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Nyt fra menighedsrådet
Vi kan ikke åbne en avis eller lytte til en nyhedsudsendelse 
uden at høre om Corona. 
Det kan godt være lidt trættende, for der sker dog trods alt 
andet her i verden end Corona, men pandemien fylder jo meget 
i vores hverdag, som ser meget anderledes ud end for bare et 
år siden. Vi trænger vel efterhånden alle til at få vores gamle 
hverdag tilbage, hvor vi atter kan være sammen med vore kære. 
Specielt de mest sårbare af os har snart brug for at kunne få et 
knus og være sammen med andre.
Der er heldigvis lys forude – når vi snart alle er vaccineret, 
vender »de gode, gamle dage« forhåbentlig tilbage. 
Coronaen har jo også haft stor indvirkning på Kirken – vi skal 
sidde med afstand, vi må ikke synge, og gudstjenesten er meget 
reduceret. Vi har heller ikke kunnet gennemføre alle de plan-
lagte foredrag, koncerter og andre sammenkomster, som er en 
væsentlig del af kirkens liv.
Det har givet kirkens ansatte store udfordringer, som de har 
løst på forbilledlig vis. Tak for indsatsen.
Som sagt håber vi snart at kunne komme i gang igen. 
Det nye menighedsråd er nu trådt i funktion, og konstituerin-
gen kan ses andetsteds her i bladet.
Vi glæder os alle til at komme i gang med arbejdet, og jeg er 
sikker på, at også det nye menighedsråd er indstillet på at 
 arbejde positivt og konstruktivt til gavn for Nr. Lyndelse Kirke.
Selv om kirken har kørt på lavt blus, er det nye menighedsråd 
trukket i arbejdstøjet og har arbejdet med de opgaver, der har 
 presset på. Jeg skal her blot nævne et par stykker:
Som mange har bemærket, har der i adskillige år været 
 problemer med råger i præstegårdshaven.
Så sent som sidste år, hyrede vi en »træmand« til at klatre op 
i træerne og fjerne rederne, men allerede to dage efter, var de 
bygget igen – plus to mere, så det har været lidt op ad bakke.
Derfor besluttede menighedsrådet at fælde en stor del af 
 træerne i præstegårdshaven med det håb, at rågerne så vil 
finde andre steder at slå sig ned; det bliver spændende at følge 
udviklingen.
Nu skal vi i gang med at retablere området, hvor træerne er 
fældet, så det vender vi tilbage med.
I disse Corona-tider, hvor stort set alle møder har været afholdt 
virtuelt, har vi konstateret, at internetforbindelsen til både 
kirke- og graverkontoret har været for ringe, hvorfor vi er i 

gang med at få indlagt fibernet, så både Mette og David kan 
passe deres arbejde uden at blive »smidt af nettet«.
Et medlem af menigheden har påpeget, at lysforholdene på 
kirkegården ikke var gode, hvorfor vi er gået i gang med at 
undersøge, hvordan vi kan optimere lysforholdene for kirke-
gængerne.
Det er imidlertid en længerevarende proces. Vi skal finde en 
æstetisk holdbar løsning, men ikke nok med det så skal det 
også finansieres, ligesom de kirkelige myndigheder skal god-
kende projektet, og Nationalmuseet skal også inddrages, for 
såfremt vi graver dybere end 30 cm. på kirkegården – uden for 
gravpladserne – skal en arkæolog fra Nationalmuseet overvære 
gravearbejdet.
Til slut vil jeg blot nævne, at vi skal huske, at kirken ikke kun 
er præstens, og kirken ikke kun er menighedsrådets; nej, det 
er menighedens kirke, så derfor vil vi meget gerne høre din 
mening.
Er der noget, du har tænkt kunne være anderledes, så kontakt 
en fra menighedsrådet – så vil vi tage forslaget op.

