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Forside: Pinse med musik i Gestelev kirke. Kirkebladet
udgives af Herringe Gestelev pastorat, red. af præsten.

SOMMERKOR –for børn og unge
Efter sommerferien planlægger vi at lave et lille kor for børn og
unge, fra 5. klasse og op. De øver fra midt august til og med
september, og ender med at synge til en gudstjeneste eller to. Det er
Anna Beth Lovatt, som sang i kirken til De Unge Indtager Kirken i
år, som vil øve med dem, sammen med vores kirkesanger, Ditte. Der
skal synges nyere sange og flerstemmigt. Har du lyst til at mødes
en eftermiddag/aften om ugen og synge med andre unge – så skriv til
kany@km.dk Vi øver i Herringe kirke.

Kommende arrangementer
PINSEGUDSTJENESTE med harpemusik søndag d. 9/6 kl. 10.00 i
Gestelev kirke.
Harpespil er så
smukt i en kirke!
Pinsesøndag, den
luftigste højtid af
dem alle, får vi
harpespil i
Gestelev kirke til
søndagens
gudstjeneste. Det
er Ida Wilno og
Simone Fietje
Siggaard, to
fynske
harpenister, som spiller på den keltiske harpe, der kommer. Under
gudstjenesten vil der blive spillet musik fra Skotland, Tyskland og
Danmark.

FRILUFTSGUDSTJENESTE i Årslev mandag d. 10/6, 2.
pinsedag kl. 14.00. Årslev sogn bliver i år vært ved den årlige
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Midtfyn provsti. Gudstjenesten

holdes i præstens have, bag ved præsteboligen, Gl. Byvej 28 B. Der
medvirker et folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister.
Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i det grønne.
Medbring stol eller tæppe og kaffekurv!
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Årslev kirke, og kaffen
kan indtages i sognehuset. Man kan parkere ved Årslev kirke og ved
sognehuset.
Fælles SOMMERFROKOST i præstegårdshaven d. 7/7
kl. 11.30 gudstjeneste i Herringe Kirke. Efter tjenesten er der
fælles sommerfrokost i præstegårdshaven for dem der er hjemme.
Det plejer at være smukt og hyggeligt. Og som altid med god musik.
Betal 25 kr. eller medbring en ret (skriv evt. en mail, hvad du tager
med). Alle er velkomne.
******

Prædiken til 2. påskedag,
Gestelev (Familiegudstjeneste)
I torsdags (skærtorsdag) var vi
ikke så mange i kirke her i
Gestelev, Så vi snakkede lidt om
det, og endte med at forkorte
gudstjenesten en del.
Men bagefter sagde en af
kirkegængerne, at det havde hun
i grunden fortrudt. For de var jo
kommet herhen for at komme til
gudstjeneste, med alt hvad det
indebærer.
Og det gik op for mig, jeg tror
ikke jeg har tænkt det så klart
før, hvor meget opstand der
egentlig ligger i det at have en
kirke, i det at gå til gudstjeneste.
Opstand imod alverdens ting, som i øvrigt binder os.
Opstand mod familien for det første. For man forlader jo dem, midt i
en højhellig fridag, med mindre man tvinger dem med. Som det sker
nogle gange hjemme ved os.

