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500 år senere. Alle store mænd er et skrummel. Især hvis de har skrevet
meget, side op
og side ned, i
alle retninger,
og de bliver
Til orientering - Ny sorggruppe ved
helte, og
mennesker
Marie Nevers og Kamille Nygård
slider sig selv
op på at prøve
starter til oktober.
at forstå deres
gamle og
snørklede sætninger. Martin Luther (1483-1546) er et skrummel, men
også det modsatte. Han er den der åbnede døre og vinduer og lod den
nye luft komme ind dengang i 1500 tallet. Over for en kirke som sad
tungt og godt på magten, og som holdt den jævne mand i et jerngreb.
Alle var bange for at dø ovenpå et par århundrede med pest. Og hvad
ventede der dem i døden? Her kunne kun kirken hjælpe.
Den dato som bestemmer
500 års jubilæet for
reformationen, er d. 31.
oktober 1517: Dagen hvor
munken Martin Luther (på
det tidspunkt også ansat på
universitet) bevægede sig
ned på byens torv i
Wittenberg og slog et
stykke papir op på
kirkedøren. Sådan gjorde
man, hvis man ville
diskutere en sag
videnskabeligt. Papiret var
tætskrevet med 95 teser,
som alle mere eller mindre
skarpt kritiserede kirkens praksis me d salg af afladsbreve. Det var en
handel der foregik livligt, hvor man i kirken kunne købe sig til et
mildere efterliv, eller til et mildere efterliv for en afdød i familien.
Misbrug findes alle steder, men Luther havde et skarpt blik for, at tro
kan der ikke handles med, hverken med penge eller ved særlig from og
dydig adfærd. Den Gud man læser om i biblen - gik det op for ham - er
ikke en Gud vi skal forsøge at nå op til, men netop en Gud der opsøger
det menneskelige og dermed det almindelige liv. Luther selv giftede sig

senere med en bortløben nonne, og det almindelig liv med måltider,
fester, arbejde og venner, som vi kender det, blev hans nye ”kloster -liv”.
Sådan skulle man tjene Gud, tordnede han, ved at være et almindeligt
menneske, og ikke ved at være from i et fjernt kloster. I dag er det en
selvfølge, i den lutherske kirke, at præster er almindelige mennesker,
der lever som alle andre. Ligesom de t er en selvfølge, at alle er lige for
Gud. Ethvert barn, en fremmed, en ikke-troende har lov at komme i
kirken, bede med på Fadervor, og gå til alters. Alle der er døbt er
præster, sagde Luther. Troende kan alle være, og alle kan vi give troen
videre til vores børn eller til mennesker vi møder.
Reformation, det betyder egentlig en tilbagevenden. Og man kunne
spørge: Hvad har vi brug for at vende tilbage til i dag, i kirken , i livet?
Hvad er det for nogle børn vi har smidt ud med badevandet i vores
evindelige moderniseringstrang?
Reformationsjubilæet markeres også i
Herringe og Gestelev. I første omgang på
Rudme Friskole, hvor jeg holder
morgensang på skolen i uge 36 om
reformationen. Torsdag d. 7/9 kl. 19.30
bliver der fortælleaften, også på friskolen,
ved Ester Rützou, en af landets bedste
historiske fortællere. Ikke som et foredrag
men som en levende fortælling skal vi høre
om dengang reformationen ramte Fyn. Entre
er 50 kr., børn gratis, og alle er velkomne . Torsdag d. 14. september er
alle områdets skoler inviteret til rollespil om Luther og reformationen,
arrangeret af præster og frivillige. Endelig skal temagudstjenesten d.
19/11 handle om reformation set med vor tids øjne. H vad er det vi har
mistet og brug for at vende tilbage til i et trav lt moderne liv?
KN

