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Ånd og ansvar
Ferietid er læsetid, og hvis man ikke lige har
kunnet tage sig sammen til at besøge det
lokale bibliotek, eller synes der er luft nok i
økonomien til at købe bøger for, så kan man
jo altid gå på (gen)opdagelse i egen bogreol.
Således faldt jeg fx over en gammel udgave
af Karen Blixens »Samlede Essays«, og fik
genlæst hendes lille skrift »mit livs mottoer«.
Mottoer havde Karen Blixen nemlig nogle
stykker af i løbet af sit liv. Lige fra Essayez!
– Prøv! – skrevet med røde og blå farveblyanter i barndommens kladdehæfter over det
latinske Navigare necesse est, vivere non necesse!
i ungdommen. »Det er nødvendigt at sejle –
ikke at leve!« kan det oversættes til og på den
måde opsummere hele den ungdommelige
udlængsel og lyst til eventyr, som vel i særdeleshed også var Karen Blixens.
Det motto, hun tilskriver størst betydning,
er dog et, hun møder i tiden i Afrika, via
sin engelske ven Denys Finch-Hatton. Hans
familie bar i sit våbenskjold devisen Je responderay – »jeg vil svare« – stavet på så
gammelt et fransk at ingen længere vidste
hvorfra det kom – mottoet havde bare altid
været i hans familie.
Det motto fik en særlig betydning for Karen
Blixen, skriver hun, fordi hun i allerhøjeste
grad følte sig »svaret« af det afrikanske land

hun havde bosat sig i. Hun
var i konstant samtale med
de enorme afrikanske sletter med hyænernes spor i
sandet, med den jagende
løves fjerne brøl. Selv de
indfødte svarede hende
uden at kunne tale samme sprog, skriver
hun, men i deres lydløse, blide bevægelser
og rolige, årvågne blikke. Hun følte det
som et slags svar på et kald i sin egen natur. Jeg forestiller mig, at hun i dybeste forstand har følt sig hjemme i Afrika.
Dertil følte hun sig også ansvarlig for sin
kaffefarm, sine ansatte og for alt det, der
var hende betroet. For det er den anden
side af mottoet »Je responderay«, dets etiske indhold, at jeg vil svare for, hvad jeg
siger eller gør; jeg vil svare til det indtryk
jeg gør. Jeg vil være ansvarlig.
At være et ansvarligt menneske er dybest
set at »svare an« på det kald Gud eller livet selv giver os. Og i vores grundtvigske
hjørne af verden er det egentlig meget indlysende at det er sådan.
Forenklet sagt kan man inddele kristendommen i (mindst) tre forskellige former:
Den romersk katolske kristendomsforstå-
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else, der lægger stor vægt på, at Gud kom
til verden og blev menneske i Jesus fra Nazareth. Det er en kristendomsforståelse,
der lægger hovedvægten på Jesu fødsel
julenat, inkarnationen, og som dermed betoner »Gud som menneske«.
Den Byzantinske kristendoms forståelse
derimod er mere optaget af at se det guddommelige i mennesket. Dermed bliver
påsken den centrale højtid, hvor Kristus
netop viser sit sande jeg som guddommelig ved at opstå fra de døde.
Og så har vi her i Danmark denne særlige grundtvigske udgave af kristendommen, der lægger hovedvægten på pinsen.
Højtiden, hvor Gud Helligånd kommer til
verden som »tunger af ild og dog prædiken mild« og tager bolig i alle mennesker.
Pinse har med sprog at gøre – menneskers
tungemål og sproget, som bærer af ånden
– og med hjemlighed at gøre. Fordi verden
gennemstrømmes af den samme ånd, som
også vi mennesker gennemstrømmes af:
Guds ånd, der gør den både forståelig og
beboelig for os mennesker, der jo også er
bærere af den samme Guds ånd. »Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet« – skrev Grundtvig om
vores verden, der ikke er et fremmed sted,
men netop en verden vi kan være i samtale

med, og som kan kalde på os, fordre noget
af os, og som kan give os svar.
De sidste årtiers sekulariseringsprojekt –
den »Store Afsked med Gud« – sætter os i
fare for at blive fremmede i verden. Hvis vi
ikke længere føler os tiltalt eller kaldt på af
noget, der er større end os selv – Naturen
eller Livet selv eller Gud – så fralægger vi
os også ansvaret, for hvem er der at »svare
an«, når vi ikke længere føler os tiltalt?

