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Nyt fra menighedsrådet
I skrivende stund er sommeren rigtigt kommet over os. Det er 
dejligt varmt, solen skinner og byger, der går og kommer, det 
er den danske sommer, som Thøger Larsen så smukt beskriver 
årstiden. Varmen og regnen har gjort, at der for alvor er kom-
met gang i den blomstereng, kirkens graver David har sået i det 
område syd for præstegården, der før var med høje træer og 
boplads for rågerne.
Vi har valgt at etablere området med en insektvenlig blomster-
blanding, så vi kan være med til at hjælpe insekterne, der efter-
hånden er meget trængte – og hvis vi kan tiltrække og hjælpe 
insekterne, tiltrækker og hjælper vi også fuglene – altså andre 
end rågerne. Vi vil gerne være en del af »Vild med vilje«.
Jeg håber, mange vil gå forbi og nyde synet af de mange vilde 
blomster og det nu mere frie udsyn til Fløjtespilleren, men da 
området er en del af præstens have, kan vi desværre ikke lave 
offentlig adgang. 

Der kan jeg i stedet henvise til kirkens lille skov, der ligger på 
Dømmestrupvej, mellem Bihlsvænget og Lindved Å. Det er nok 
verdens mindste skov, men det er en lille oase og med et rigt 
fugleliv, så jeg håber, mange vil gå en tur langs åen og nyde 
skovens dybe, stille ro.

I år kunne vi så endelig gennemføre det traditionelle grundlovs-
arrangement i præstegårdshaven. Vejret var godt til udendørs 
aktiviteter, og Per Grau Møller holdt grundlovstalen, der hand-
lede om genforeningen og det sønderjyske spørgsmål. Per Grau 
Møller skulle have holdt grundlovstalen sidste år i anledning af 
100-årsdagen for genforeningen, men som så meget andet satte 
Corona også en stopper for det.

Vi var så heldige, at vi kunne afslutte grundlovsmødet med 
 cellisten Ida Rigels, der sammen med Ida Marie Worre og 
mange cyklister ankom til præstegården, hvor Ida Riegels 
 spillede, og Ida Marie Vorre fortalte om Carl Nielsen. Denne 
del af arrangementet stod vores lokale cykelklub Kæden for, og 
det er dejligt, vi kan koordinere vore arrangementer med byens 
foreninger.

Menighedsrådet har ønsket at anskaffe en lysglobe til kirken, 
så vi i fred og ro kan tænde et lys til eftertanke – eller hvad man 
hver især har i tankerne.
Lysglober i danske folkekirker er en forholdsvis ny skik, kun 
ca. 30 år gammel. Det er ikke en katolsk opfindelse, som nogen 
mener. Ideen kommer fra Sverige, hvor den første globe blev 
opstillet i Domkirken i Uppsala i forbindelse med generalfor-
samlingen i Kirkernes Verdensråd i 1968, og skikken bredte sig 
senere til Danmark.

Vi er nu kommet så langt, at vi har set et udkast til en globe, der 
er fremstillet specielt til Nr. Lyndelse Kirke, men det kan der 
læses mere om inde i bladet, hvor Lene Ernstsen har skrevet 
om lysgloben. 
Det er dejligt, at vi igen kan mødes på normal vis.
Sluttelig vil jeg ønske alle en fortsat god sommer.

På menighedsrådets vegne
Jesper Fabricius

Fra grundlovsdag: Per Grau holdt grundlovstalen; Ida Rigels spillede bl.a. Carl 
Nielsen.

Konfirmandernes navne samt billederne på forsiden gengives med forældrenes skriftlige tilladelse.
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DET SKER
Tirsdag den 5. oktober kl.19.30 i 
Kirkesalen: Ronald Risvig holder 
foredrag om kristendommen i 
Matador-serien.

Fredag den 29. oktober kl.16.30. Koncert. 
Duoen Villén og Sjølin kommer til Nr. Lyndelse Kirke. 
Se mere under MUSIK OG SANG.

Torsdag den 4. november kl.10.00 i kirken: 
»Spil dansk« med operasanger Jesper Buhl. 
Se mere under MUSIK OG SANG.

Torsdag den 11. november kl. 19.30 i Nr. Søby Kirke: 
Jeanette Varberg fortæller om vikingerne. 
»Viking – Ran, ild og sværd« Foredraget sker i samarbejde 
med Nr. Søby-Heden Menighedsråd.

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

KAFFEMIK
Der er for tiden desværre ingen 
Kaffemik, men der arbejdes på at 
etablere en ”erstatningskaffemik”

Ronald Risvig

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.30 holder kongehus-
eksperten Lars Hovbakke Sørensen foredrag om Dronning 
Margrethe den II, som i 2022 har 50-års regentjubilæum.
Det foregår i Kirkesalen i samarbejde med Nr. Lyndelse og 
Omegns Husholdningsforening.

BØGER OG FILM
Litteraturkredsen mødes normalt 
i Kirkesalen, og det er hver gang 
kl.19.30.
Karen Dreyer Jørgensen. Tlf: 21 76 
77 30

Tirsdag den 7.september: Kirsten 
Thorup: Indtil vanvid, indtil døden. 
2020. Bogen er bestilt hjem til os på 
Årslev Bibliotek. