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Juleteater for børn - se bag i bladet

NYE SALMER - KOM OG LÆR NYT
I året 2019 holder vi sangtimer rundt i de midtfynske kirker. Der er
skrevet mange nye smukke salmer som taler nutidigt om Gud o g
tro og tvivl, men vi kender næsten ikke
nogen af dem. Derfor
laver vi salmesangsmarathon i de midt fynske kirker. Holdt
som sangeftermiddage, hvor de nye
salmer indøves, så alle
kan være med. Kan du lide at synge
eller er du nysgerrig på de
nye salmer, så kom og vær med.
Vi synger os – fra
kirke
til kirke - igennem
nogle af de
nye salmer,
der er
skrevet
inden for de
sidst 25 år. Kom når
du har
tid – til en
lille
time
med sang. Bliv
glad
og lær nyt!
Sangtimerne
suppleres med foredrags
aftener, hvor
kendte salmedigtere
fortæller om
deres arbejde Og hvor
vi
skal synge
nogle af deres kendte og
mindre
kendte
salmer
.
Torsdag d. 17. jan. kl. 19-21 – FOREDRAG ved salmedigter,
forfatter, dramatiker og valgmenighedspræst Sten Kaalø i Årslev
sognegård, Gl. Byvej 28 A, 5792 Årslev.
Onsdag d. 30. jan. kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Gestelev kirke
med Janne Wind som korleder.
Tema: Dåb og nadver
Tirsdag d. 5. feb. kl. 16.30 17.30: SANGTIME i Nr. Søby
kirke
Tema: Bibelske salmer
*Datoer fortsætter i næste nummer
Eller se folderen PÅ OPDAGELSE
I DE NYE SALMER
Janne Wind leder sangtimen i Gestelev.

Kommende arrangementer:
Søndag d. 2/12 Kl. 17.00 Fælles ADVENTSgudstjeneste i Herringe kirke. Første søndag i advent fejres fælles
adventsgudstjeneste for Herringe og Gestelev med de tre musikere
Clara Tesch (violin/bratch/vokal), Elisabeth Dichmann
(violin/vokal) og Maja Freese (cello/vokal). Til sammen udgør de
trioen Vesselil. De spiller smukke egne kompositioner med rødder i
folkemusikken og lidt fra de varmere himmelstrøg. Der bliver
juleklip på Rudme Friskole fra kl. 13.30 og o. kl. 16 fakkeloptog fra
friskolen til kirken, hvor der serveres suppe i kulden for alle der
trænger.
Torsdag d. 6/12 kl. 19.30 JULEKONCERT i Herringe
kirke ved Pro Cantu koret. Pro Cantu koret Ringe synger under
ledelse af Erik H. A. Jacobsen, og Ida Hovalt akkompagnerer til
udvalgte satser.
Torsdag d. 13/12 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.
3. søndag i advent d. 16/12 kl. 17.00 LUCIA i Herringe
kirke. Børn fra Rudme har også øvet sig til Lucia; de kommer og
synger i kirken 3. søndag i advent i decembermørket. Og der vil
være fortælling for store og små.
JULEN i Herringe og Gestelev Kirker.
Juleaftensdag d. 24. dec.er der gudstjeneste kl. 15.00 i Gestelev
kirke og kl. 16.30 i Herringe kirke.
Juledag, d. 25. dec., er der gudstjeneste kl. 10.00 i Herringe kirke.
2. juledag, d. 26. dec., er der gudstjeneste kl. 10.00 i Gestelev kirke.
Juledagene er for mange fyldt med alt muligt andet end kirke .
Alligevel holder kirken åben - for de udasede, de overmætte og dem
hvis jul især var fyldt af et savn. Der vil som altid være smuk
musik, og smukke salmer der skal synge s.

NYTÅRSGUDSTJENESTER d. 31/12 kl. 16.00 i
Herringe kirke og d. 1/1 kl. 16.00 i Gestelev kirke.
Det gamle år lukkes ned og det ny e bydes velkommen. Der vil efter
gudstjenesterne omkring nytår være udskænkning til en nytårsskål
d. 31/12 i Herringe kirkes våbenhus, og d. 1/1 øl og chips og
pølsehorn i Gestelev kirke. Her bliver lejlighed til at hilse de andre
fra byen et godt nytår.
Onsdag d. 9/1 kl. 15.00-17.15. NYTÅRSMØDE i
Gestelev forsamlingshus: Kim og kristendommen. Det kristne i
Kim Larsens poetiske tekstunivers. Musikforedrag ved
sangerinde Trine Lunau og Malene Aastrup, valgmenighedspræst i
Ryslinge. En times tour de force gennem kendte og mindre kendte
sange med fokus på det kristne i Kim Larsens poesi. Kim Larsen
var en del af 68-oprøret. Der blev gjort op med al tradition, også
kristendommen. Kim Larsen var ikke en kristen musiker, men det
kristne træder interessant frem i teksterne, fordi han nåede at få
den kristne tradition med i sin egen opvækst. Som tidligere biskop
Jan Lindhardt har udtrykt det. Kradser man lidt i overfladen hos os
danskere, så træder kristendommen frem.

