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DE UNGE INDTAGER KIRKEN
SØNDAG d. 11/6 kl. 17.00 i Herringe kirke
En søndag om året er der larm i kirken, og alle tidligere og kommende
konfirmander er inviteret. I år spiller den unge jazztrio hustruvold med
Ludvig Søndergaard, Rasmus Theodor og Frede Thorsen. Årets
konfirmander dækker op til FÆLLESSPISNING med grill efter
gudstjenesten. Medbring madkurv og noget til grillen; vi serverer
drikkevarer til maden.
INDSKRIVNING til konfirmationsforberedelse 2017-2018 Efter
gudstjenesten er der også indskrivning for alle fra Herringe og Gestelev
der skal gå til præst efter sommerferien. Som udgangspunkt skal man
konfirmeres i det sogn man bor i, med mindre andet er aftalt.

Fængslet tur retur
Per 1. april er præstestillingen i Herringe og Gestelev blevet ændret.
Hidtil har jeg været halv tid sognepræst i de to sogne og halv tid
fængselspræst i Statsfængslet i Ringe. Men da jeg har søgt om at gå
på halv tid, vil jeg fremover blot være præst i Herringe og Geste lev.
Og så håber jeg at få tid til lidt andet ved siden af. Ændringen er
bevilliget fra Stiftet som en orlov på to til tre år. Herefter er planen
at sognene igen skal dele
præst med fængslet. Det
har været spændende og
be-rigende med arbejdet i
fængslet, og kombinationen af fynsk idyl og hårde
liv har været god for
mig.
Men nu
er det tid til en anden ugerytme og
færre af de lange dage. Jeg vil fortsat være at
træffe alle
ugens dage, bortset fra mandag som er min fridag.
KN
Når udkanten slår igen
Det er ikke så tit man kommer til konfirmation hos andre og er med
i kirken, når man er præst. Men nu skete det. En stor flot kirke i
Kolding, som allerede i det øjeblik man svinger om hjørnet og tårnet
synes, emmer af finere forhold. Stor fin kirkeplads o g dobbeltdøre
og er stort våbenhus. Her er personale nok, var det første der slog

mig. Og kirkerummet var overdådigt vedligeholdt, både med nyt og
gammelt. Og der var både et større konfirmationsselskab på v ej ud
og et andet på vej ind. Uh, tænkte jeg, der er en præst der har en
lang dag. Men da jeg senere kiggede i det ret labr e kirkeblad
opdagede jeg, at det var selvfølgelig to forskellige præster , der
havde tjeneste henholdsvis kl. 9.30 og kl. 11.00. Der var nu ikke
nogen kirketjener at se, da vi kom ind og opdagede at der ikke var
flere salmebøger. Nå, det kan også ske hos dem, åndede jeg lettet
op. Og da vi fandt en plads i et fjernt hjørne af det ene kirkeskib ,
opdagede vi skærmene, der var placeret overalt i kirken. Aha, de
ville selvfølgelig vise salmenumrene. Men stadig intet personale.
Det var som at indtage et bord uden at nogen havde budt ind. Vi
satte os bare. Og det samme gjorde alle de andre. Og pludselig hørte
vi et brus, det var musikken der startede og folk begyndte at vende
sig rundt. Mon ikke der skete noget nu. Og da konfirmanderne kom
ind, rejste alle sig med store venlige ansigter og gudstjenesten gik i
gang. Men da første salme tonede frem var det den forkerte salme,
der blev vist på skærmene og folk begyndte at kigge lid t forvirret
omkring og så at snakke lidt. Til næste salme var teksten den
rigtige, men de fleste fortsatte med at sidde og kigge rundt, eller
også sad de og tog billede af deres børn som sad og fjollede med
fætrene på bænken foran. Der var forhold svis mange der skulle
konfirmeres, så gudstjenesten var skåret ind til benet – for så vidt
meget brugervenligt. Og prædikenen va r virkelig god, men folk sad
stadig og småsludrede og så ud som de sad og ventede i en
afgangshal Kastrup. Der manglede den samlende kraft, som gør os
til mere end bare os selv. Og det slog mig, hvad et lille samfund kan.
Selvom de fleste af gæsterne kommer udefra, kan man i et lille
samfund samle byen om den fest, som en konfirmation er. Eller til
en begravelse. Så samles man og deler livsvilkår. Og derfor synger
alle selvfølgelig med. Derfor lytter man. Derfor deltager man i
handlingen, også selvom det kirkelige er lidt fremmed for en. Og det
er vel det kultur er. Og det kan et lille samf und. Det kan danne os
til et fællesskab, inddrage os i ritualerne, så vi lærer at synge
sammen og lytte sammen, være vendt i samme retning og ikke bare
sidde og glo ned i hver sin mobiltelefon. Det kan de små steder, som