Kirketælling

brede nok i den forstand, at vi har tilbud til
alle alders- og interessegrupper i vores sogn.
Menighedsrådet og de ansatte skal evaluere på optællingen, og vi kan allerede nu
se, hvad vi dog også vidste, at der er rigtig
stor interesse for de forskellige aktiviteter.
Menighedsrådet vil dog stadig meget gerne høre fra »sognebørnene«, hvis man har
forslag til nye arrangementer.

Som omtalt i sidste kirkeblad har Fyns biskop Tine Lindhardt opfordret alle menighedsråd til at være med i kirketællingen,
der har fundet sted fra april 2013 til april
2014.
Vi kan som menighedsråd bruge denne statistik til at vurdere, om vores aktiviteter er

Lige nu kalder hverdagen på os igen ovenpå en forhåbentlig dejlig sommer med ferie og måske endda gode læse-oplevelser?
Den kalder med sine krav om tidligt op og
på arbejde, madpakkesmøring til børnene,
fritidsinteresserne der så småt begynder at
starte op igen her til efteråret. Og godt for
det! For det er alle disse hverdagsagtige ting
der gør verden bebolig for os og gør, at vi
har hjemme i verden. Når vi føler ansvaret
for at få det hele til at fungere bedst muligt
– både i familien og på arbejdspladsen og i
foreningslivet – eller når vi »hører kaldet«
efter os, kunne man også sige, så er det fordi,
vi dybest set har hjemme i verden, fordi her
»vifter hjemligt gennem løvet« af den Guds
Ånd, der søger gensvar hos os i vores ånd.
Og så er det bare op til os at svare.
Karen Blauenfeldt Dam

I år holder vi friluftsgudstjeneste torsdag den 4. september kl. 18.30.
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Kirkekalkning
Menighedsrådet har fået mange forespørgs
ler på, hvornår kirken skulle kalkes. I skrivende stund er dette arbejde i fuld gang,
kirken skal renses af og algebehandles,
inden den kan kalkes. Firmaet havde desværre forregnet sig sidste år, så de nåede
ikke at kalke Ringe Kirke. Vi har alle gået
og kigget på en noget kedelig bygning, og
det er meget beklageligt, at man ved festlige lejligheder (f.eks. bryllupper og konfirmationer), hvor man eventuelt ville fotograferes foran kirken, har haft den triste
kirke i baggrunden.
Vi ser nu frem til en flot kalket kirke i løbet
af sommeren, og der er i provstiet nedsat
et kalkningsudvalg, der fremover vil tage
vare på, at provstiets kirkers ydre er tilfredsstillinde vedligeholdte.

Danmission
Onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 19.00 har
Danmissions Genbrug inviteret Thyra
Smidt, som er leder af Mødestedet på Vesterbro i København, til at komme og holde
foredrag.
Mødestedet er Danmissions tilbud til flygtninge og indvandrere, hvor man bygger
på dialog, anerkendelse og sameksistens.
Foredraget vil bl.a. komme ind på, hvad
forskellige religioner og kulturer kan lære
af hinanden. Alle er velkomne til foredraget, der holdes i Sognegården.

De grå synger
den 30. oktober
I mange år har der været arrangeret »Spil
Dansk-dag« for skolebørn over hele Danmark. Det er der igen i år, og samme dag
inviterer vi i aktivitetsudvalget også de
lidt ældre til at stemme i med fællessang.
Kl. 19.00 inviteres man til et arrangement:
»De grå synger« i sognegården. Marianne
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K. Rasmussen står for udvælgelsen af sange. Undervejs vil der blive serveret en kop
kaffe.
Alle er velkomne!

Minikonfirmander
som kirkehjælpere
Igen i år vil minikonfirmanderne få tilbuddet om at være kirkehjælpere, dvs. hjælpe
med at dele salmebøger ud, hjælpe med at
hælde vand i dåbsfadet og hjælpe til, hvor
det er relevant. Undervisningen starter i
uge 37 og slutter i uge 47.

Indsamling til julehjælp
i Ringe Sogn
Ringe Menighedsråd har besluttet, at de
penge, der lægges i kirkens bøsser, skal gå
til sognets julehjælp. De søndage, hvor der
er annonceret indsamling til et bestemt formål, går pengene selvfølgelig til det nævnte formål.

Høstmarked
Efter høstgudstjenesten søndag d. 28. september vil der blive arrangeret et festligt
høstmarked ved Sognegården. Kom med
hvad du har høstet i have og på mark, hjemmelavet marmelade, rødbeder etc. De penge, der kommer ind ved salg af varerne, vil
gå til sognets julehjælp.

