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Nyt fra menighedsrådet
Valg til menighedsråd 
tirsdag den 15. sep. kl. 19.30 i Kirkesalen
I Nr. Lyndelse sogn skal der vælges 7 medlemmer for 4 år (alle 
er på valg).

Menighedsrådets opgaver og ansvar er bl.a.:
Arbejdsgiver for kirkens personale (ikke præsten).
Ansvar for den af Midtfyn Provsti tildelte økonomi.
Ansvar for vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegård 
ude som inde.
Kulturelle opgaver til fremme af kirkens liv, foredrag, kirke-
blad, koncerter, diakoni.
I samarbejde med præsten tilrettelæggelse af rammer for guds-
tjeneste, tider, liturgi og ritualer.

Kunne du have lyst til at tage del i det ansvar, er du meget vel-
kommen til at henvende dig til et af de nuværende menigheds-
rådsmedlemmer (navnene står på bagsiden af Kirkebladet) og 
høre nærmere, og mød op til valgmødet den 15. september.

På menighedsrådets vegne
Eva Lauritsen

DET SKER!
Til samtlige arrangementer vil der være håndsprit, og de gæl-
dende regler med hensyn til antal forsamlede personer vil blive 
overholdt.

Torsdag den 24. september kl.19.30 i Nr.Søby Kirke: 
»Viking – ran, ild og sværd!« 
Foredrag med Jeanette Varberg. 
Dette arrangement sker i samarbejde med Nr.Søby-Heden 
sogn.
I tiden efter Romerrigets fald udviklede Europa nye, stærke 
kongeriger, hvor mange kongeslægter antog den nye, kristne 
tro. I Norden holdt man fast i den gamle tro på Odin og den 
nordiske mytologi, og presset fra den kristne kejser, Karl den 
Store, mod danernes grænse i slutningen af 700-tallet satte gang 
i en række vikingeangreb. Det blev startskuddet til det, vi i dag 
kalder vikingetiden.

Forsidefoto: Nr. Lyndelse Kirke den 4. maj. Kirken var lukket på grund af corona’en, 
men der var lys i vinduerne og på mange grave og aftensang på kirkegården. 
Fotograf: Henry Charles Holm.

!  
Forsidefoto: Nr.Lyndelse Kirke den 4. maj. Kirken var lukket på grund af corona’en, 
men der var lys i vinduerne og på mange grave og aftensang på kirkegården. 
Fotograf: Henry Charles Holm.
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Foredraget med Jeannette Varberg giver et indblik i, hvordan 
Norden udviklede sig fra slutningen af jernalderen og frem til 
begyndelsen af middelalderen. Var vikingerne bare en bande 
pirater, som fik held til at erobre store dele af Europa, eller var 
det en del af et veltilrettelagt modangreb på de kristne riger, 
som forsøgte at omvende de hedenske skandinaver?
Vikingerne satte uden tvivl et afgørende mærke på verdenshi-
storien, og foredraget dykker ned i nogle af de mest fremtræ-
dende slag og konger fra tiden – også de mindre kendte.

Leif Sædholm. 
Formand for menighedsrådet ved Nr.Søby-Heden sogn.

Torsdag den 29. oktober kl.10.00 er der morgensang i 
kirken. Se mere under MUSIK OG SANG.

Onsdag den 4. november kl.19.00: Foredrag i samarbejde 
med Nr. Lyndelse Husholdningsforening. Jette Sei-
denschnur, tidligere medlem af Jehovas Vidner fortæller 
»Mit liv med Jehovas Vidner«. Det foregår i Kirkesalen.
Bemærk tidspunktet.

DET	SKER	

Til	samtlige	arrangementer	vil	der	være	håndsprit,	og	de	gældende	regler	med	
hensyn	;l	antal	forsamlede	personer	vil	blive	overholdt.	

