kirke – 25. november
Ringe Kirke – 22. december
Kværndrup kirke – 28. januar
Alle dage kl. 17.00 til ca. 18.30
De nye foldere bliver trykt og fordelt i kirkerne så snart alle datoer er på plads.

Hvis »håbet er ude« – hvorfor så være inde?
Det var omdrejningsspørgsmålet for dette
års fælles frilufts-gudstjeneste for Midtfyn
provsti 2. pinsedag. Gudstjenesten skulle
afholdes i Sdr. Nærå præstegårdshave, som
var gjort klar til lejligheden med nybygget
stort kors og pænt revne bede, men så endte det alligevel med at vi var inde, i kirken
nemlig, pga. det danske lunefulde sommervejr. Det gjorde nu ikke så meget; det håb,
der er ude, kan man også være fælles om indenfor, og vi havde en fin gudstjeneste med
blæsere, folkekor og præster og organister
fra hele provstiet. Efterfølgende var der picnic i kirkeladen og en hyggelig anledning
til at få en snak med gudstjenestedeltagere,
også fra andre sogne end vores eget.

Allehelgens-stemning

En dejlig søndag i maj var det tid til den årlige ældreudflugt i sognet. Turen gik forbi
Arreskov Slot og til Brobyværk Kro, hvor vi
fik en god middag. Derefter gik turen over
mange små veje med rigtig flot natur, forbi
Hagenskov og til Helnæs Kro, hvor kaffen
ventede på os. Vores lokale chauffør fortalte
meget på turen og alle mente, det var en rigtig god dag.
Ingrid Kaagh

En søndag om året er særlig viet til mindet om vores døde: Alle Helgens søndag, i
år den 1. november. Udenfor er det gråt og
regnvådt, de sidste blade falder af træerne,
og deres søgen mod jorden minder os om
at sådan er det jo: af jord er vi kommet og
til jord skal vi blive. Men indenfor i kirken
lyder også et andet budskab: af jorden skal
vi igen opstå! Allehelgens søndag er trist og
sorgfuld OG fyldt med håb.

Til næste år bliver 2. pinsedagsgudstjenesten afholdt i Rolfsted, men denne gang
som en eftermiddagsgudstjeneste kl. 14 og
med efterfølgende kaffebord, som Rolfsted
menighedsråd vil stå for.

Ældreudflugt

Ud over vores almindelige søndags-højmesse kl. 10.00 har vi en særlig stemningsfuld
musik-gudstjeneste kl. 16.00 med oplæsning af navnene på årets døde. Der vil være
særlige musikindslag, læsninger, bønner og
fællessalmer, der alle handler om sorg og
trøst. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at købe gravlys i våbenhuset til at
sætte ud på kirkegården.
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Lørdagsdåb
Der er lørdagsdåb på følgende datoer i 2016:
20. februar, 16. april, 18. juni, 27. august, 22. oktober, 19. november

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).

Navnestof
Døbte
8/3
21/3
29/3
29/3
5/4
5/4
12/4
24/5
31/5
6/6
6/6
7/6
7/6
14/6
21/6
21/6
28/6

Sophia Emilie Schulz Mikkelsen
Victor Emil Ayral
Ida Djørup Strandby Nielsen
Noah Sandbeck Nielsen
Marta Holmegaard Hessellund
Benedicte Detlefsen Strarup
Kristian Dupont
Villads Christian Nielsen
Tobias Schrøder Wonge Nielsen
Silas Schwartz Mogensen
Freja Martine Eckhardt
Lauge Overgaard Slej
Magnus Tolstrup Egelund
Rasmussen
Hanna Kristina Elly Jensen
Sylvester Elme Baltzer
Astrid Marie Strauss
Caroline Marie Ilum Witt

Viede
23/5 Heidi Verning Greve Frets
og Daniel Kjær Drecic
6/6
Ninna Nielsen
og Per Martin Eckhardt
7/6
Kristina Ellnef Johansen
og Allan Henrik Højmark
20/6 Nina Cloé Grønnegård Favrelle
og Henrik Jørgensen
20/6 Marianne Petersen
og Peter Thomsen
27/6 Kamilla Bidstrup Knudsen
og Ole Vestergaard Rasmussen
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Begravede/bisatte
28/2 Karla Alise Rasmussen
28/2 Steen Valentin
5/3 Erling Lundgaard Friis
11/3
Kirsten Lysemose
12/3 Bent Husted Olesen
12/3 Børge Lynggaard Hansen
14/3 Erik Sørensen
19/3 Aage Nielsen
20/3 Mary Marie Kristensen
21/3 Knud Sjøholm Rasmussen
31/3 Keld Feveile Henriksen
1/4 Maren Andrea Jørgensen
8/4 Kjeld Bøgelund
9/4 Emil Hansen
12/4 Kristian Dupont
13/4 Inge Kilden-Pedersen
15/4 Helga Haurum
17/4 Leo Hedegaard Nielsen
18/4 Nancy Viola Harder Jørgensen
30/4 Birte Jonstrup
7/5 Ove Lindegaard Pedersen
9/5 Aase Bjerre
9/5 Ulla Elise Pedersen
12/5 Jørgen Karl Jørgensen
13/5 Arne Villy Møller
15/5 Anna Margrethe Borgquist
16/5 Arne Johannes Jespersen
21/5 Else Marie Amsen
23/5 Hans Christian Lund Hansen
27/5 Elna [Høgh] Marie Nielsen
30/5 Nanna Færgemann
1/6 Karen Margrethe Jensen
5/6 Kurt Ravnkilde
13/6 Mary Kirstine Skovgaard Andersen
19/6 Poul Pristed
1/7 Elisabeth Mathiesen
4/7 Jørgen Mathiesen