På menighedsrådets vegne
Jesper Fabricius

Rågebekæmpelse i præstegårdshaven
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Hvor er det bare uretfærdigt! 
Et uddrag af prædikenen fra søndag den 31. januar 2021
Børn har ofte en høj retfærdighedssans. Tænk bare på, hvordan 
et barn ser ud, når det føler sig snydt! Hvorfor må hun få en 
flødebolle mere end mig? Selv husker jeg tydeligt, at der var 
en i folkeskolen, der pjækkede meget og aldrig lavede lektier, 
men da vi skulle op i fysik, gik vedkommende ind og scorede 
et 11-tal efter datidens karakterskala, mens jeg efter hårde 
anstrengelser lige fik kæmpet mig op på et 9-tal. Hvor var det 
bare uretfærdigt! Og sådan kan vi sikkert alle komme i tanke 
om et eller andet, som vi synes er uretfærdigt. Det gælder ikke 
mindst nu i denne corona-tid. 

Således så jeg forleden overskriften på TV2Fyn: Frustreret 
Bogholder: Hvorfor må Bilka sælge bøger, når jeg ikke må. Ar-
tiklen handlede om, at flere forretningsdrivende, der skal holde 
lukket, mener, at det er uretfærdigt og uforståeligt, at reglerne 
tillader supermarkeder at sælge andet end fødevarer under 
corona-krisen. Og man forstår dem jo godt. Det er heller ikke 
særlig retfærdigt! Og netop i et samfund er retfærdigheden li-
gesom nødvendig. Det kan jo ikke nytte noget, at drabsmanden 
får den samme dom som butikstyven. Og hvis der er en, der kø-
rer 150 km/t på landevejen, er det helt rimeligt, at det får nogle 
konsekvenser for ham. På samme måde er det nødvendigt med 
faste mødetider på en arbejdsplads, ligesom det er retfærdigt, at 
man får den løn, man har fortjent. 

Man kan jo heller ikke give forskellig løn til to kasseekspedi-
enter, der har arbejdet lige mange år ovre i Brugsen. Det ville 
være uretfærdigt. Der må ganske enkelt gælde nogle faste 
regler, for at det kan hænge sammen sammenfundmæssigt. 
Andet dur ikke. Der hvor det imidlertid går galt, er når vi tager 
den her retfærdighedstanke med os ind i vores tro. Dér, hvor vi 
nedskriver Gud til at handle efter vores retfærdighedsprincip. 
Jeg har talt med ældre mennesker, der var bange for, hvordan 
det ville gå, når de engang skulle stå over for Gud i himlen. 
Ville han så straffe dem for alt det, de havde gjort forkert? Ville 
Guds rige mon være åbent for dem? 

Ja, der findes ligefrem sekter, der truer med dommedag og 
skaffer sig tilhængere på den måde – og der er dem, der ser 
naturkatastrofer som Guds straf over os ugudelige mennesker. 

Vi ser det også i tanken om reinkarnation, at man får det liv, 
man har fortjent og først når endemålet, når man har lært at 
leve etisk korrekt og ordentligt. Tager vi sådan en tankegang 
med ind i Jesu lignelse om arbejderne i vingården, ja så er det 
klart, at arbejderne ikke skulle have haft den samme løn. De, 
der havde arbejdet længst og hårdest, skulle selvfølgelig have 
haft mere end de andre. 

Men lignelsen viser også, at med Guds nåde står det anderledes 
til. Med Gud er det ikke noget-for-noget – et regnestykke, der 
skal gå op, og som passer til vores sædvanlige måde at tænke 
på. Guds retfærdighed kan nemlig ikke stilles op som et regne-
stykke, hvor 2 + 2 altid giver 4. For Guds retfærdighed viser sig 
i det, vi kunne kalde for nådens matematik. 
Nådens matematik er, når 1 er lig med 99. Altså når et bort-
løbent får er ligeså meget værd som de 99, der bliver tilbage. 
Nådens matematik er, når den sidste bliver den første og den 
første den sidste. 

Nådens matematik er også, når 1 times arbejde er lig med 1 
denar, samtidig med at 12 timers arbejde er lig med 1 denar. 
Den her tankegang adskiller sig jo meget fra den måde, vi er 
vant til at tænke på. Men hvis man skulle sammenligne det med 
noget, vi kender fra vores liv, kunne vi sammenligne det med 
det forhold, vi har til vores børn. Her går regnestykket heller 
ikke altid op. For her er det kærligheden, der hersker - og den 
er ligeglad med, hvad børnene egentlig fortjener. 