Torsdag	den	24.	september	kl.19.30	i	Nr.Søby	Kirke:	”Viking	–	ran,	ild	og	sværd!”	
Foredrag	med	JeaneGe	Varberg.		
De@e	arrangement	sker	i	samarbejde	med	Nr.Søby-Heden	sogn.	
I	;den	eDer	Romerrigets	fald	udviklede	Europa	nye,	stærke	kongeriger,	hvor	mange	
kongeslægter	antog	den	nye,	kristne	tro.	I	Norden	holdt	man	fast	i	den	gamle	tro	på	
Odin	og	den	nordiske	mytologi,	og	presset	fra	den	kristne	kejser,	Karl	den	Store,	mod	
danernes	grænse	i	slutningen	af	700-tallet	sa@e	gang	i	en	række	vikingeangreb.	Det	
blev	startskuddet	;l	det,	vi	i	dag	kalder	vikinge;den.	
Foredraget	med	Jeanne@e	Varberg	giver	et	indblik	i,	hvordan	Norden	udviklede	sig	
fra	slutningen	af	jernalderen	og	frem	;l	begyndelsen	af	middelalderen.	Var	
vikingerne	bare	en	bande	pirater,	som	fik	held	;l	at	erobre	store	dele	af	Europa,	eller	
var	det	en	del	af	et	vel;lre@elagt	modangreb	på	de	kristne	riger,	som	forsøgte	at	
omvende	de	hedenske	skandinaver?	
Vikingerne	sa@e	uden	tvivl	et	afgørende	mærke	på	verdenshistorien,	og	foredraget	
dykker	ned	i	nogle	af	de	mest	fremtrædende	slag	og	konger	fra	;den	–	også	de	
mindre	kendte.	
Leif	Sædholm.		
Formand	for	menighedsrådet	ved	Nr.Søby-Heden	sogn.	

!  
Jeane@e	Varberg	–	forfa@er	;l	den	anmelderroste	bog:	Viking	–	ran,	ild	og	sværd.	

		

Jeanette Varberg – forfatter til den anmelderroste bog: Viking – ran, ild og sværd.

Tirsdag den 24. november 
kl. 19.30 får vi besøg af Jim Lyng-
vild, som vil fortælle om sine meget 
omtalte billeder med bibelske moti-
ver, der indtil fornylig har hængt i 
Faaborg Kirke.

Torsdag den 3. december kl. 19.30 er der julekoncert i 
kirken med Jutlandia Saxofonkvartet. 
Se mere under MUSIK OG SANG.

KAFFEMIK
Første gang i den nye sæson er ons-
dag den 9. september.
Her er et godt tilbud til alle pensio-
nister og efterlønnere og andre, som 
har lyst og mulighed for at møde op 
hver onsdag formiddag i ulige uger. 
Der vil blive serveret kaffe/te med 
rundstykker ost og marmelade fra 
kl. 10.00-11.30. Meningen er, at man 
skal hygge sig med snak og sang fra 
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højskolesangbogen, og det må jo lige være noget efter 100 dage 
med Philip Faber, hvor vi alle har skrålet med på morgensang. 
(Sålænge corona’en er der, kan det være, at vi må undlade at 
synge). Nogle gange vil der være et lille foredrag og noget 
musikunderholdning, men det allervigtigste er at vi får snakket 
med hinanden og det er billigt 20 kr. koster det. Mød op, alle er 
velkommen også selv om man ikke er pensionist.
Vi har det rigtig hyggeligt.

Efterårets første Kaffemik er onsdag den 9. september.
 
Mange hilsner 
Kaffepigerne

LATIN
Mandag den 14. september kl. 19.30 begynder latinun-
dervisningen igen med et lille repetitionskursus samt gen-
nemgang af det materiale om renæssancen, som I har modtaget 
tidligere på sommeren. Medbring også Ars minor, Ludus og 
den lille gule grammatik. Læreren glæder sig.

Da kirken lukkede
Det nye kirkeblad var netop blevet trykt, da corona lukkede 
Danmark ned og gjorde, at alle aktiviteter blev aflyst. Det 
skabte en helt ny situation for os alle – også for kirken. Hver-
dagen var pludselig helt anderledes. I begyndelsen var det kun 
bisættelser og begravelser, som kirken måtte holde åbent til – 
dog med et stærkt reduceret deltagerantal. Jeg ville gerne have 
lavet nogle små søndagsandagter for 7 deltagere ad gangen 
plus kirkepersonale, men fik af provsten at vide, at kirken var 
lukket. Det gjaldt også gudstjenester! 