Opstand med haven, hvor ukrudtet vokser vildt og uhæmmet, mens
man bare sidder her, eller også ligger den ny-lugede jord dér så
jomfrueligt og sukker efter at blive besået, og hvor er vi?
Opstand mod husholdningens bunker, der ligger og håner os med
sine evige krav om at blive flyttet fra et sted til et andet.
Opstand mod ens forældre, for nogens vedkommende, som måske
var nogle af dem, 68 erne, der forsøgte at bilde os ind, at kirken var
et nedlagt foretagende. Dørene ind til kirken lod de være lukkede og
de havde ganske glemt, hvem der havde nøglerne. Tænk ikke mere
på det, sagde de.
Opstand mod almindelige borgelige spisetider, som søndage og
helligdagene siger: morgenmad kl. 10.00, men sidst på ferien
nærmere 11.30. Og lige dér har de så lagt gudstjenesten!
For ikke at tale om den stille opstand det er at indrømme over for
sig selv, at den dejlige, fyldige og i øvrigt fyldte hverdag mangler
noget – som man måske aner findes herovre i kirken.
…
Da vi kom hertil for efterhånden en del år siden, hørte jeg om
Nordfyn, som jeg i øvrigt stadig kender så dårligt, om Nordfyn, ikke
her selvfølgelig, men deroppe, var der en talemåde der lød:
Ånden flyver lavt over Nordfyn. Men vi er go´e til at buk´ os.
Og man så en hel befolkning dukke sig pænt, eller måske bare bøje
sig dybt ind over de daglige gøremål. Og så er der pludselig én, til
alles forfærdelse, der rejser sig op. Og de mange gyser ved synet, så
højt han rager op.
Jeg vil i kirke! siger han. Han ville ikke dukke sig!
Ikke så langt derfra var der også et par stykker, der havde gjort
opstand, mod det selvtilstrækkelige liv, og sagt, ikke højt, men bare
for sig selv, jeg vil i kirke i dag.
…
Og sådan findes der forskellige former for opstand - i denne vores
ikke krigsramte del af verden.
De gule veste, som jeg prædikede om i går (påskedag). Børnene der
protesterer imod vores, de voksnes enorme forbrug, og vores
ufattelige stivsind, i forhold til de klimaudfordringer som vi står
over for i dag.
Og så er der de åndelige oprørsgrupper. Hvor mennesker kæmper
for at få lov at bevare en tro på noget der er større end os, en Gud og

nogle fortællinger, som sætter vores lille fritsvævende liv ind i en
større ramme. Men de er oppe imod stærke markedskræfter, der
forsøger at gøre os til forbrugere og intet andet end det.
Markedskræfter, der forsøger at bilde os ind at livets højeste mål er
lykke, for os selv, og at lykke i øvrigt er lig med et veludstyret
køkken og velklædte børn.
…
Nej, det tænkte I måske ikke lige på, da I her for lidt siden satte jer
på kirkebænken. I er en del af et ikke-voldeligt oprør. Vi er et
oprør, mod en verden der hele tiden truer med at blive lidt for bred
om livet, men alt det vi rager til os, men med alt for lavt til loftet…
Så må man ud, og ud i det fri, ud i en skov eller hen i kirken, for at
rejse sig op, som det åndelige menneske man vel er.

Kirkebøn
Gud og far i himlen. Til alle tider har vi mennesker haft svært ved at finde hen
til dig. Men så opsøger du os. Nogle gange uden at vi opdager det. Løfter loftet
lidt over vores hoveder. Flytter vores horisont, en lille smule længere udefter.
Tager lidt at tyngden af den dag, der ellers truede med at blive for tung.
Bliv ved med at sende dine fortællinger ind i denne vores verden. Lad dem løfte
sig og bliver levende. I de billeder og historier vi fortæller til hinanden og om
hinanden.
Blæs din ånd i dette vores travle liv. Og giv os sans for tro og den ydmyghed
der ligger i at være overskygget af en sandhed som ikke er vores egen.
Lad din kirke være det åndehul, som livet så mange steder mangler.
Amen
Husk – prædikener kan læses på hjemmesiden.
www.herringekirke.dk elle www.gestelevkirke.dk

Kirkegårdens personale
Vores graver Keld Larsen er fra 1. maj 2019 blevet ansat i fleksjob,
som betyder at han og hans kone, Henny, vil være noget mindre på
kirkegårdene, end I er vant til. Som medhjælper har vi ansat Jan
Erik. Han har hjulpet os siden 2017, men har nu fået sit timetal sat

