kirkeblad
HERRINGE & GESTELEV
marts - april - maj 2017

Forside: Sommerudflugt til Ladbymuseet onsdag d. 17. maj. Se inde i
bladet

DE UNGE INDTAGER KIRKEN
Indskrivning til konfirmations forberedelse
2017-2018
Søndag d. 11/6 kl. 17.00.
Gudstjeneste med unge fra byen der spi ller.
Herefter er der indskrivning og fællesspisning
for alle nye og gamle konfirmander . Medbring
selv noget til grillen og tilbehør af en slags.

Kommende arrangementer:
KONCERT MED MIDTFYNS GYMNASIUMS
MUSIKELEVER søndag d. 5/3 kl. 14.00 i Herringe og kl. 16.00 i
Gestelev Kirke. Smuk musik spillet af unge entusiastiske
gymnasielever, både solo og samspil i mange forskellige genrer. Det
plejer at være et meget fint program eleverne stykker sammen til os.
Alle er velkomne.
GRUNDTVIG-UGER på Rudme Friskole. Kom til
morgensang kl. 8.00 til 8.30 mandag, torsdag eller fredag i uge 12 og
uge 13, hvor der vil være morgensang om Grundtvig og hvad
Grundtvig har betyder for egnen og en lille friskole som Rudme
Friskole. Morgensangen ledes af Knud Bjarne Gjesing og Tyge
Mortensen.
Husk prædikener og andet kan findes på www.herringekirke.dk

PÅSKEBRAG fredag d. 7/4 kl. 13.15 i Herringe kirke.
Påskeferien indledes med et påskeløb og en påske-fortællegudstjeneste med vild musik i Herringe kirke. Se nedenfor. For
eleverne på Rudme Friskole og alle andre.
PALMESØNDAG MED
FORTÆLLINGER I
Gestelev Kirke
Søndag d. 9/4 kl. 16.00.
Der reflekteres over
påsken med fortællinger
hvor ord og musik blander
sig. Musikerne er Jakob
Elvstrøm og guitarist
Simon Bekker, som
arbejder sammen i et lidt
skævt musikalsk univers,
en blanding af electronica, country og jazz. Begge er uddannede ved
Det Jyske Musikkonservatorium og bor og arbejder som
professionelle musikere i det midtjyske. Simon Bekker spiller fast
med i orkesteret ”Sonja Hald”, og Jakob Elvstrøm spiller med en
række af landets bedste jazzmusikere.
De to musikere mødte hinanden første gang til indspilningen af
Prince-bassisten Ida Nielsens anden solo-cd. En gudstjeneste for
voksne og børn.
SKÆRTORSDAG d. 13/4 kl. 11.30 i Herringe er der helt
almindelig højmesse med lidt særlig musik.
LANGFREDAG d. 14/4 kl. 16.00 Påskekoncert i
Herringe Kirke. Langfredag kan Herringe Kirke byde på smuk
påskemusik, Stabat Mater, af den italienske komponist Giovanni
Battista Pergolesi (1710 – 1736). Pergolesi komponerede Stabat
Mater tæt på sin død som kun 26 -årig. Værket består af duetter og
soli for 2 kvindestemmer. Trods sit korte liv nåede komponisten
også at levere talrige værker til teatre i Rom og Napoli. I Stabat
Mater (i.e. Moderen stod ved korset) præsenteres vi for en Langfredag i

Jesu moder, Maria’s, perspektiv. Smukt varieret musik, som
formidler mange af chok-sorgens følelser: fra den skær ende smerte,
over oprørthed og indadvendt tristesse, til en afsluttende, heftig
Amen-sats, som synes at udtrykke ” Så lad det da ske…, når det ikke
kan være anderledes!” Værket fremføres af: Organist og pianist
Peter Nørskov Jørgensen, Sopran Julianna Katarina Holm,
Mezzosopran Ingvil Bjaastad.
Peter Nørskov Jørgensen er uddannet pianist fra Det Fynske
Musikkonservatorium, og organist fra Løgumkloster
kirkemusikskole. Han har medvirket som pianist ved
symfoniorkestre, og er organist ved Paarup, Ubberud og Ravnebjerg
Kirker.
Julianna Katarina Holm har diplomeksamen i sang fra Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun har medvirket som
korsanger på Det kgl Teater og Den Jyske Opera, og haft opera solistroller bl.a. ved Den Fynske Opera. Julianna er kirkesanger ved
Allested-Vejle kirker.
Ingvil Bjaastad. Norskfødte Ingvil har studeret sang ved Det
Fynske Musikkonservatorium og konservatoriet i Helsingfors. Hun har haft mindre operaroller herhjemme og i udlandet. Ingvil er
kirkesanger ved Bellinge og Brændekilde Kirker, og var medstifter af
musikteatret TRIOFabula.
PÅSKEDAG d. 16/4 kl. 10.00 i Herringe Kirke. En fælles
påskegudstjeneste med de smukke påskesalmer. Efter gudstjenesten
en hurtig kop kaffe til dem der har tid og lyst.
2. PÅSKEDAG d. 17/4 kl. 11.30 Højmesse i Gestelev
Kirke. Gudstjenesten vil være med både en historie for børn og en
kort prædiken for voksne.
BEDEDAG – ORGELMUSIK ved Kirsten Retoft Fredag d. 12/5 kl. 18.00 i Herringe Kirke. Bededag i Herringe kirke
fyldes rummet af orgelklange, ved en af vores bedste organister her
på egnen, Kirsten Retoft, sange ved Anne Marie Eltzholtz og ord til