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

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
18. august
19. august
24. august
26. august
28. august
1. september
3. september
7. september
8. september
10. september
13. september
26. september
30. september
4. oktober
6. oktober
7. oktober
20. oktober
21. oktober
28. oktober
29. oktober
1. november
11. november
18. november
25. november
29. november

Kl. 15.45
Kl. 16.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 20.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 14.30
Kl. 19.30
Kl. 11.00
Kl. 19.00
Kl. 16.00
Kl. 19.30
Kl. 14.00
Kl. 17.00
Kl. 16.30
Kl. 19.00
Se annonce
Kl. 16.00
Kl. 14.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 19.30

Ringe Kirkes juniorkor, sæsonstart
Ringe Kirkes spirekor, sæsonstart
Gospelkoret, sæsonstart
Menighedsrådsmøde
Open by Night
Babysalmesang, sæsonstart
Friluftsgudstjeneste
Sangeftermiddag, sæsonstart
Minikonfirmander, sæsonstart
Minikonfirmander, sæsonstart
Koncert med Zenobia, Carl Nielsen
Jubilæumsgudstjeneste babysalmesang 10 år
Menighedsrådsmøde
Gospelgudstjeneste
Tirsdagstanker, sæsonstart
Sangeftermiddag
Gud og spaghetti
Aftensang, sæsonstart
Menighedsrådsmøde
»De små synger«, fyraftenssang, »De grå synger«
Alle Helgensstemning
Sangeftermiddag
Koncert med Treklang. Årstidens sange
Menighedsrådsmøde
Gymnasiets adventskoncert

Ret til ændringer forbeholdes
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Gudstjenesteliste august-november 2015
23. august 12.s.e.trin.
28. august		
30. august 13.s.e.trin.

KBD
KBD
KBD

10.00
21.30
10.00

3. sept.		
6. sept.
14.s.e.trin.
13. sept.
15.s.e.trin.

KBD/AEN 18.30
AEN
10.00
KBD
10.00

Open by Night – andagt
Kirkekaffe
Friluftsgudstjeneste ved Ringe Sø

20. sept.
16.s.e.trin.
AEN
10.00
Høstgudstj. m. efterfølgende
				høstmarked
26. sept.		
KBD/AEN 11.00
Baby-salmesangs-jubilæum.
27. sept.
17.s.e.trin.
KBD
10.00
Kirkekaffe
4. okt.
18.s.e.trin.
AEN
10.00
4. okt.		
AEN
16.00
				
11. okt.
19.s.e.trin.
KBD
10.00
17. okt.		
AEN
11.00
18. okt.
20.s.e.trin.
AEN
10.00
20. okt.		
AEN
17.00
21. okt.		
KBD
16.30
25. okt.
21.s.e.trin.
KBD
10.00

Gud&spaghetti
Aftensang. Kort musik-andagt.
Kirkekaffe

27. okt.		
28. okt.		

Gud&spaghetti
Aftensang. Kort musik-andagt

17.00
16.30

1. nov.
Allehelgen
AEN
10.00
1. nov.
Allehelgen
KBD
16.00
4. nov.		
KBD
16.30
5. nov.		
KBD
17.00
8. nov.
23.s.e.trin.
AEN
10.00
11. nov.		
AEN
16.30
15. nov.
24.s.e.trin.
KBD
10.00
18. nov.		
KBD
16.30
22. nov.
S.s.i kirkeår
KBD
10.00
				
25. nov.		
AEN
16.30
29. nov.
1.s.i advent
AEN
10.00
6. dec.
2.s.i advent
12. dec.		
13. dec.
3.s.i advent
20. dec.
4.s.i advent

KBD: Karen Blauenfeldt Dam
AEN: Anders Eyvind Nielsen

AEN
AEN
KBD
KBD

10.00
11.00
10.00
10.00

lørdagsdåb

»Allehelgens-stemning«
Aftensang. Kort musik-andagt.
Gud&spaghetti
Aftensang. Kort musik-andagt
Aftensang. Kort musik-andagt
Afslutning
for minikonfirmanderne
Aftensang. Kort musik-andagt
Kirkekaffe
Lørdagsdåb

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

KBD
AEN

Gospel-gudstjeneste.
Ringe Kirkes gospelkor

