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BAGOM GUDSTJENESTEN – Aftenstudiekreds med vin og brød .
Mange har efterlyst en studiekreds, hvor man kan lære lidt om, og
også vende med hinanden, de kristne grundbegreber. Hvad betyder
det i dag, når vi snakker om at forsone sig, eller om
syndsforladelse? Og har tro noget at sige ensomhed? Skal man leve
på en bestemt måde, når man kristen? Sådanne spørgsmål vil blive
vendt ét ad gangen. Og hvis nogen har lyst til at hjælpe bagom
gudstjenesterne er det også her man kan skrive sig på en kirkeliste
– for dem der gerne vil bage eller lave kaffe eller måske læse op til
en gudstjeneste. Tanken er at holde sådan et lille aftenseminar en
gang hver eller hver anden måned, som en slags fælles tænketank til
søndagens gudstjenester. Man kan komme én gang, eller så tit man
har tid og lyst. Første emne for studiekredsen er LIVSGNIST.
Emner og evt. læsestof til inspiration vil blive lagt ud på
hjemmesiden. Vi mødes i kirken, og
starter og slutter med at synge.
Datoer for de første gange: torsdag
d. 11. januar kl. 19.30 -20.45 og
torsdag d. 8. marts kl. 19.3020.45. Skriv gerne om I kommer
eller duk bare op.

GRÆSKE TRAGEDIER PÅ
RUDME FRISKOLE I ugerne 3 og
4 holder jeg morgensang på
Friskolen hvor jeg fortæller om
oldtidens græske teater. Herudover
vil jeg genfortælle to tragedier for børnene. Andre fra byen er som

altid velkomne til morgensang på Friskolen, som er mandag,
torsdag og fredag kl. 8.00-8.30.
Kommende arrangementer:
Søndag d. 3/12 Kl. 16.00 gudstjenesten i Gestelev
kirke. Første søndag i advent fejres med en smuk og stemningsfuld
adventsgudstjeneste. Til gudstjenesten komme Pigekoret fra Ringe
kirke, ledet af Kirsten Retoft, og synger op til advent og jul.
Torsdag d. 14/12 kl. 16.00 Lucia for børn og voksne.
Denne torsdag aften kommer eleverne fra Nordskovens Friskole og
synger Lucia for gamle og unge i Gestelev. Og I skal høre historien
om Lucia. Alle er velkomne.
3. søndag i advent d. 17/12 kl. 17.00 LUCIA i Herringe
kirke. Luciatraditionen i Herringe er genopstået. Elever fra Rudme
Friskole kommer og synger Lucia i kirken. Og der vil være
fortælling af en julehistorie for store og små.
JULEN – il classico - i Herringe og Gestelev Kirker.
D. 24. dec. gudstjeneste kl. 15.00 i Herringe kirke
kl. 16.30 i Gestelev kirke.
D. 25. dec. kl. 10.00 i Herringe kirke
D. 26. dec . kl. 10.00 i Gestelev kirke.
Julen er familietid og vi vil ikke lave så mange kirkelige
udskejelser, men blot holde den mulighed åben, at man kan søge ly
i en kirke. Om det så er d, 24, d. 25 eller d. 26 behovet er størst.
Der vil som altid være smuk musik, og smukke salmer der skal
synges.
NYTÅRSGUDSTJENESTER d. 31/12 kl. 16.00 i
Herringe kirke. Nytårsaftensdag, d. 31/12, kommer
folkemusiktrioen Vesselil, og spiller til gudstjenesten . Trioen
består af Clara Tesch - violin/bratch/vokal, Elisabeth Dichmann
violin/vokal og Maja Freese - cello/vokal