Korsang for alle aldre
i Ringe Kirke
En helt fantastisk korsæson er slut. For de
godt 40 sangere i Ringe Kirkes Spire- og
juniorkors vedkommende har der i 2014
været besøg af sangpædagog, de har fået
undervisning i hørelære og musikforståelse, de har lavet en del koncerter også ud af

huset, været på korstævne og været med til
det store 4 bens samarbejde i Ringe by, der i
år handlede om fristelser og syndefald.
Pigekoret har også leveret en del koncerter
ud af huset, herunder deltaget i indvielse af
Sangens hus i Herning, lavet koncert med
John Høybye og fire af Danmarks bedste
jazzmusikere og koncert med Odense Symfoniorkester og Fyns Klassiske Talentskole.
Pigekoret har fået solosangsundervisning
af Kristine Eiler Ernst.
Også i den kommende sæson venter der
spændende oplevelser. Der ændres på mødetiderne for at det dels kan passe med den
længere skoledag, dels kan ligge i forlængelse af minikonfirmandundervisningen.
Korene, som øver i kirken, begynder den
nye sæson:
•	Ringe Kirkes Pigekor, for piger i alderen 14-25 år (kun efter optagelsesprøve):
Mandag d. 11. august kl. 17.30-18.00
•	Ringe Kirkes Juniorkor (5.-10. kl.):
Mandag d. 18. august kl. 16.00-17.00.
•	Ringe Kirkes Spirekor (2.-4. klasse):
tirsdag d. 19. 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.
Det skal være sjovt at gå til kor, men vi
synger ikke for sjov. Der er stor fokus på
læring, koncentration, rytmefornemmelse
m.m. Alle korene er en del af talentudviklingsarbejdet i Den fynske Sangskole.

Gospelkoret
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. 60 medlemmer og ledes af Anders Sprotte. Vi har desuden Jørn Becker som
spiller bas til alle øve gange og koncerter.
Glæde, liv og stort engagement er noget
af det der kendetegner koret, både til øveaftner og koncerter. Repertoiret spænder
bredt fra groovy moderne R & B-Gospel til
gode gamle spirituals og intense ballader.
Hvad er gospel?
Gospel er de afroamerikanske kirkers livsglade sang og musik med rødder i slavernes
frihedssang og længsel efter en værdig tilværelse. Gospel er et vidnesbyrd om, hvordan sorg vendes til glæde. I sangene finder
man alt det, som kan tilføre ens tilværelse
mere glæde, håb, fred og taknemmelighed.
Måske er det noget for dig?
Har du lyst til at synge Gospel, og samtidigt være med i et dejligt socialt fællesskab? 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 augustdecember 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 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.ringekirkesgospelkor.dk.

5

Navne
Døbte
16/3
6/4
9/4
12/4
12/4
27/4
25/5
1/6
8/6
14/6
15/6
22/6
29/6

Gry Emilija Larsen
Signe Bruun Clausen
Alma Bruun Jespersen
Caroline Klausen
Elias Lolk Broen
Frederik Haarup Pilegaard
Oskar Valentin Knudsen
Villads Harries Andersen
David Bøgild Thygesen
Lærke Marie Bendahl
Jeppe Elias Nielsen
Villads Emil Gamst Andersen
Julia Katrine Toft Kofoed

Viede
22/5 Peter Spælling og
Stella Bjørn Christensen
7/6 Dorte Wiuff og Brian Sørensen
21/6 Pernille Lykke Andersen og
Michael Aagaard Andersen

Begravede/bisatte
1/3 Grethe Skovgaard Andersen
7/3 Kai Frede Nielsen
8/3 Ina Skavenborg
20/3 Rigmor Lydia Rasmussen
21/3 Henning Overgaard Sørensen
3/4 Lisbeth Højkilde
9/4 Axel Juhl Pedersen
9/4 Elly Elisabeth Kjær
14/4 Anna Vestergaard Borum
16/4 Børge Rasmus Rasmussen
19/4 Hans Langæble
24/4 Bjarne Mayntz
25/4 Anne Marie Agnete Johansen
26/4 Ellen Thomsen
30/4 Orla Nielsen
8/5 Egon Jørgensen
10/5 Elly Jacobsen
10/5 Dagny Andersen
22/5 Ingeborg Andersen
24/5 Jan Smedegaard Gestelev
31/5 Erik Skovlund Andersen
3/6 Bodil Synnøve Rasmussen
11/6
Grethe Skjold
11/6
Merri Winther Højgaard
12/6 Knud Erik Pedersen
13/6 Leif Hansen
14/6 Anders Kirstein Ramsgaard
17/6 Erling Sørensen

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).
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Ringe Kirkes
besøgsgruppe

Kordegnekontoret i
Sognegården, Søvej 31

Interesserede, der ønsker at få besøg,
eller som måske kunne tænke sig at
blive besøgsven, er velkomne til at
kontakte en af præsterne:

Omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning, navneændring samt ønske om begravelse/bisættelser skal meddeles kordegnekontoret elektonisk via Borger.dk. Ønske om
dåb og vielse aftales direkte med kordegnen.