Jeg måtte derfor i gang med at eksperimentere med at filme i 
kirken. Hertil fik jeg hjælp af mine to døtre, hvilket var rigtig 
godt, da det er yderst begrænset, hvad jeg ved om optagelse 

Alternativ altergang.
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GUDSTJENESTER
September
 6.  09.00 Peter Ulrik Jensen 13. s.e.trin (Matt 20,20-28)
13.  10.00 Mette Behrndtz 14.s.e. trin  (Joh 5,1-15) Høstgudstjeneste
20.   10.00  Mette Behrndtz 15.s.e. trin  (Luk 10,38-42)
27.   10.00 Peter Ulrik Jensen 16.s.e. trin  (Joh 11,19-45)

Oktober
 4.   10.00 Mette Behrndtz  17.s.e. trin  (Mark 2,14-22) 
    Voksenkoret medvirker
11. 10.00 Mette Behrndtz 18.s.e. trin  (Joh 15,1-11) 
18. 11.30 Peter Ulrik Jensen 19.s.e. trin  (Joh 1,35-51) 
25. 16.00  Mette Behrndtz  20.s.e. trin  BUSK-gudstjeneste

November 
 1. 10.00 Mette Behrndtz  Allehelgensdag  (Matt 5,13-16 eller Matt 5,1-12)
 8. 11.30 Peter Ulrik Jensen 22.s. e. trin  (Matt 18,1-14)
15.  10.00  Mette Behrndtz 23.s. e. trin  (Mark 12,38-44)
22.  10.00 Mette Behrndtz Sidste s. i kirkeåret  (Matt 11,25-30) 
29.  10.00 Mette Behrndtz 1.s. i advent  Børnegudstjeneste 
 
December
 6. 10.00 Mette Behrndtz 2.s. i advent  (Matt 21,25-36)
    Voksenkoret medvirker 

Døbte, viede og begravede
Her plejer vi at anføre alle, som er blevet døbt i, viet i eller begravet/bisat fra Nr. Lyndelse Kirke. Men på grund af den ny 
persondataforordning er det ikke længere muligt at offentliggøre den slags oplysninger. I stedet kan oplyses, at der siden 
sidst er døbt ti, konfirmeret 46, viet fem par og begravet/bisat fem. Ønsker man navne i kirkebladet i forbindelse med disse 
handlinger, kan man rette henvendelse til sognepræsten.
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og sammenklipning af film samt indsættelse af undertekster på 
sammenklippede film. Det er trods alt teologi, jeg har studeret 
på Aarhus Universitet. Jeg har aldrig haft nogen ambitioner om 
at skulle være filmfotograf og klipper. Derfor blev det også kun 
til én film – en påskehilsen til sognet med en særlig hilsen til 
årets konfirmander. 

Herefter tyede jeg til noget så gammeldags som at skrive 
hilsener, bl.a. til beboerne på Humlehaven. Jeg fik også ringet 
til flere sognebørn, ligesom ugens prædiken blev mailet til dem, 
der ønskede dette. Her var det i den grad opmuntrende med 
alle de svar, jeg fik tilbage på mailen hver uge.  
Nu er vi så i gang med at genåbne samfundet. Dejligt er det 
at holde gudstjeneste igen – også selv om den må finde sted 
under en række restriktioner. I juni gennemførte alle brudepar 
deres vielser, ligesom der også kom gang i dåbene igen. Der 
er dog ingen tvivl om, at august bliver en stor dåbsmåned i 

Nr. Lyndelse kirke, da temmelig mange dåb er blevet aflyst og 
udskudt pga. Corona. Desuden er konfirmationerne, som nu er 
endt med tre hold, flyttet hen til den 22. august, hvor kun den 
allernærmeste familie kan være med. 

Pga. corona-situationen er årets konfirmandindskrivning i 
kirken blevet aflyst, da der stadig er et reduceret deltagerantal.
Det bliver dog interessant at se, hvad der sker her i efteråret. 
Kommer der nye retningslinjer, der gør det muligt at sidde tæt-
tere i kirken, så vi kan være endnu flere? Lige nu skal der pga. 
salmesangen være 2 meter imellem kirkegængere, der ikke 
omgås hinanden til dagligt. Hvad kommer det til at betyde for 
nogle af de store arrangementer, vi plejer at have, bl.a. i de-
cember måned? Indtil videre må vi vente at se. Hvem ved – når 
dette kirkeblad er trykt, kan der være nyt i sagen igen. 

Mette Behrndtz

Møde i menighedsrådet med afstand og håndsprit.



7

BØGER OG FILM
Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, 
og det er hver gang kl. 19.30.

Tirsdag den 8. september: 
Jan Kjærstad: Storefjeld. 2018.

Onsdag den 14. oktober: 
Mikael Niemi: At koge bjørn. 2018.

Tirsdag den 17. november:  
Vibeke Marx: Jord og hjerte. 2019.
Denne aften vælges nye bøger.

Karen Dreyer Jørgensen. Tlf. 21 76 77 30.

Filmklubben
Torsdag den 3. september.

Tirsdag den 6. oktober.