hele tiden er ved at blive ofret for en eller anden nyslebet sparekniv.
(også bragt som klumme i Amtsavisen)
KN
Kommende arrangementer
PINSEGUDSTJENESTE SØNDAG d. 4/6 Kl. 10.00 i
Gestelev Kirke. Med en fortælling for børn og en prædiken for de
voksne.
FRILUFTSGUDSTJENESTE – 2. pinsedag. d. 5/6
kl. 14.00 på sportspladsen i Herringe. Kom til provstiets fælles
pinsegudstjeneste i det fri, som i år holdes i Herringe.
Gudstjenensten er blevet til i et samarbejde med HSG&I og 4. -7.
klasse på Rudme Friskole. De skal være kor. Denne gang handler
gudstjenesten om forskellige sprog og forståelse på tværs. Og der vil
være oplæsning på fremmede sprog og folkemusik. Gudstjenesten
holdes på sportspladsen i Herringe, Rudmevej 36, hvor man slår sig
ned i et grønne. Det er en god ide selv at medbringe tæppe eller stol.
Parkering ved siden af sportspladsen eller (lidt længere væk) ved
Herringe kirke/præstegården.
Og så kan man tilmelde en kage til Kamille Nygård (kany@km.dk)
senest d. 1/6. Priser uddeles til bedste /flotteste kager. Se bagerst i
kirkebladet.
DE UNGE INDTAGER KIRKEN d. 11/6 kl. 17.00 i
Herringe kirke. Søndag d. 11. juni er der gudstjeneste for gamle og
kommende konfirmander. Herefter picnic foran præstegården.
Medbring mad til grillen og service.
Fælles SOMMERFROKOST d. 16/7 kl. 11.30 i Herringe
Kirke. Efter tjenesten er der fælles sommerfrokost i
præstegårdshaven for dem der er hjemme. Betalt 25 kr. eller
medbring en ret (skriv gerne e n mail hvad du tager med).
Alle er velkomne.

AFTENSSANG MED KLANGSKÅLE i Herringe kirke
søndag d. 20/8 kl. 18.00. Denne sommeraften fyldes kirkerummet af
lydene fra forskellige klangskå le. Det er Vibeke Poulsen og Kirsten
Warburg der spiller på klangskålene, som er lavet i Nepal. ”Når man
slår på skålene, udsender de nog le vibrationer som går ind og
påvirker vores celler/vandet i kroppen, hvormed kroppen falder
fuldkommen til ro. Dette er ren meditation for krop og sjæl” skriver
Vibeke. Efter seancen vil der være lidt brød og vin og evt. mulighed
for at høre om skålenes betydning.
---Kirkerestaurering i Herringe kirke.
En omfattende renovering af Gestelev k irkes ydre er afsluttet.
I indeværende år er det i Herringe Kirke, vi påbegynder nogle
ændringer. Menighedsrådet har besluttet, at tilbageføre det gamle
alterbillede, der i dag hænger lidt klemt i tårnhvælvingen - især
efter at det nye og noget større orgel blev installeret. Det
nuværende alterbillede er en mådelig kopi af Skovgårds billede ”Den
gode Hyrde” fra Rigshospitalets kirkerum i København. Det gamle
alterbillede er et originalt maleri male t af Zehngraff til Herringe
Kirke. Zehngraff var elev af Eckersberg og har især haft sin
betydning som maler af alterbilleder i det Sydfynske og på Ærø.
Uden at kunne betegnes som et mesterværk, indgår vores Zehngraff
billede dog i en god kulturhistorisk s ammenhæng med hans øvrige
billeder.
Udskiftningen nødvendiggør tillige en ændring af farverne på både
antependium (stofbeklædningen på alteret) og knæfald, hvilket
også er tiltrængt.
Herudover påtænker vi en mindre opfriskning/bemaling af vores
gamle barokke prædikestol, der i dag fremtræder i en lidt fersk
afsyret stand.
Det er alt i alt ikke den store reformation vi skaber i kirkerummet.
Det gode er at vi igennem flere år har sparet penge op hertil, så vi
har råd til det.
Jørgen Havelund

Sorggrupper
Vi har nu afsluttet første forløb med sorggruppe. Marie Nevers som
er narrativ terapeut er med som frivillig. I fællesskab tilrettelægger
vi et forløb på 8 gange, hvor vi mødes de samme 8 mennesker.
Det har været lærerigt og meget meningsfuldt at give rum for at tale
om den sorg, som så mange går alene med, når man mister. Vi har
grædt og grinet og på en måde opstår der en meget fin fortrolighed
med de andre, som samtidig for de flestes vedkommende er
mennesker, man ikke kender fra andre sammenhænge. Vi starter et
nyt hold til efteråret. Der er dog allerede venteliste, men der skal
nok være plads til et par stykket til. Det er et tilbud der gælder for
alle i området omkring Ringe. Her i foråret blev det holdt i
Kværndrup. Hvor det bliver i efteråret, ved vi ikke endnu. Men man
kan ringe, hvis man gerne vil høre nærmere.