I år starter vi nytårsmødet med kaffe, kring le og lagkage kl. 15.0016.00 og kl. 16.00 foredrag, så ikke kun pensionister kan nå at være
med. Tilmelding til Claus Nielsen senest lørdag d. 5/1 på 6262 2470
eller mail cnnordskov@gmail.com eller Kamille Nygård på 6262
1363 eller mail kany@km.dk.

Søndag d. 20/1 i Brahetrolleborg kirke; Ud-af-husetgudstjeneste. Denne søndag er vi inviteret til gudstjeneste i
Brahetrolleborg kirke. En af de mere smukke nabokirker med en
usædvanlig historie. Efter gudstjenesten fortæller sognepræst Ole
Buhl og der vil være sodavand, kage og kaffe. Måske e n ny
tradition – vi tager til gudstjeneste hos hinanden! Man glemmer let
hvor mange vi faktisk sidder rundt omkring i hver vores kirker.
Det er tænkt som en lille søndagsudflugt, med både ord og salmer.
Gudstjenesten er kl. 10.30. Vi mødes foran Herringe kirke kl. 10.00
og kører sammen i biler. Eller kom på cykel, kom gående eller kom
i egen bil.
Torsdag d. 24/1 Foredrag ved frimenighedspræst
Mikkel Crone Nielsen: Onkel Vilhelms historie. Vilhelm Crone
blev født i 1881 og voksede op på Brandsø i Lillebælt. Som 14 -årig
stikker han til søs og får hyre på en toldkrydser, bliver hvalfanger i
Stillehavet, bliver indblandet i en mordsag, bliver grebet af
guldfeber, bliver skibsbygger - og reder, kaptajn, hotelejer og ven
med indianere på USA´s vestkyst. Vilhelms historie er vild og
mærkelig, men er samtidig også på mange måder typisk for de
tusindvis af danskere, der i årtierne omkring århundredeskiftet
søgte bort fra de hjemlige kyster.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Rudme Friskole. Entre
50 kr. Man medbringer selv brød til kaffen.
Søndag d. 3/2 kl. 16.57 Mørkefortællinger. Første
søndag i februar holder vi mørkning i Herringe kirke. Her skal vi
høre om mørket og mørkets lyde og fortællinger ved MYRKR, som
er et lille sjovt samarbejde mellem radiodokumentarist Sara
Troense, billedkunstner Alaya Riefensthal og sanger, musiker og
komponist Jullie Hjetland . I mødet mellem kunst, videnskab og
hverdagserfaringer udforsker de mørket. Ud fra interviews og
oplevelser med mennesker, der befinder sig i mørke, eller som
fagligt beskæftiger sig med fænomenet , har de lavet lydvandringer,
podcasts, lyttebiografer, fortælleaftener, lydinstallationer,
mørkninger og fysiske møder med mørke. Kom og vær med til en
aften i kirken, hvor mørket er det det skal handle om.