Onsdag den 11. november.

Mandag den 14. december kl. 18.00.
Juleafslutning.

Som altid er der ost, rødvin og hygge efter filmene. Prisen er 
50 kr. pr. halvår. Filmene vises i Kirkesalen, og hvor intet andet 
nævnes, er det kl. 19.00.

Bodil Andersen. Tlf. 65 90 18 96

MUSIK OG SANG
Morgensang torsdag den 29. oktober kl.10.00 i kirken.
Morgensang i anledning af »Spil dansk-ugen 2020«. I år har du 
mulighed for at få sunget din yndlingssang eller salme. Inspi-
reret af Philip Faber har jeg valgt et par sange, men resten af 
sangene håber jeg, I har lyst til at være med til at vælge. I er 
velkomne til at præsentere jeres sange, men det er ikke en 
betingelse. Så send dit forslag på mail, sms eller giv mig en lap 
med dit forslag. 

Julekoncert tirsdag den 3. december kl. 19.30.
Jutlandia Saxofonkvartet.

Kvartetten indleder i efteråret 2020 deres 24. sæson. For et par 
år siden var kvartetten på turné i Argentina – baritonsaxofonens 
hjemland. Og der sugede de til sig af den alvorsfulde og passio-
nerede musik, de mødte i tangoens verden. Det kom der et helt 
tangoprogram ud af. Så vi får lejlighed til at høre alle tangoens 
afskygninger, og i anledning af julen krydres koncerten også 
med lidt julemusik. 

Syng i kor
Det skaber glæde - er godt for koncentrationen 
– gør dig god til at lytte til andre.
Nørre Lyndelse koret begynder onsdag d. 26. august 2020.
Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl. 
17.30 – 18.30. Koret er for alle med lyst til at prøve at synge 
flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester og koncerter 
ca. 4. gange i løbet af året. 

I år medvirker koret ved gudstjenester i oktober og I december.
Koret består af ca. 20 sangere. Nye sangere er velkomne.  Har 
du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til:

Organist Ulla Poulsen
Tlf.:20320152
e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk
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ADRESSER 
Sognepræst 
Mette Behrndtz
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
Tlf. 65 90 26 63
Mail: mbb@km.dk 

Graver
David Bøgetoft
Tlf. 24 60 35 38
Mail: kirkegaarden@tdhost.dk 
(Træffetid på kontoret tirsdag-fredag
kl. 11.30-12.00,
på telefonen kl. 8.00-16.00)

Organist
Ulla Poulsen
Tlf. 20 32 01 52
Mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Kirkesangere
Henning Nissen
Tlf. 20 14 42 20
Mail: henning.nissen@mail.dk

Tine Ullum
Tlf. 50 44 91 66
Mail: misstullum@gmail.com

Formand samt formand for kirke- og
kirkegårdsudvalg
Eva Lauritsen
Tlf. 65 90 17 08
Mail: efla@mail.dk

Næstformand samt kontaktperson
Bodil Andersen  
Tlf. 65 90 18 96
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

Kirkeværge samt formand for
præstegårdsudvalg
Jesper Fabricius
Tlf. 21 25 13 50
Mail: JesperFabricius@hotmail.com

Kasserer
Lis Petersen
Tlf. 51 90 41 84
Mail: lida@aarslevnet.dk

Sekretær samt formand for kulturudvalg 
og kirkeblad
Karen Dreyer Jørgensen
Tlf. 21 76 77 30
Mail: karendj@post4.tele.dk

Menighedsrådsmedlemmer 
Mona Rasmussen
Tlf. 65 99 12 04
Mail: monasrasmussen@gmail.com

Inge Birkholm Petersen
Tlf: 60 85 04 00
Mail: ingebirkholm@gmail.com

Forretningsfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7, Diernæs
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 07 89 / 22 72 47 50
Mail: dj@dj-regnskab.dk

HUSK! 
Menighedsrådsmøder.
Mødetidspunkt er kl. 19.00,
hvis andet ikke er nævnt.

Tirsdag den 15. september kl.19.30: 
Valgmøde
Onsdag den 23. september
Torsdag den 8. oktober
Torsdag den 5. november
Torsdag den 19. november. 
Konstituerende møde.
Torsdag den 10. december. Kl. 18.00

Se i øvrigt kirkens hjemmeside:
nørrelyndelsekirke.dk

MobilePay til menighedsplejen: 95412

Kirkebil 
Der er for tiden ingen kirkebil.

Næste kirkeblad udkommer i uge 48 2020.
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