Det kan da godt være, at det ene barn er kropumuligt. Alligevel 
forsøger vi at give børnene det samme, fordi vi elsker dem lige 
højt. Når vi handler på denne måde, ser vi faktisk et glimt af 
Guds kærlighed. Og den har også sin egen logik og kan være 
svær at forstå. Helt på samme måde som nådens matematik, 
som altså er Gudsrigets målestok. Her giver 12 timers arbejde 
som sagt en denar. Det gør en time i øvrigt også. Ja, Guds rige 
gives sågar til små dåbsbørn. Det er både gådefuldt og nåde-
fuldt. 

Til gengæld betyder det, at ligesom vi kan opleve, at der ingen 
retfærdighed er til på jorden, så kan vi håbe på, at der heller 
ikke er det i himlen.

Mette Behrndtz



DET SKER – FORHÅBENTLIG
Tirsdag den 4. maj kl. 20.00: Danmarks befrielse. 
Se under Musik og sang.

Lørdag den 5. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven: 
Lektor på SDU Per Grau Møller holder grundlovstalen.

Torsdag den 10. juni kl.19.30: Sommersangaften i 
Kirke salen. Se under Musik og sang.

Tirsdag den 5. oktober kl.19.30 
i Kirkesalen: Ronald Risvig holder foredrag om kristendommen 
i Matador-serien.

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

FILM, LITTERATUR OG LATIN 
kan forhåbentlig starte op igen til 
efteråret. Det vil blive annonceret 
i det kommende kirkeblad, på 
kirkens hjemmeside 
www.nr.lyndelsekirke.dk og på 
facebook.

Torsdag den 11. november kl. 19.30 i Nr. Søby Kirke: Jea-
nette Varberg fortæller om vikingerne. »Ild, ran og sværd«. 

KAFFEMIK
Der er for tiden ingen Kaffemik.

Ronald Risvig
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GUDSTJENESTER
April
11.  11.30 Peter Ulrik Jensen  1.s.e. påske (Joh 20,19-31)
18.  10.00 Mette Behrndtz 2.s.e. påske (Joh 10,11-16)
25.  10.00 Mette Behrndtz 3.s.e. påske (Joh 16,16-22)
30.  11.30 Peter Ulrik Jensen Bededag (Matt 3,1-10)

Maj
 2.  10.00  Mette Behrndtz 4.s.e. påske (Joh 16,5-15)
 9.  10.00 Mette Behrndtz  5.s.e. påske (Joh 16,23b-28)
13.  10.00 Mette Behrndtz  Kristi Himmelfarts dag (Mark 16,14-20)
16.  11.30 Peter Ulrik Jensen 6.s.e. påske (Joh 15,26-16,4)
23.  10.00  Mette Behrndtz Pinsedag (Joh 14,22,-31)
24.  10.00  Mette Behrndtz Salmesangsgudstjeneste  2. pinsedag i præstegårdshaven
30.  10.00  Mette Behrndtz  Trinitatis (Joh 3,1-15)

Juni 
 6. 10.00 Mette Behrndtz  1.s.e. trin (Luk 16,19-31)
13. 10.00 Mette Behrndtz 2.s.e. trin (Luk 14,16-24)
20.  11.30  Peter Ulrik Jensen 3.s.e. trin (Luk 15,1-10)
27. 10.00 Mette Behrndtz 4.s.e. trin (Matt 6,36–42)

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 8, velsignet 1 par, viet 1 par og begravet/bisat 11. 

