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14 gode år i Herringe og Gestelev
Det er med en blanding af sorg og forventning, at vi i disse dage så småt
er begyndt at pakke vores alt for mange ting ned i præstegården i
Herringe. Michael Due, min mand, har fået arbejde på Universitet i
Trondheim, og vi flytter med de to mindste til Norge til oktober. Vi kom
hertil som en lille familie, kun et enkelt barn, i 2005, Flyttede ind i et
meget stort hus, som vi straks fandt os til rette i. Udsigten til begge
sider var god, og de mennesker vi blev taget i mod af var mere end
almindeligt venlige. Jeg var ikke klar over at der fandtes så gode steder i
Danmark at bo, hvor så mange ser til hinanden, interesserer sig for
hinanden og interesserer sig for fællesskabet ikke mindst. Sådanne
steder findes nok mange steder, men det overrumplede os ganske
aldeles. Nu har vi været her i 14 år. Nogle er især gået med syge børn og
lumske snotnæser, andre med friskoleliv, uhyggelige historier for børn,
teater, foredrag, udflugter – så mange forskellige arrangementer og fine
dage og aftener er det blevet til. Men det allervigtigste, rygraden i det
hele, har været når I er kommet forbi her i præstegården eller jeg har
trængt mig på, og vi har snakket om livet, om tro, om at bede og mange
andre ting, som ikke så tit ellers trænger sig på. Det har giver kræfter og
liv til gudstjenesterne, som jeg har bestræbt mig på ikke skulle handle
om ”den rigtige tro”, men den tro som findes og lever i dag. Den tro, som
så mange af os på den ene eller anden måde kæmper med.
Jeg har gennem årene vaklet, og er stadig i tvivl. Om tro og kirkeliv er
for de få, dem der lige nu og her har sans og næse for den lidt større
dimension, de lidt større ord, som kirken pumper os med, som en særlig
religiøs sans,…eller om den er for alle, og bare altid ikke god nok til at
komme ud og byde sig til.
Men jeg har nu været tilfreds med, at være kirke for de få der kom den
ene søndag, og den anden søndag. Vi har været over hundrede, vi har så
tit haft kirken halvt fuld, og vi har siddet 3, 10 og 20 en almindelig
søndag. Og jeg ved egentlig ikke, om det ene er bedre end det andet.
Men en form for livskilde er det vel. At vi stadig besøger det gamle sted,
og finder ord, og ro og måske ind imellem retning.
Nu tager vi til Norge. For altid mærket af det her sted, de to små kirker
og de mennesker der bor omkring. Alle årene i fængslet har også sat sig
spor, dog mest hos mig, heldigvis. Det er bøvlet men også smukt at så

små fællesskaber findes, som Herringe og Gestelev. Jeg tror og synes jeg
har oplevet, at meget godt kommer af det der er småt. Vi lever jo ikke
kun i bredden men også i dybden.
Mere afsked vil jeg ikke bringe her. Vi håber mange har mulighed for at
komme og sige farvel d. 22. og d. 29./9. Desværre kan jeg ikke komme ud
og besøge og sige farvel til alle dem jeg gerne ville.
KN
Lidt fra kirkegården: grandækning
Vi er for tiden ved at forsøge os med lidt ændret
personalenormering på kirkegårdene. Det betyder blandt andet,
at grandækningen til vinter sine steder vil se lidt anderledes ud
end vi er vant til.

NYE SALMER – og salmedigtere

Vi synger os fortsat – fra kirke til kirke –
igennem nogle af de nye salmer, der er skrevet inden for de sidste 25
år. Kom når du har tid – til en lille time med sang. Bliv glad og lær nyt.
Sangtimerne suppleres med foredragsaftener, hvor kendte
salmedigtere fortæller om deres arbejde. Og hvor vi skal synge nogle af

deres kendte og mindre kendte salmer. I efteråret kommer Hans Anker
Jørgensen til Ryslinge valgmenighed d. 24 september og Iben Krogsdal
kommer til Rudme d. 14. november.
Datoer:
Torsdag d. 5. sept. kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Nr. Lyndelse kirke.
Tema: Høst
Tirsdag d. 24. sept. kl. 19.30-21.30 – FOREDRAG - ved Hans Anker
Jørgensen i Ryslinge Valgmenigheds sal, Åskovvej 2, 5856 Ryslinge.
Onsdag d. 23. okt. kl. 16.30-17.30: SANGTIME i Sdr. Nærå kirke.
Tema: Årstidens salmer
Torsdag d. 14. nov. kl. 19.30-21.30 – FOREDRAG - ved Iben Krogsdal
på Rudme Friskole, Rudmevej 95-95, 5750 Ringe.
Torsdag d. 21. nov. kl. 16.30-17-.30: SANGTIME i Espe Kirke
Tema: Advent og jul

