kirkeblad

HERRINGE & GESTELEV

marts - april - maj - juni 2019

Forside: Udflugt til Clay samlingen d. 29/5 – se inde i bladet.
Kirkebladet udg. af Herringe-Gestelev pastorat og red. af præsten

Nye salmer – i året 2019 synges nye salmer fra kirke til kirke i hele
provstiet. Det er den lokale præst og organist der har udvalgt en
håndfuld nye salmer, hver gang efter et nyt emne.
Det holdes som sangtimer – en lille time med meget sang. Hertil er
der foredrag ved nogle af vores mest kendte nulevende salmedigtere.
Man kan komme når man tid og lyst.
Datoer for kommende måneder:
Torsdag d. 7. marts kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Rolfsted kirke
Tema: Morgen- og aftensalmer
Tirsdag d. 19. marts kl. 19-21 – FOREDRAG – v. Lisbeth
Smedegaard Andersen i Ringe Sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe.
Onsdag d. 3. april kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Gislev kirke
Tema: Påske
Torsdag d. 23. maj kl. 17-18 (OBS kl. 17): SANGTIME i Årslev
kirke. Tema: Skaberværk, tak og bøn
Igen i år bliver der også FOLKEKOR til friluftsgudstjenesten 2.
pinsedag, som holdes i Årslev i præstegårdshaven.
Enhver interesseret indbydes til at være med i folkekoret, som øver
torsdag d. 6. juni kl. 19-21 i sognehuset i Årslev, Gl. Byvej 28 A.
Tilmelding til folkekoret senest d. 27. maj til dirigent Ulla Poulsen, tlf. 2032
0152 eller pr. mail: up1955@gmail.com.
DE UNGE INDTAGER KIRKEN
HUSK Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2019-2020
Søndag d. 2/6 i Herringe kirke kl. 17.00.
Gudstjeneste med unge fra byen der spiller. Herefter er der
indskrivning og fællesspisning for alle nye og gamle konfirmander
og deres forældre. Medbring noget til grillen og tilbehør af en
slags.

Kommende arrangementer:
FASTELAVN for børn søndag d. 3/3 kl. 14.00 i Gestelev
Kirke. Efter tøndeslagning og frokost i Gestelev forsamlingshus er
der børnegudstjeneste i kirken med god musik og fortælling om det

onde, som vi ikke vil have med at gøre, men
som alligevel altid sniger sig ind. Kom gerne
udklædte.
Der uddeles ris, så man kan gå hjem og lave
sit eget fastelavnsris
KONCERT MED MIDTFYNS
GYMNASIUMS MUSIKELEVER søndag d. 10/3 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. Koncerten er gratis.
Søndag d. 7/4 kl. 13.00 i Gestelev Kirke
KONFIRMANDGUDSTJENESTE med stort kagebord &
indsamling til hjemløse. Denne søndag står konfirmanderne for
hvordan gudstjenesten skal forløbe. Kom og vær med. Efter
gudstjenesten er der stort kagebord og indsamling til arbejdet for
hjemløse i Odense.
PALMESØNDAG d. 14/4 kl. 16.00 i Herringe kirke.
Med 4 dygtige sangere og skuespiller Klaus Søndergaard
gennemspilles påskens fortællinger fra start til slut. Det bliver en
noget anderledes påskegudstjeneste hvor ord vækkes til live i
samspil med den smukkeste påskemusik, arrangeret for 4-stemmigt
kor. Korleder er Line Reinvang.
2. PÅSKEDAG d. 22/4 kl. 11.30 Gudstjeneste i Gestelev
Kirke med fortælling for børn og en prædiken for de voksne, Efter
gudstjenesten triller vi æg på den nærmeste bakke, for dem der hat
tid og lyst. Medbring hjemmefra hver et smukt udsmykket og
MEGET hårdt kogt æg.
Kommende arrangementer fortsættes på næstsidste side