For de få og for de mange. De sidste 3 måneder har jeg skreve t
prædikenvejledninger til præsternes lille fagblad, en tjans der går på
skift. Og når man skal give indspark til andres prædikener, og ikke bare
sine egne, kan det man kender godt vende sig på nye måder. Jeg så
pludselig et træk, der går igen i mange af de bibelske fortællinger, og det
er forholdet mellem de mange og de få. Der er en fortælling om ti
spedalske som beder Jesus om hjælp. Han helbreder dem, men kun en af
de ti kommer tilbage og takker. De ti bliver hel bredt, men kun én bliver
frelst. Forstår man. Denne ene får det mere, som vi kalder tro. Et andet
sted: 100 får græsser på en eng, men et af dem bliver væk, og hyrden, som
kunne være Jesus, forlader flokken og går ud for at lede. 100 får, men
kun ét bliver fundet – og fremhævet. Og det går igen flere steder. J eg
tænker om det ikke er sådan det er. Stort set alle er medlem af
folkekirken i Danmark, et meget usædvanligt fænomen i den moderne
verden, men kun få går i kirke. G odt nok flere end der går til fodbold,
men kirkegængere er spredt ud over hver en lille flække. Vi er mange,
det er en folke-kirke, og alligevel sidder vi så tit og føler os som de få Er
det et forhold i troen selv? Den siger os ikke lige noget. Den siger ikke
lige alle noget, men så slår den ned i én en dag, eller hos ens barn, eller
også lever den hos ens bedstemor, og disse små nedslag er egentlig nok.
Det er vel ikke meningen at vi alle sammen skal gå i kirke hver søndag.
Vi ville i øvrigt ikke kunne være der. Jeg tænker derfor om man kunne
lave gudstjenester for de få, og gudstjenester for de mange . Få
gudstjenester som samlede lidt flere. Og som minder os om den
tilknytning, som så mange er glade for. Og så de almindelige
søndagsgudstjenester for de få , som bare lige trænger til at gå stille i
kirke den søndag. På en måde er det det vi har gjort længe, men der er
noget fint i at tænke det sådan. Henover efteråret og vinteren holder vi
fx temagudstjenester i Gestelev. Det en anledning til at få sunget, og vi
får set hinanden lidt på kryds og tværs i den lille by med de mange
afkroge. Måske er der en der vil sige lidt om en af teksterne. Og så vil vi
fra rådet sørge for gode tanker, lidt særlig musik og forhåbentlig gode
livsnære/relevante temaer. Jeg drømmer også om at vi kunne få en
madordning i gang, så man kunne få mad med hjem, eller måske en gang
imellem blive hængende og spise i forsamlingshuset.
KN

Kommende arrangementer:
FÆLLES HØSTGUDSTJENESTE – Kom med havens
blomster, frugt og grønt! - Søndag d. 17/9 kl. 16.00 i Gestelev kirke.
En festlig høstgudstjenesten med nyere smukke salme. Tilføjet små
forklaringer: Hvorfor rejser vi os op, hvor kommer prædikenen fra? Og
hvad er det der bliver sunget ind i mellem? Hvorfor går vi op og spiser
brød og vin? Alt i alt en gudstjenest e med spørgsmål og svar og god
musik.
Jazzsaxofonist Rasmus Fribo spiller med Anders Andersen på trækbasun
og Søren Krog på klaver, fortrinsvis rytmiske salmer.
PYNTNING AF KIRKEN
Kom og vær med til at pynte kirken. Kig
forbi i løbet af søndagen –
kirken er
som altid åben! - med
blomster fra haven
(gerne i glas eller vase), en
kurv med æbler, en bakke
sene hindbær, et neg eller
andet, der ikke drysser alt
for
meget.
Efter gudstjenesten kan man
tage
en buket med hjem,
hindbær eller hvad der
ellers er.
Som en sensommerens grønn e
byttebiks.
HALLOWEEN for børn og voksne søndag d. 5/11 kl. 14-17.30
Kom og vær med til græskar-værksted i Gestelev forsamlingshus. D er
snittes og skæres og males uhyggelige ansigter. Vi sørger også f or lidt at
spise til de sultne. Kl. 17.00 er der uhyggelige historier i kir ken, kun
oplyst at de lysende græskarhoveder, som er blevet lavet i løbet af
dagen. Tilmelding til Kamille (kany@km.dk) senest tirsdag d. 31/10.
Skriv hvor mange I kommer og om I har mulighed for selv at medbring e
græskar.
AFSKED MED KIRKESANGER Søndag d. 12/11 kl. 11.30 i
Herringe kirke. Denne søndag tager vi efter gudstjenesten afsked med
vores kirkesanger Anne Marie Eltzholtz, som har sunget i Gestelev og
Herringe kirker. Efter gudstjenesten serveres lidt pindemadder og noget
at drikke.