Kor – Der var annonceret et lille pigekor til opstart her efter
sommer. Det må vi desværre aflyse. Der er heldigvis tilbud om
kor for børn i alle aldre ved Ringe kirke, ved den meget dygtige
korleder Kirsten Retoft.
Kommende arrangementer:
HØSTFESTGUDSTJENESTE i Rudme (Foderstoffen) lørdag
d. 14/9 kl. 13.00 Som bidrag til en stor og grundig høstfest ved
Foderstoffen i Rudme bliver der smuk høstgudstjeneste kl. 13.00. Til
gudstjenesten spiller vores kirkesanger Ditte Fromseier Hockings
sammen med sin mand Sigurd Hockings.
Duoen Fromseier Hockings kommer fra den lille fynske landsby
Øksendrup hvor de også driver en økologisk æbleplantage og et cideri.
Deres smukke melodier og sange er inspireret af deres omgivelser og

folkene i dem. Stemmer og instrumenter blandes i et personligt univers
med masser af groove og koncerten er bundet sammen af finurlige
historier om musikken.
Fromseier Hockings har turneret over det meste af verden. De optræder i
et levende, impulsivt og virtuøst legende sammenspil.
Høst –PÅ CYKEL - Søndag d. 15/9 kl. 11.00 i Heden kirke.
Som noget nyt er vi gået sammen Hillerslev, Vantinge, Espe, Nr. Søby,
Heden og Gestelev (klyngesamarbejdet Hånden under Midtfyn) om at
holde høstgudstjeneste. Vi holder den i år i Heden kirke, som ligger
nogenlunde i Midten. Og til dem der vil være med til at cykle derover,
mødes vi kl. 10.40 foran Gestelev kirke og cykler i flok. Man kan også
komme – selvfølgelig – til fods eller i egen bil. Til gudstjenesten, som de
tre præster vil stå for i fælleskab, vil der være lidt ekstra musik, og efter
gudstjenesten serverer Heden og Nr. Søby sandwich og øl og vand i
haven bagved kirken. Kom og vær med, og mød dine nabokirkegængere.
Afskedsgudstjeneste i Gestelev kirke søndag d. 22/9 kl.
16.00. Søndag d 22. september holder Kamille Nygård sidste
gudstjeneste i Gestelev. Her bliver der mulighed for hilse farvel.
Menighedsrådet byder på let traktement og lidt at drikke
Afskedsgudstjeneste i Herringe kirke søndag d. 29/9 kl.
10.00 Afskedsgudstjenesten i Herringe. Efter gudstjenesten bliver
der afskedsreception med lidt at spise og drikke i forsamlingshuset
(Rudme Friskole). Her er alle velkomne.
Velkomst og indsættelse søndag d. 6/10 kl. 10.00 i
Herringe. Første gudstjeneste ved vikarpræst Louise Lysholm, som
skal passe embedet Herringe-Gestelev foreløbigt indtil april. Kom
og byd velkommen.