op. Det er fortsat Keld Larsen man skal henvende sig til med
spørgsmål ang. pasning af grave.
Liturgiudvalg
Gennem de 14 år hvor jeg har været præst i Herringe og Gestelev
kirker, har der været arbejdet med gudstjenesten. Der ligger et fast
ritual for det der hedder højmessen, som er søndagens
morgengudstjeneste med altergang. Det ritual skal følges – næsten –
til punkt og prikke. Dog er små ændringer tilladt. Og de fleste vil
opleve, at gudstjenesterne aldrig er helt ens fra kirke til kirke. Hos
os har vi forkortet gudstjenesten en smule, ved at lægge en af
bibellæsningerne hen til slut i gudstjenesten, hvor den erstatter en
bøn. Det betyder at vi har lidt færre salmer, og at vi er hurtigere ved
prædikenen, som i den lutherske tradition er gudstjenestens
højdepunkt. Men især adskiller nok de gudstjenester vi holder sig
fra andre gudstjenester ved musikken. Ved at vi har ansat to
folkemusikere, som kan spille og synge ikke bare salmer. Vi hører
også harmonika og violin til de fleste gudstjenester. Det giver hele
foretagendet en lidt anden klang.
Men nu har vi nedsat et lille liturgiudvalg. Liturgi er
ordet for den disciplin der beskæftiger sig med gudstjenestens gang.
Ikke for at lave alting om. Men for at diskutere hvorfor vi gør som vi
gør, og evt. arbejde med hvordan gudstjenesterne kan blive mere
tilgængelige. Det handler også om tidspunktet for gudstjenesten,
hvordan der annonceres, ligesom det handler om salmevalg,
bønnernes ordlyd, altergangsordene osv.
Vi drømmer om at lave en gudstjeneste til efteråret, som
folk fra menigheden står for. Og det kan godt være, at vi en gang
imellem spørger lidt ud, hvordan fx altergangen opleves, eller om
salmerne er for gamle eller for nye? Vi regner ikke med at få et svar
på det. De sidste 5 år har vi i Herringe haft gudstjenester hvor en fra
sognet prædikede, i stedet for præsten. Og efterfølgende var der
kort snak om hvad den vedkommendes prædiken havde sat i gang af
tanker. Det har været meget fine og vedkommende gudstjenester
hver gang.

Som jeg oplever det, sker der noget når vi tager ordene i vores egen
mund, og lader dem cirkulere, i stedet for – som vi plejer – bare at
lytte tilbagelænet, og måske, måske ikke, tage ordene vi hører for
gode varer. Det er også en form for præstetjeneste, tænker jeg, at
give ordene ud til andre. I en stadig samtale om, hvad de mon
betyder, for os i dag. Bønner kan også have godt af at blive vendt og
drejet, og at man en gang imellem siger dem højt for andre. Ud over
højmessen eller den klassiske gudstjeneste, er der alle de andre
gudstjenester, hvor musikken fylder mere, og også fortællinger,
digte eller vers finder plads. Mere om liturgiudvalgets arbejde i
kommende kirkeblade. Spørgsmål, tanker, ris og ros af
gudstjenestelivet i de to små kirker er altid velkomne.
KN
Til kalenderen:
Fælles høstgudstjeneste i klyngesamarbejde mellem Gestelev, Espe,
Heden, Hillerslev, Nr. Søby og Vantinge. Vi cykler fra Gestelev til
gudstjeneste i Heden kirke kl. 11.00 søndag d. 15/9.

Menighedsrådsmøder er åbne for alle. Datoer for årets sidste møder:
19/8; 9/10; 12/11. Møderne foregår i konfirmandstuen i Herringe
præstegård, Rudmevej 22, og almindeligvis kl. 19.30.

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
på tlf. 24 27 11 73 eller mail:
herringegestelevgraver@live.dk
Fredag er fridag

Organist i Herringe og Gestelev:
Peter Eget
tlf. 26 18 07 74
Fredag er fridag

Menighedsrådsformand
Stig Kjeldbjerg
tlf. 22 64 37 55
mail stig725@gmail.com
Øvrige medlemmer – se hjemmesiden

Ferie: Kamille Nygård holder ferie d. 8/7 til d. 28/7 og igen d. 3/8-9/8
Embedet passes i perioden af henholdsvis Karen Blauenfeldt Dam og Lene Carina
Andersen.

GUDSTJENESTEPLAN
juni - juli - august 2019

9/6 – Pinsedag
10/6 – 2. pinsedag

HERRINGE

GESTELEV

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

--- kl. 14. 00 Friluftsgudstjeneste med picnic ---

i Årslev præstegårdshave
16/6 – Trinitatis s.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

23/6 – 1. s. e. Trin.

kl. 9. 00 ved LCA*

Ingen gudstjeneste

30/6 – 2. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30

7/7 – 3. s. e. Trin.

kl. 11. 30 Fælles sommerfrokost Ingen gudstjeneste

14/7 – 4. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

21/7 – 5. s. e. Trin.

kl. 9. 00 ved KBD*

Ingen gudstjeneste

28/7 – 6. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

4/8 – 7. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 9. 00 ved LCA*

11/8 – 8. s. e. Trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

18/8 – 9. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

25/8 – 10. s. e. Trin.

kl. 9. 00 ved KBD*

Ingen gudstjeneste

1/9 – 11. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 9. 00 ved LCA*

8/9 – 12. s. e. Trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

* Karen Blauenfeldt Dam/Lene Carina Andersen
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