FOR VERDENS SKYLD
En torsdag aften mellem så meget andet, blev der igen holdt det vi
kalder Åben Studiekreds, af mangel på en bedre betegnelse, nede i
præstegårdens kælder. Det er aftener hvor forskellige emner
diskuteres, med udgangspunkt i traditioner og begreber som har
spillet og måske stadig spiller en rolle i den kristne tro. Denne gang
handlede det om skyld og skam. Men det kan man ikke reklamere
med, så overskriften lød i stedet: I andres øjne. For andres øjne ved
alle er noget kompliceret noget. Hvor meget det betyder, bare
forestillingen om at blive set, både når man gerne vil ses, eller
forfærdeligt gerne vil ses, for ikke at tale om når man ønsker dybt,
at ingen kunne se én lige nu. Sådan taler man tit om skam, at det er
frygten for eller forlegenhed ved at blive set som man ikke vil ses. Og
ifølge filosoffer, psykologer, kønsforskere, teologer m.fl. er skam et
fænomen der breder sig eksplosivt i denne tid i vores kultur. Og det
er mange grunde til. Den korte (teologiske) forklaring er, at
mennesker ikke længere føler skyld, fordi et religiøst verdensbillede
er aftagende. Vi føler ikke skyld over for Gud, for Gud er ikke
længere, tænker vi, den der dømmer os. Det er i stedet de andre og
de andres blikke, og over for dem hedder det vi føler ikke skyld,
men skam. For de dømmer os ikke for det vi har gjort, men efter
hvordan vi tager os ud. Skam kan vi også føle over for os selv, og den
blotte tanke om andres blikke. Når vi ikke lever op til det vi mener
vi er. Vi ser os selv, og ser noget andet end det vi synes vi er - og vi
skammer os. Men lige så lidt som skyld, er skam noget man taler
højt om. Det er skamfuldt at skamme sig, så derfor siger vi: man kan
ikke overkomme alt! Alt imens den er ved at æde os op, den barske
realitet, at vi ikke kan overkomme alt. De skulle skamme sig, siger
vi om de øverste chefer i Danske Bank. Men hvem skulle de skamme
sig over for? De andre chefer, som ville have gjort præcis det samme?
Fordi sådan er den kultur, tilsyneladende. Eller skal de skamme sig,
fordi de blev opdaget? Eller skal de skamme sig over for os, som
underforstået må være meget bedre mennesker end dem? Og som
aldrig kunne have fundet på noget tilsvarende, hvis vi havde været i
deres sko.
Der ligger i det gamle kristne begreb om skyld den tanke, at vi alle
er skyldige. Vi er alle sådan nogen, der kunne have gjort noget
forkert. Vi er alle sådan nogen, der hellere redder os selv og vores

egne end andre. Som dybest set rager til os, i det her liv, for selv at
blive lykkelige. Men skyld er der ingen der vil høre om. Og slet ikke
at vi selv er skyldige. Og måske er det også et ord der har mistet sin
tyngde. Sin relevans? Måske er det også blevet til et ord der ikke
rammer os, fordi det på en eller anden måde med sin klang rammer
forbi. Og jeg tror præster har talt om skyld, bevidstløst og
halvsovende fra hundredevis af prædikestole, måske nærmest
ligeglade med hvordan ordet lød ned på kirkebænkene. Og alligevel
kan jeg ikke lade være med at tænke, om ikke der kunne findes en
form for medicin i den tanke, at jeg er et skyldigt menneske, som
skylder at folde mit liv ud til glæde for andre, som skylder at se op
og se mig omkring, se på andre end mig selv. Fordi der er en Gud,
som vi i sidste ende kommer fra og rejser os til. Jeg kan ikke lade
være med at tænke, at det også kunne være en form for medicin mod
al den skamfuldhed, hvor utilstrækkelighed over for tusind blikke
og alverdens forventninger gør os syge. At vi ikke skal stå regnskab
over for enhver og alle mulige, men kun over for den ene.
Eller for verdens skyld? kunne man så ikke tage det ord i sin mund
igen, det udsagn, at ja jeg er skyldig. For jeg skylder verden at gøre
mig umage med det liv jeg har. Og derfor er jeg skyldig hver eneste
dag. Og det er tungt, men det er også let, for skyldig må jeg godt
være for Guds øjne. For det er det jeg er, når jeg er allermindst fuld
af løgn. Skyldig er det jeg er, og derfor skylder jeg at elske og være
generøs. Er det virkelig en ubærlig eller så anmassende en tanke?
Eller tager jeg fejl? Tager den kristne tradition på det punkt fejl
over for en nutid? Muligvis. Er skyld bare noget kirken forsøger at
pådutte gode og selvbårne liv, som klarer sig så udmærket uden den
salve der hedder syndernes forladelse? Tilgivelse, er det slet ikke
noget vi har brug for, fra et højere sted? Det snakkede vi om den
torsdag aften. Vi kom ikke til noget klart resultat, og det var det
der gjorde den aften så god.
Kommende studiekreds (i konfirmandstuen) er torsdag d. 4/4 kl.
19.30-21.00 (Emne: frelse, eller : hvad vil det sige at være født af
ånd?).