Fra deres hjemmeside: V E S S E L I L er en dansk strygetrio med
kontemporær folkemusik på programmet. De tre unge musikere
vægter det personlige udtryk højt og sætter et unikt præg på den
nordiske folkemusiktradition. De har gravet i mulden af den
nordiske sangskat, ført den til nutiden og flettet den sammen med
egne kompositioner og improvisatoriske elementer. I glimt høres
tilmed strejf fra varmere himmelstrøg i deres intense og delikate
samspil. Med stor kvalitetsbevidsthed udforsker trioen strygerinstrumenternes muligheder og sangstemmerne som smelter
sammen i livsbekræftende budskaber. Vesselil bevæger sig ofte i
grænselandet mellem det glædessprudlende og det melankolske og
formidler den dybde og styrke, som findes her.
D. 1/1 Nytårsgudstjeneste i Gestelev
kirke kl. 16.00 Det gamle år lukkes
ned og det ny bydes velkommen.
Der vil være udskænkning til en
nytårsskål både d. 31/12 og d. 1/1 i
henholdsvis Herringe og Gestelev.
DUKKETEATER I
GESTELEV KIRKE Første søndag efter helligtrekonger d.
7/1 kl. 16.00 Vi får besøg af Dukketeatret Svantevit, som laver
de fineste dukker, og gennem mange år nu har opført det ene
vidunderlige dukketeaterstykke efter det andet. Altid smukt
og poetisk, ledsaget af den smukkeste musik. I år er det
Skabelsen for de små, 2-7 år, men alle kan være med, unge
som gamle. Gratis entre. Tag alt jeres sidste juleguf med, så
tømmer vi dåserne efter gudstjenesten og går mætte hjem.
NYTÅRSMØDE onsdag d. 10/1 Kl. 14-17 i Gestelev
forsamlingshus. Rwanda - hvad kan vi lære?
Til nytårsmødet 2018 kommer Carl-Einar Leonhard og fortæller om
et projekt han er ansat til at varetage i Rwanda, hvor han lige nu
bor halvdelen af tiden. Til foredraget vil han vise billeder fra
landet og fortælle om et folk der bærer på en stor byrde fra tiden
under folkemordet, og om hvordan de - tilsyneladende - er kommet
videre.

Desuden vil han fortælle om den store kontrast der er mellem den
industrialiserede verden og Rwanda stærkt på vej i samme retning
og hvad de måske mister ved den udvikling. Er det kun den
industrialiserede verden der kan lære 3. Verden noget ell er er det
også omvendt? Efter foredraget er lagkage og boller, te og kaffe og
mulighed for snak. Efterfølgende diskussion. Tilmelding senest
lørdag d. 6/1 til Claus Nielsen nordskov@dlgtele.dk tlf. 62622470
eller Kamille Nygård kany@km.dk.
FOREDRAG på Rudme Friskole - torsdag d. 18. januar
kl. 19.30. Sorgens spor v. sognepræst Kamille Nygård
Et foredrag om græske tragedier, sorgfulde fortællinger og sorgen
som perspektiv på livet. Hvad betyder det at fortæller sin historie
om et tab, klage sin nød eller bare jamre ordløst. Med
udgangspunkt i de antikke græske tragedier , men også nyere
litteratur om sorg, skal det handle om det lille sted, hvor sproget
samler sig eller gør oprør efter en ulykke. Foredraget er arrangeret
i samarbejde med friskolen. Entré 50 kr. Man medbringer selv brød
til kaffen.
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TONEN FRA HIMLEN Lørdag d. 17. februar kl. 14.0015.30 lægger Gestelev kirke hus til en meditativ wor kshop, ledet af
Susanne Wich, Jytte Johansen og Hannah Haansbæk Rasmussen.
Eftermiddagen indledes med en lille ”koncert” med intuitiv sang,
hvor man kan sidde eller ligge og lade sig opsluge af lyden af
stemmer der åbner sig frit. Tanken er at sangerne slipper idéen om
præstation og overgiver sig til at lytte til hinanden og til sig selv,
og ud af det opstår en kraftfuld sang fra hjertet. Herefter vil der
være mulighed for at deltage i guidet workshop med intuitiv sang,
for dem der har lyst, hvor deltagerne kan arbejde med at give
stemmen fri og finde sit eget udtryk. Enhver stemme er smuk, når
alle de forventninger vi har til os selv slippes og tonen gives fri. Vi
slutter workshoppen med at synge en flerstemmig salme. En
såkaldt Taizé salme, fra den franske menighed i Taizé. Her synger
man den samme salme igen og igen som en form for fælles
meditativ bøn. Man er velkommen til at medbringe et
liggeunderlag eller et tæppe, hvis man ønsker at ligge ned under
koncerten.
GÆSTEPRÆDIKENT d. 25/2 kl. 17.00 i Herringe Kirke.
Til februar vil Peter Mondrup prædike. Peter Mondrup er ansat ved
Dansk Friskoleforening, og har tidligere været engageret i
menighedsrådsarbejde i Herringe og Gestelev. Efter gudstjenesten
serveres ost, vin og brød til en hurtig snak.
KONCERT MED MIDTFYNS GYMNA SIUMSSIUMS
MUSIKELEVER Søndag d. 4/3 kl. 14.00 i Herringe og i Gestelev
Kirke. Traditionen tro afholdes koncert med gymnasiets
musikelever fra 2. g. De sammensætter selv programmet, som plejer
at være smukt og varieret. Gratis entré.
*****
SORGGRUPPER. Vi er nu i gang med anden runde af sorggrupper.
Det har været både krævende og meget berigende men også
bevægende at opleve, hvordan en gruppe af mennesker, der ikke på
forhånd kender hinanden, kan finde fortrolighed bare efter a t have
mødtes et par gange. Henover vinteren ledes sorggruppe af Marie