Karen Blauenfeldt Dam tlf. 62 62 41 45
Anders Eyvind Nielsen tlf. 62 62 13 65

Kontortid:
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.30 samt torsdag 16-18,
mandag lukket. Tlf. 6262 1526.

Lån 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
29. august
2. september
4. september
8. september
9. september
11. september
14. september
14. september
23. september
5. oktober
22. oktober
23. oktober
28. oktober
30. oktober
2. november
6. november
16. november
30. november

kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 20.00-22.00
kl. 10.00
kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 14.45
kl. 14.45
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 19.30
kl. 16.00
kl. 16.30
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 9.30 og 17.00
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 19.30

Sæsonstart for Juniorkor
Sæsonstart for Spirekor
Open By Night
Baby-salmesang, sæsonstart
Friluftsgudstjeneste
Sangeftermiddag, sæsonstart
Opstart af minikonfirmander
Opstart af minikonfirmander
Kaffesamvær besøgsgruppen (i Sognegården)
Koncert med Hans Dal og Marianne Harbo
Tirsdagstanker, sæsonstart
Gospelgudstjeneste med Ringe kirkes Gospelkor
Aftensang, sæsonstart
Gud og spaghetti
Gud og spaghetti
Spil og syng dansk i Ringe Kirke
Alle Helgens Stemning
Gud og spaghetti
Koncert med Modern Brass Quintet
Gymnasiets adventskoncert

Ret til ændringer forbeholdes
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Gudstjenesteliste august-december 2014

AEN: Anders Eyvind Nielsen
KBD: Karen Blauenfeldt Dam

Ret til ændringer forbeholdes

MARK & STORM GRAFISK A/S

23. aug.
Dåbsgudstjeneste
KBD
11.00
24. aug.
10. s.e.trinitatis
KBD
10.00
29. aug.
Open by Night
AEN
21.30
Andagt
31. aug.
11. s.e.trinitatis
AEN
10.00
Kirkekaffe
				
4. sept.
Friluftsgudstjeneste
AEN/KBD 18.30
Ved Ringe Sø
7. sept.
12. s.e.trinitatis
KBD
10.00
14. sept.
13. s.e.trinitatis
AEN
10.00
21. sept.
14. s.e.trinitatis
AEN
10.00
28. sept.
15. s.e.trinitatis
KBD
10.00
Høstgudstjeneste
				
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
				Kirkekaffe
5. okt.
16. s.e.trinitatis
AEN
10.00
5. okt.
Gospelgudstjeneste
KBD
16.00
Ringe Kirkes Gospelkor
				
Kollekt: Ringe Sogns Julehjælp 2014
12. okt.
17. s.e.trinitatis
KBD
10.00
18. okt.
Dåbsgudstjeneste
AEN
11.00
19. okt.
18. s.e.trinitatis
AEN
10.00
22. okt.
Aftensang
KBD
16.30
23. okt.
Gud & Spaghetti
KBD
17.00
26. okt.
19. s.e.trinitatis
KBD
10.00
Kirkekaffe
28. okt.
Gud & Spaghetti
AEN
17.00
29. okt.
Aftensang
AEN
16.30
				
2. nov.
Alle helgens dag
KBD
10.00
Kollekt: Ringe Sogns Julehjælp 2014
2. nov.
Allehelgensstemning AEN
16.00
5. nov.
Aftensang
AEN
16.30
6. nov.
Gud & Spaghetti
AEN
17.00
9. nov.
21. s.e.trinitatis
AEN
10.00
12. nov.
Aftensang
KBD
16.30
16. nov.
22. s.e.trinitatis
AEN
10.00
19. nov.
Aftensang
AEN
16.30
23. nov.
Sidste s. i kirkeåret
KBD
10.00
Minikonfirmandafslutning
				
Kollekt: Ringe Sogns Julehjælp 2014
				Kirkekaffe
30. nov.
1. s. i advent
KBD
10.00
				
7. dec.
2. s. i advent
AEN
10.00
Kollekt: Ringe Sogns Julehjælp 2014
13. dec.
Dåbsgudstjeneste
KBD
11.00
14. dec.
3. s. i advent
KBD
10.00