TEMAGUDSTJENESTE Søndag d. 19/11 kl. 16.00 i Gestelev
kirke. Det skal handle om reformationen for 500 år siden og kirken i dag.
For voksne og børn: Hvem var Martin Luther? Og hvad vil det sige at
reformere sit liv, at vende om , eller vende tilbage til det man synes er det
vigtige. Konfirmanderne giver deres bud på hvad der for dem er det
vigtige i kirken i dag. Musikken bliver god, en vekslen mellem gammelt
og nyt.
EFTERÅRETS FOREDRAG på Rudme Friskole
Arrangeret i samarbejde med Rudme friskole.
Torsdag d. 7/9 kl. 19.30 Fortælleaften ved fortæller Else Rützou.
Katekismuskuppet, historie levende formidlet, om da reformationen
ramte Fyn. Ester Rützou er en af landets bedste historiske fortællere.
Torsdag d. 5/10 kl. 19.30 Et liv indenfor og uden for lokalpolitik, en
livsfortælling blandet med sange, ved tidligere Borgmester Bo
Andersen.
Fredag d. 17/11 kl. 15.30 -17.00 (NB) Syriske fortællinger ved Mazen og
Michael Due Larsen. Fortællinger fra et land i krig, med smagsprøver
fra det syriske køkken, kaffe og masser af myntete.
Foredragene finder sted på Rudme Friskole i salen .
Entré er 50 kr. Børn og unge gratis. Til torsdagsforedragene
medbringer man selv brød til kaffen.
Til kalenderen
FÆLLES ADVENTSGUDSTJENESTE – SØNDAG d. 3/12 kl. 16.00 v.
Ringe Kirkes pigekor. Adventstiden åbnes med en smuk
eftermiddagsgudstjeneste, hvor mørket får lov at falde på. Ringe kirkes
pigekor, ledet af Kirsten Retoft, synger til gudstjenesten.
”ALTING HAR EN TID….” Jeg har tænkt meget over dét her , det har
ikke være let, men nu er beslutningen taget, og jeg fratræder som fast
kirkesanger i Herringe og Gestelev i slutningen af 2017.

Jeg har nydt at være en del af kirkepersonalet i snart en menneskealder.
Det var mit held, at kirkesanger Esben Enggaard i 1995 stod og manglede
en kollega til ét af sognene, og at jeg sang i kor med den daværende
præst, Rasmus Balslev.
Jeg blev hurtigt kendt som ”hende den unge ovre i Gestelev ”.
Umiddelbart begriber jeg ikke, hvor alle de 22 år er blevet af. Og
alligevel, når man tænker tilbage, er der sket en del forandringer i den
periode: F.eks. i skikkelse af 3 forskellige præster og 6 or ganister, nye
salmer, moderne melodier til gamle salmer. Nye former for kirkelige
handlinger, nogle målrettet en bestemt del af menigheden, andre til
markering af særlige begivenheder, kirkelige såvel som private. Vi fik
nye orgler med pedal til begge kirk er. Efterhånden fandt også mere
moderne musikgenrer deres plads som præ- og postludier. Og i sidste
omgang er et nyt instrument, harmonikaen, blevet introduceret og godt
modtaget til gudstjenesterne, hvor også højmesseritualet har fået en
mindre justering.
Vores præst forstår at balancere mellem det trygge velkendte, og den
nødvendige nytænkning. Kirken må rumme begge dele, og det gør den så
fint i Herringe-Gestelev.
Tak til alle mine kirkekolleger for godt og hyggeligt samarbejde, og til
menighedsrådet for den altid gode behandling.
Anne Marie Eltzholtz.

ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sogne- og fængselspræst
Kamille Nygård,
Rudmevej 22, tlf. 62 62 13 63
e-mail: kany@km.dk

Organister i Herringe og Gestelev:
Peter Eget
tlf. 26 18 07 74
Søren Krog
tlf. 21 27 26 07

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

Menighedsrådsformand
Stig Kjeldbjerg
tlf. 22 64 37 55
Øvrige medlemmer – se hjemmesiden

GUDSTJENESTEPLAN
september, oktober og november 2017
HERRINGE

GESTELEV

3/9 – 12. s. e. trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

10/9 – 13. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

17/9 – 14. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Høstgudstjeneste

24/9 – 15. s. e. trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

1/10 – 16. s. e. trin.

kl. 11. 30

kl. 10. 00

8/10 – 17. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

15/10 – 18. s. e. trin.

kl. 11. 30 HVJ*

Ingen gudstjeneste

22/10 – 19. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

29/10 – 20. s. e. trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

5/11 – Alle helgens s.

Ingen gudstjeneste

kl. 17. 00 Uhyggelige historier

12/11 – 22. s. e. Trin.

kl. 11. 30

Ingen gudstjeneste

19/11 – 23. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Temagudstjeneste

26/11 – s. s. i kirkeåret

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

HVJ – Hans Vestergaard Jensen
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
Foredrag
Torsdag d. 7/9 – Da reformationen ramte Fyn, fortælleaften ved Else Rützou
Torsdag d. 5/10 – Et liv inden for og uden for lokalpolitik ved Bo Andersen
Fredag d. 17/11 – Syriske fortællinger, fra et land i krig, ved Mazen og
Michael Due