eftertanke. Kirsten Retoft arbejder til daglig i Ringe kirke, hvor hun
dirigerer indtil flere kor, men er o gså en meget dygtig organist. Til
musikgudstjenesten bededag er der mulighed f or lidt længere
musikstykker end vi er vant til fra en gudstjeneste. Det vil være 45
gode minutter med stille, le t forunderlig, meditativ musik.
SOMMERUDFLUGT Onsdag d. 17/5. For dem der har tid
og lyst tager vi bussen til Ladbymuseet tæt ved Kerteminde. Her vil
der være rundvisning og muligh ed for at se brodøserne lægge sidste
hånd på det store ladbytapet. Efter rundvisning på museet og lidt
tid på egen hånd kører vi Nordpå efter kaffe og kage. Afgang fra
Gestelev kirke kl. 13.00, fra Herringe kirke kl. 13.10 . Vi er hjemme o.
kl. 18.00 Tilmelding til Søren Hansen, tlf. 62 6 2 37 42, e-mail
sorengh@ofir.dk eller Kamille Nygård, tlf. 62 62 13 63, e -mail
kany@km.dk SENEST d. mandag d. 8/5

Indgang til Ladbymuseet

FOREDRAG:
I forbindelsen med reformationsjubilæet 2017 (mere om det i næste
kirkeblad) handler foredragene i Midtfyns foredragsforening i år om
Luther. Foredragene er arrangeret af Ringe, Espe, Hillerslev og
Vantinge kirke. Gratis entre, 5 kr. for kaffen. Alle er velkomne.
Tirsdag 28.februar kl. 19.00 i Espe Kirke ”Luther og
skyggesiderne” v. Marie Vejrup -Nielsen
”Luther og skyggesiderne – var Luther en helt eller en skurk? Dette
foredrag ser nærmere på skyggesiderne ved Luther og reformationen
– både dengang og nu. Marie Vejrup-Nielsen er ph.d. og lektor i

teologi og evolutionsbiologi. Hun er le der på Center for
Samtidsreligion på Århus Universitet.
KONFIRMANDER 2017:
Konfirmeres i Gestelev Kirke d. 23/4 kl. 10.00
(fra Nordskovens Friskole)
Julie Dalgaard Fogh
Kristian Davidsen
Konfirmeres i Gestelev Kirke d. 30/4 kl. 10.00
Magnus Peder Broholm
Line Abildgaard Gottfredsen
Konfirmeres i Herringe Kirke d. 7/5 kl. 10.00
Dagmar Baldtzer Ingemann Petersen
Jeppe Bertelsen
Frederikke Wright Overgaard
Marck Larsen
Alexander Helsinghoff Brinch Hansen
Marie Bjærre
Victor Aasholm Nielsen
Hans Martin Sivholm Leonhard
Til kalenderen:
2. PINSEDAG d. 5/6 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste med folkemusik, læsninger på forskellige
sprog, børnekor og stort kage-konkurrence-bord. Kom til
provstiets fælles pinsegudstjeneste i det fri, som i år holdes i
Herringe og i samarbejde med HSG&I – den lokale idrætsforening.

Denne gang handler
gudstjenesten om
forskellige sprog og
forståelse på tværs. Og der
vil være oplæsning på
fremmede sprog og
børnekor blandt andet fra
Rudme.
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.

TILMELD EN KAGE

- Efter gudstjenesten

i det fri er der stort kagebord og diverse lege. Man kan tilmelde en
kage til Kamille Nygård (kany@km.dk) senest d. 1/6. Priser uddeles
til bedste/flotteste kager. Man medbringer selv kaffe, te eller vand.
Parkering ved siden af sportspladsen eller (lidt længere væk) ved
Herringe kirke/præstegården.
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

Husk prædikener og andet kan findes på www.gestelevkirke.dk

GUDSTJENESTEPLAN
for marts - april - maj 2017
HERRINGE

GESTELEV

5/3 – 1. s. i fasten

kl. 14. 00 Koncert

kl. 16. 00 Koncert

12/3 – 2. s. i fasten

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30 v. HV*

19/3 – 3. s. i fasten

kl. 10. 00

kl. 11. 30

26/3 – Midfaste

kl. 11. 30

Ingen gudstjeneste

2/4 – Mariæ bebudelse Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

7/4 – Fredag

kl. 13. 15 Påskebrag

Ingen gudstjeneste

9/4 – Palmesøndag

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 fortællegudstjeneste

13/4 – Skærtorsdag

kl. 11. 30

Ingen gudstjeneste

14/4 – Langfredag

kl. 16. 00 Koncert Stabat Mater Ingen gudstjeneste

16/4 – Påskedag

kl. 10. 00 (kaffe)

Ingen gudstjeneste

17/4 – 2. Påskedag

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30

23/4 – 1. s. e. påske

kl. 11. 30

kl. 10. 00 Konfirmation

29/5 – 2. s. e. påske

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 Konfirmation

7/5 – 3. s. i påsken

kl. 10. 00 Konfirmation

Ingen gudstjeneste

12/5 – Bededag

kl. 18. 00 Orgelmusik ved Kirsten Retoft Ingen gudstjeneste

14/5 – 4. s. e. påsken

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 (kaffe)

21/5 – 5. s. e. påsken

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

25/5 – Kristi himmelf.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

28/5 – 6. s. e. påsken

kl. 11. 30 v. HV*

Ingen gudstjeneste

4/6 – Pinsedag

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

*HV – Hans Vestergaard Jensen

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