STUDIEKREDS Torsdag d. 7/2 kl. 19 -21. Der har været
ønske om at fortsætte studiekredsaftenerne. Næste gang bliver 7/2
i Herringe kirke. En aften med to salmer, et oplæg og samtaler
henover bænkene. Der serveres et glas vin og lidt ost. Alle er
velkomne. Emnet for studiekredsen er: i andres øjne. Og det kommer
til at handle om både skam og skyld.
-----------------------------------------------NYT MENIGHEDSRÅD
Første søndag i advent starter det nye kirkeår; fra den dato træder
også det nye menighedsråd til. Der har været valg til det fælles råd
for Herringe og Gestelev. Og 8 nye og gamle rådsmedlemmer er
valgt for de næste to år. En lille demokratisk institution fra
tidligere tider. Men stadig er det sådan , at menighedsrådet sætter
kursen for kirkens arbejde, sørger for at kirken, præstegården og
kirkegården bliver vedligeholdt, og vælger hvem vi skal have som
præst, kirkemusikere og gravere ved de to kirker . Det er et stort
men ikke særligt bemærket ansvar at være med til at holde liv i så
gammel en institution som kirken. Dejligt at der stadig e r nogen
der tager det alvorligt, at ikke kun byens skyline, men også vores
liv, ville blive noget fladt uden kirkerne. Det er mit indtryk at
kirkerne, som fylder så lidt i hverdagen, stadig udfylder en meget
vigtigt rolle som bærere af livets store spørgsmål - for rigtig mange
mennesker.
Det nye råd, som har konstitueret sig, består af:
Stig Kjeldbjerg, formand (H)
Dorte Horup, næstformand (G)
Bjarne Brogaard, kasserer (H)
Claus Nielsen, kontaktperson (G)
Jørgen Havelund, kirkeværge (H)
Nikolaj Krause (H)
Dorte Petersen (G)
Morten Blaabjerg Nielsen, kirkeværge (G)
Kamille Nygård, sognepræst og kontaktperson (H&G)
Birger Norddahl, suppleant (H), Hjemmesideredaktør,
mødereferent

Se tider for møder og andet på hjemmesiden www.gestelevkirke.dk
JULEKLUB OG JULETEATER FOR BØRN. I ugen mellem nytår og
skolestart laver vi efter-juleteater for børn på 1.—4. klassetrin. Vi
skriver et lille efter-juleteaterstykke om de hellige tre konger , og
øver det onsdag, torsdag, fredag kl. 15.00 – 17.30, evt. generalprøve
lørdag, Med forestilling søndag d. 6/1 kl. 16.00 i Gestelev kirke.
Vi øver i forsamlingshuset i Gestelev onsdag til fredag. Alle er
velkomne. Kan du lide at optræde, male rekvisitter eller syn ge, så
kom og være med. Tilmelding til Kamille senest d. 26/12 på mail
kany@km.dk Max 15 børn.

Juleteater for børn
Vi skriver et teaterstykke med de små
Og laver kulisser til kirken

KAFFEKLUBBEN – har du tid og lyst til at lave kaffe og evt. bage
en kage til en gudstjeneste i ny og næ – kontakt Helle Norddahl
hellenorddahl@gmail.com eller tlf. 21 28 39 97Til
Til kalenderen:
KONCERT MED MIDTFYNS GYMNASIUMSSIUMS
MUSIKELEVER Søndag d. 10/3 kl. 14.00 i Herringe og i Gestelev
Kirke.
ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sognepræst i Herringe og Gestelev
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

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

Kontaktoplysninger på
Menighedsrådsformand og
øvrige medlemmer – se
hjemmesiden
www.gestelevkirke.dk

GUDSTJENESTEPLAN
for december, januar og februar 2018 -19
HERRINGE

GESTELEV

25/11 – 24. s. e. Trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

2/12 – 1. s. i advent

kl. 17. 00 Fælles adventsgudstjeneste Ingen gudstjeneste

6/12 – Torsdag

kl. 19.00 Koncert ved Pro Cantu koret

9/12 – 2. s. i advent

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30

13/12 – Torsdag

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Lucia ved elever fra
Nordskovens Friskole

16/12 – 3. s. i advent

kl. 17. 00 Lucia ved elever

Ingen gudstjeneste

fra Rudme Friskole

23/12 – 4. s. i advent

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

24/12 – Juleaftensdag

kl. 16. 30

kl. 15. 00

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
1/1 – Nytårsdag

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Nytårsgudstjeneste

6/1 – Helligtrekonger

kl. 10. 00

kl. 16. 00 Juleteater

13/1 – 1. s. e. H3K

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30

20/1 – 2. s. e. H3K

- Ud-af-huset gudstjenester. Udflugt til Brahetrolleborg kirke -

27/1 – 3. s. e. H3K

kl. 11. 30

3/2 – 4. s. e. H3K

kl. 16. 57 Mørkefortællinger Ingen gudstjeneste

10/2 – sidste. s. e. H3K

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

17/2 – Septuagesima

kl. 17. 00

Ingen gudstjeneste

24/2 – Seksagesima

kl. 11. 30

kl. 10. 00

3/3 – Fastelavn

Ingen gudstjeneste

kl. 14. 00 Konfirmandgudstjeneste

kl. 10. 00

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: 17/1 kl. 19-21 ved Sten Kaalø – om egne salmer. Årslev sognegård
24/1 kl. 19.30 ved Mikkel Crone Nielsen. Rudme Friskole.