Nevers og Kamille Nygård. Til februar starter en ny sorggruppe,
hvor der endnu er ledig plads. Kontakt Kamille Nygård (tlf. 62 62
13 63, eller e-mail kany@km.dk) eller Dorte Wittrup Winther (tlf.
62 27 11 15), hvis du kunne være interesseret i at deltage.
Hjemmesiden er i øvrigt blevet opdateret. Kiri fra menighedsrådet
er nu med til at
holde den aktuel.
Gå ind og læs om
nyt og gammel, og
ind mellem lægger
jeg en prædiken
ind, til dem der
ikke kom forbi. Der
vil også ligge
tekster til aftenstudiekredsene.
Folkemusiktrion Vesseslil som spiller d. 31. december
MENIGHEDSRÅDET i Herringe og Gestelev kirker består af: Stig
Kjeldbjerg, Bjarne Broholm, Nikolai Krause og Jørgen Havelund fra
Herringe (suppleant: Marie Nevers) og Søren Hansen, Joachim
Nørgaard, Kiri Pedersen og Claus Nielsen fra Gestelev (suppleant:
Mette Toftelund Larsen)
(se mere på kirkerne hjemmeside www.gestelevkirke.dk el.
www.herringekirke.dk
(se

ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sognepræst i Herringe og Gestelev
Kamille Nygård,
Rudmevej 22, tlf. 62 62 13 63
e-mail: kany@km.dk
Fredag 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

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

Kontaktoplysninger på
Menighedsrådsformand og
øvrige medlemmer – se
hjemmesiden

GUDSTJENESTEPLAN
for december, januar og februar 2017-18
3/12 – 1. s. i advent

HERRINGE

GESTELEV

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 med Ringe kirkes
pigekor og Kirsten Retoft

10/12 – 2. s. i advent

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

14/12 – Torsdag

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Lucia ved elever fra
Nordskovens Friskole

17/12 – 3. s. i advent

kl. 17. 00 Lucia ved elever

Ingen gudstjeneste

fra Rudme Friskole

24/12 – Juleaftensdag

kl. 15. 00

kl. 16. 30

25/12 – 1. juledag

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

26/12 – 2. juledag

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

31/12 – Nytårsaftensdag kl. 16. 00 Nytårsgudstjeneste Ingen gudstjeneste
Musik ved trioen Vesselil

1/1 – Nytårsdag

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Nytårsgudstjeneste

7/1 – 1. s. e. H3K

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Dukketeater for de små

14/1 – 2. s. e. H3K

kl. 10. 00

kl. 11. 30

21/1 – sidste. s. e. H3K

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

28/1 – Septuagesima

kl. 11. 30

Ingen gudstjeneste

4/2 – Seksagesima

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Temagudstjeneste

11/2 – Fastelavn

kl. 10. 00

kl. 13.00 Fastelavn

18/2 – 1. s. i fasten

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30

25/2 – 2. s. i fasten

kl. 17. 00 Lægmandsprædiken

4/3 – 3. s. i fasten

kl. 14. 00 Koncert

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Koncert

v. musikelever fra Midtfyns gymnasium (se inde i bladet)

KIRKEBILEN KAN BENYTTES OGSÅ TIL GUDSTJENESTER I DET ANDET SOGN
Kirkebilen bestilles dagen før!!
RING - Til Herringe: Palles taxa 62 62 28 15; til Gestelev: Alex´ Taxi 62 66 12 02

FOREDRAG
18/1 kl. 19.30 – Sorgens spor v. Kamille Nygård ( Rudme Friskole)