KONFIRMANDER 2019:
Konfirmeres i Gestelev Kirke d. 28/4 kl. 10.00
Naya Toftelund Larsen
Anders Lund Larsen
Marcus Nielsen
Konfirmeres i Herringe Kirke d. 5/5 kl. 10.00
Sarah Helsinghoff Brinch Hansen
Fie Kiel Johansen
Mette Forberg Juhl
Niela Bjørn Christensen
Emilie Isabel Vegeborg Andersen
Valdemar Spannov Müller
Asger Rud Petersen
Tjalfe Kjær Eriksen
Albert Nevers
Alfred Bang Krause
Konfirmeres i Gestelev Kirke d. 12/5 kl. 10.00
Mathilde Lohmann
Daniel Oliver Guldager
Hjalte Bjørn Nielsen
*********************************
Sorgruppe. Der starter ny sorggruppe op i marts. Er du
måske interesseret, eller kender en der måske er, kan du
kontakte sognepræst Kamille Nygård,, tlf. 62621363
********************************
Kommende arrangementer (fortsat):
BEDEDAG fredag d. 17/5 kl. 18.00 i Herringe Kirke –
ORGELMUSIK ved Kirsten Retoft. Bededag i Herringe kirke bliver
der plads til at kirkens fine orgel kan få lov at folde sig ud. Det er
Kirsten Retoft som er organist, der spiller – lidt længere
orgelstykker end vi er vant til at høre til søndagsgudstjenesten. Det
vil være 45 gode minutter med med smuk og meditativ musik.

Årets udflugt til Clay onsdag d. 29. maj. I år går
udflugten til Middelfart og museet Clay, hvor der bliver god tid til
at se udstillingerne både inde og ude, og kaffe og kage i cafeen.
Lidt om museet:

Der er afgang kl. 13.00 fra Herringe kirke og kl. 13.10 fra Gestelev
kirke. Forventet hjemkomst o. kl. 18.00. Alle er velkomne på
udflugten. Tilmelding senest d.
til: Dorte Petersen, 29729234
eller Bjarne Brogaard, 61277247
2. PINSEDAG, d. 10. juni kl. 14 Friluftsgudstjeneste i
Årslev. Årslev sogn bliver i år vært ved den årlige
friluftsgudstjeneste i Midtfyn provsti. Gudstjenesten holdes i
præstens have, bag ved præsteboligen, Gl. Byvej 28 B. Der medvirker
et folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister. Ønsker du at
være med i folkekoret – se første side.
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.
ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sogne- og fængselspræst
Kamille Nygård,
tlf. 62 62 13 63; kany@km.dk
Mandag er fridag.
Graver Keld Larsen træffes bedst
formiddag tlf. 24 27 11 73
Fredag er fridag

Organist i Herringe og Gestelev:
Peter Eget
tlf. 26 18 07 74
Menighedsrådsformand
Stig Kjeldbjerg
tlf. 22 64 37 55

GUDSTJENESTEPLAN
marts - april - maj - juni 2019
HERRINGE

GESTELEV

3/3 – Fastelavn

Ingen gudstjeneste

kl. 14. 00 Børnegudstjeneste

10/3 – 1. s. i fasten

kl. 14. 00 Koncert

kl. 16. 00 Koncert

17/3 – 2. s. i fasten

v. musikelever fra Midtfyns gymnasium (se inde i bladet)
kl. 9. 00 ved KBD
Ingen gudstjeneste

24/3 – 3. s. i fasten

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

31/3 – Midfaste

kl. 11. 30

Ingen gudstjeneste

7/4 – Mariae Bebudelse Ingen gudstjeneste

kl. 13. 00 (se inde i bladet)

14/4 – Palmesøndag

kl. 16. 00 Påsken dramatiseret

18/4 – Skærtorsdag

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

19/4 – Langfredag

kl. 14. 00

Ingen gudstjeneste

21/4 – Påskedag

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

22/4 – 2. Påskedag

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30 med æggetrilning

28/4 – 1. s. e. påske

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 Konfirmation

5/5 – 2. s. e. påske

kl. 10. 00 Konfirmation

Ingen gudstjeneste

12/5 – 3. s. i påsken

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 Konfirmation

17/5 – Bededag

kl. 18. 00 Orgelmusik

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

ved Kirsten Retoft

19/5 – 4. s. e. påsken

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

26/5 – 5. s. e. påsken

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

30/5 – Kristi himmelf.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

2/6 – 6. s. e. påsken

kl. 17. 00 De unge indtager kirken Ingen gudstjeneste

9/6 – Pinsedag

Ingen gudstjeneste

10/6 – 2. Pinsedag

kl. 10. 00

--- kl. 14. 00 Friluftsgudstjeneste ---

i Årslev med picnic
KIRKEBILEN KAN BENYTTES OGSÅ TIL GUDSTJENESTER I DET ANDET SOGN
RING - Til Herringe: Palles taxa 62 62 28 15; til Gestelev: Alex´ Taxi 62 66 12 02