Praktiske oplysninger. Alt hvad der tidligere blev sendt til
præsten og skrevet i kirkebøgerne, er i dag blevet digitaliseret , og skal
meldes gennem Borger.dk. Det gælder ansvars- og omsorgserklæring
(hvis man ikke er gift og har fået barn ), navngivning, navneændring og
ved dødsfald.
Har du spørgsmål eller andet er det k ordegnen i Ringe, der står for
attester mm. i Herringe og Gestelev. Kontakt Aksel Krogenlund
Larsen, kirkekontoret i Ringe, Søvej 31, e-mail akkl@km.dk
Ved bryllup, barnedåb eller begravelse skal man fortsat henvende sig
til præsten for at aftale nærmere.

MENIGHEDSRÅDSMØDER er åbne for alle. Se hjemmesiden for
tid og sted. Er du nysgerrig eller har du en god idé så kom endelig.

Kagebord i det grønne

- HVEM VIL BAGE? 2. pinsedag kl. 14.00
Jeg mangler fortsat nogle kagebagere til pinsegudstjenesten i
det grønne (på sportspladsen i
Herringe). Håber nogen vil byde ind.
Der bliver musik og sang og
dans og kagebord med et lille mindreårigt
men benhårdt dommerpanel.
Friluftsgudstjenesten er for børn og voksne
fra kirkerne på Midtfyn.
Tag et tæppe med og slå dig ned til god musik og ord på mange
sprog. Tilmeld din kage til Kamille kany@km.dk senest 1/6

ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sogne- og fængselspræst
Kamille Nygård,
Rudmevej 22, tlf. 62 62 13 63
e-mail: kany@km.dk
Mandag er fridag.
Graver Keld Larsen træffes bedst
mandag til torsdag, kl. 8.00 – 9.00
på tlf. 24 27 11 73 eller mail:
herringegestelevgraver@live.dk
Fredag er fridag

Organister i Herringe og Gestelev:
Peter Eget
tlf. 26 18 07 74
Søren Krog
tlf. 21 27 26 07
Menighedsrådsformand
Stig Kjeldbjerg
tlf. 22 64 37 55
Øvrige medlemmer – se hjemmesiden

Præstens ferie:
1-15 juni er jeg på kursus om sjælesorg i København. Hans Vestergaard vikarierer.
Ferie uge 26-27 og uge 29-30. Karen Blauenfeldt Dam og Hans Vestergaard vikarierer

GUDSTJENESTEPLAN
maj - juni - juli - august 2017
HERRINGE

GESTELEV

25/5 – Kr. himmelfart

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

28/5 – 6. s. e. påske

kl. 11. 30 v. HV *

Ingen gudstjeneste

4/6 – Pinse

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 Pinse

5/6 – 2. pinsedag

--- kl. 14. 00 Friluftsgudstjeneste ---

i Herringe med kor og kager
11/6 – Trinitatis s.

kl. 17. 00 De unge indtager kirken
(se inde i bladet)

18/6 – 1. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 (Kaffe)

25/6 – 2. s. e. Trin.

kl. 10. 00 (Kaffe)

Ingen gudstjeneste

2/7 – 3. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

9/7 – 4. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30 v. KBD *

16/7 – 5. s. e. Trin.

kl. 11. 30 – med fælles sommerfrokost i præstegårdshave

23/7 – 6. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

30/7 – 7. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

6/8 – 8. s. e. Trin.

kl. 10. 00 (Kaffe)

Ingen gudstjeneste

13/8 – 9. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 (Kaffe)

20/8 – 10. s. e. Trin.

kl. 18. 00 Aftensang

Ingen gudstjeneste

(se inde i bladet)

27/8 – 11. s. e. Trin.

kl. 11. 30

kl. 10. 00

*HV = Hans Vestergaard; KBD = Karen Blauenfeldt Dam.
KIRKEBILEN KAN BENYTTES FRIT TIL GUDSTJENESTER I DET ANDET SOGN

* BESTILLES DAGEN FØR *
Til Herringe: Palles taxa 62 62 28 15; til Gestelev: Alex´ Taxi 62 66 12 02