Gudstjenester herfra og til begyndelsen af september, hvor det næste kirkeblad udkommer, kan ses på kirkens hjemmeside:  
www.nr.lyndelsekirke.dk 
 
Årets konfirmationer er på grund af coronaen udskudt til den 14. august.
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Konstituering af det nye
menighedsråd
Formand: Jesper Fabricius
Næstformand: Bodil Andersen
Kasserer og underskriftsberettiget: Kurt Jacobsen
Kirkeværge: Dortea Thomsen
Sekretrær: Karen Dreyer Jørgensen
Kirke-og kirkegårdsudvalg: Jesper Fabricius, Susanne Pedersen, 
Bodil Andersen
Præstegårdsudvalg: Lene Ernstsen, Dortea Thomsen, 
Susanne Pedersen
Kulturudvalg: Lene Ernstsen, Kurt Jacobsen, Mette Behrndtz, 
Karen Dreyer Jørgensen
Valgbestyrelse: Jesper Fabricius, Bodil Andersen, Kurt Jacobsen.  

Livets gang på kirkegården 
forår og sommer
Omkring 1. marts går vi i gang med at rydde op efter vinteren. 
Vi fjerner grandækningen, retter gravsten op, fylder jord efter 
i de plantebede, som skulle mangle og sprøjter gravstene med 
algefjerner.
I år har vi bestillinger på 2.900 stk. stedmoderplanter, som vi 
forhåbentligt har fået plantet inden påske, det afhænger natur-
ligvis af, om vejret tillader det. De er købt hos en lokal gartner, 
som skulle have bestillingen i september sidste år, da han der 
skulle til at så dem i de bakker, han leverer dem i.
Udover ovenstående opgaver har vi også anlæggelser af grav-
steder, som er kommet til hen over vinteren, og som nu er klar 
til at blive anlagt med beplantning m.m. – alt efter hvad pårø-
rende ønsker. Der er også gravsteder, der nedlægges i denne 
periode, for det er en del af kontorarbejdet i januar/februar, 
hvor jeg kontakter de gravstedsejere, som har gravsted, hvor 
fredningsperioden er udløbet ved årsskiftet; her skal de tage 
stilling til, om gravstedet skal forlænges eller nedlægges. Fred-
ningsperioden er 20 år for kister og 10 år for urner.

Efter 1990’erne er der flere, der er bisat end jordbegravet fra 
Nr. Lyndelse Kirke, hvilket er en tendens, der har været i hele 
landet, hvor det først slog igennem i de store byer, og det har så 
spredt sig over hele landet fra øst mod vest. Det gør så også, at 
den slags gravpladser kirkegården tilbyder, skal følge det, folk 

ønsker, og det vil sige, at på Nr. Lyndelse kirkegård vil der med 
tiden være det halve med store kistegrave med hæk omkring 
og det dobbelte antal urnegrave i forskellige gravpladsmulighe-
der. Det giver til tider nogle udfordringer at holde overgangen 
pæn, men vi har hele tiden det for øje, at gøre Nr. Lyndelse 
kirkegård mere grøn, blomstrende og parklignende, så man har 
lyst til at gå en tur ind i den grønne plet midt i byen.

I år glæder vi os til at se, hvordan den nye allé, som vi fik anlagt 
sidst på året sidste år fra lågen ved Lumbyvej og op til kirken, 
tager sig ud med blade på, og lige der, hvor den slutter øst for 
kirken, satte vi 200 stk. pinseliljer, det kan da kun blive flot.
Efter forår kommer sommer, og i starten af juni planter vi så 
alle de gravpladser om, som vi passer, så stedmoderblomsterne 
tages op, og de skiftes ud med isbegonia, som er den som-
merblomst, vi planter flest af. Den er genial ved tørke og derfor 
stadig den foretrukne kirkegårdsplante. 
Foråret er en pragtfuld tid 

Mange hilsner fra os, der arbejder på kirkegården 
Dania, Bjarne & David-graver

Ps! Vi er at finde på kirkens nye hjemmeside: Nr. Lyndelse 
kirke – Store øjeblikke i livet.
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Ny i menighedsrådet

Dortea Thomsen
Jeg er 44 år gammel, født og opvokset på 
Nordfyn. Tilflytter til Nr. Lyndelse hvor vi 
byggede hus i 2007. 
Jeg er gift med Søren, sammen har vi to 
skønne drenge.  
Jeg er uddannet materialist, har dog siden 
hen læst til fodplejer, og i dag er jeg selv-
stændig med Nr. Lyndelse fodpleje.