----------------------------------------------------EFTERÅRETS FOREDRAG på Rudme Friskole
Arrangeret i samarbejde med Rudme friskole. Foredragene finder sted på
Rudme Friskole i salen, kl. 19.30-21.30. Entré er 50 kr. Børn og unge
gratis. Man medbringer selv brød til kaffen.
Torsdag d. 19/9 kl. 19.30 Glimt fra en barndom i RudmeHerringe. Denne aften kommer Bent Rasmussen, som er vokset op i
Rudme, og Viggo Mortensen, som er vokset op i Herringe, og fortæller
om en barndom i Herringe-Rudme i 40´er og 50´erne. Fra en tid hvor en
barndom på landet så helt anderledes ud, og hvor skellet mellem friskole
og fri- og valgmenigheden på den ene side og kirken på den anden var
noget man tog alvorligt. Det vil være en aften hvor der bliver fortalt og
husket på kryds og tværs. Viggo Mortensen forlod Herringe som ung,
blev professor i teologi og arbejdede i en periode for det Lutherske
verdensbund. Han har de seneste år boet på Ærø, og blandt andet
sammen med forfatter Finn Slumstrup været initiativtager til
bevægelsen Oprør fra Udkanten. Bent Rasmussen vendte efter en
årrække tilbage til den fædrene gård i Rudme, som han drevet har drevet
gennem et helt liv. Han og hans kone Birthe, har været aktive i det
lokale liv, blandt andet omkring friskolen i Rudme.
Torsdag d. 14/11 kl. 19.30 Nyt over gammelt. Foredrag og
sangaften ved Iben Krogsdal
Op gennem historien har det været helt almindeligt, at salmedigtere
skrev videre på gamle salmetekster og på den måde fortolkede dem ind i
deres egen tid. Men i mange år var traditionen gået i glemmebogen.
Forfatter Iben Krogsdal vil fortælle om sit arbejde med at skrive nye
salmer ud fra kendte salmetekster.
Iben Krogsdal er forfatter og salmedigter. Mange hendes salmer synges
jævnligt i Herringe og Gestelev kirker. Hun er oprindelig uddannet
billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi, siden ph.d. fra Århus
universitet i religionsvidenskab. Krogsdal debuterede i 2010 som
salmedigter med salmesamlingen Vi som er søgende og har siden udgivet
flere store salmesamlinger.

PRÆSTEDÆKNING Afsked
betyder også nyt. Vi har
været heldige at få en vikar
til dække alt det faste indtil
der kommer en ny fast
præst til Herringe og
Gestelev. Søndag d. 10.
november indsættes
sognepræst Uffe Kærup i
Herringe kirke. Uffe har
været præst i Bellinge indtil han gik på pension, men er nu præst i
Herringe og Gestelev foreløbigt indtil april 2020. Kom og byd Uffe
velkommen d. 10/11.
Til kalenderen:
Første søndag i advent, d. 1/12 kl. 16.00 i Gestelev kirke kommer
pigekoret fra Ringe og synger adventstiden ind, ledet af Kirsten Retoft
ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sogne- og fængselspræst
Kamille Nygård,
Rudmevej 22, tlf. 62 62 13 63
e-mail: kany@km.dk
Mandag er fridag.
Louise Lyshom (fra 1. oktober)
Tlf. 62 62 13 63
e-mail: louly@km.dk
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
Fredag er fridag

Menighedsrådsformand
Stig Kjeldbjerg
tlf. 22 64 37 55 mail stig725@gmail.com
Øvrige medlemmer – se hjemmesiden

GUDSTJENESTEPLAN
september, oktober og november 2019
HERRINGE

GESTELEV

1/9 – 11. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 9. 00

8/9 – 12. s. e. trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

14/9 – 13. s. e. trin.

- - kl. 13. 00 Høstgudstjeneste på Foderstoffen - -

15/9 – 13. s. e. trin.

- - kl. 11. 00 Høstgudstjeneste i Heden kirke (se inde i bladet) - -

22/9 – 14. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

29/9 – 15. s. e. trin.

kl. 10. 00 Afskedsgudstjeneste Ingen gudstjeneste

6/10 – 16. s. e. trin.

kl. 10. 00 Indsættelse

Ingen gudstjeneste

13/10 – 17. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 11. 30

20/10 – 18. s. e. trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

27/10 – 19. s. e. trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

3/11 – 20. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

10/11 – 21. s. e. trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

17/11 – 22. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

24/11 – S. s. i kirkeåret

kl. 11. 30

Ingen gudstjeneste

1/12 – 24. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00

kl. 16. 00 Afskedsgudstjeneste

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
19/9 kl. 19.30 – Glimt fra en barndom i Rudme-Herringe
14/11 kl. 19.30 – Nyt over gammelt. Ved salmedigter Iben Krogsdal.