Lene Holdgaard Ernstsen
60 år gammel. Har boet i sognet i 33 år, 
heraf de sidste 30 år i dejlige Lumbyholm. 
Oprindelig fra skønne Thyholm ved Lim-
fjordens vande. Vokset op med det kirkelige 
liv. Gift med Kim på 36. år. Vi er beriget 
med 3 voksne børn, svigerbørn og 3 herlige 
børnebørn. For nylig ude af arbejdsmarkedet 
efter 35 år som sygeplejerske, de fleste år i 

lokalområdet. Har altid været engageret i alt, hvad der rører sig 
i sognet. Er et stort foreningsmenneske. Natur-og musikelsker. 
Synger i kirkens dejlige kor. 
Sad for år tilbage i Menighedsrådet. Glæder mig til igen at 
indgå og bidrage i det fællesskab.

Susanne Pedersen
Jeg er 51 år gammel, født og opvokset i 
Faaborg, men har boet her i Nr. Lyndelse i 
24 år. Jeg er uddannet social - og sundheds-
hjælper og har kørt i hjemmeplejen i 5 år 
ovre i Højby, hvor jeg indtil i 2005 på vej til 
arbejde blev påkørt af en anden bil, og det 
gør, at jeg i dag er gangbesværet og får en 
førtidspension.  

Jeg er nu frivillig på plejehjemmet »Humlehaven« her i Nr. Lyn-
delse og har været det nu i 10 år. Men da det lukkede ned pga. 
Corona, og jeg / vi ikke må komme der lige for tiden, så ville 
jeg prøve noget andet: jeg stillede op til menighedsrådsvalget 
og blev valgt ind. En af grundene til det er også, at jeg tror på, 
at der er mere mellem himmel og jord. 

MUSIK OG SANG
Tirsdag den 4. maj kl. 20.00: Danmarks befrielse fejres 
med musik enten i kirken eller på kirkegården, alt efter hvilke 
retningslinjer vi har til den tid. Program vil blive annonceret på 
hjemmesiden og i pressen inden den 4. maj.

Torsdag den 10. juni kl. 19.30: Sommersangaften i kirke-
salen. Vi skal indvie kirkens nyindkøbte højskolesangbøger. I 
år vil Lene Ernstsen vælge sangene i samarbejde med mig, og 
vi skal synge både nye og gamle sange, men alle sange, som er 
i den nye udgave af Højskolesangbogen.

Syng i kor
Det skaber glæde – er godt for 
koncentrationen – gør dig god til 
at lytte til andre. Kor ved Nr. Lyn-
delse Kirke begynder i september 
onsdag d. 1. september 2021.

Kor for de voksne: 
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. 
Nye sangere er velkomne i koret. Har du spørgsmål, eller vil du 
vide mere, så ring eller skriv til: Organist Ulla Poulsen
Tlf.: 20 32 01 52 e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Så er der kommet nye Højskolesangbøger!
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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
Jesper Fabricius
Tlf. 21 25 13 50
Mail: JesperFabricius@hotmail.com

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

Lene Holdgaard Ernstsen
Tlf. 31 32 05 09
Mail: Lene.ernstsen@gmail.com

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

Kasserer
Kurt Jacobsen
Tlf. 24 45 61 08
Mail: NKJ0558@gmail.com

Susanne Pedersen
Tlf. 28 94 73 95
Mail: Suil@aarslevnet.dk

Kirkeværge
Dortea Thomsen
Tlf. 30 32 19 64
Mail: dorteagthomsen@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
Onsdag den 7. april kl. 19.00
Torsdag den 6. maj kl. 17.00:
Skovbesigtigelse.
Tirsdag den 15. juni kl. 19.00
Onsdag den 18. august kl.19.00

MobilePay til menighedsplejen: 95412

Kirkebil 
Der er for tiden ingen kirkebil

Næste kirkeblad udkommer i uge 35 2021
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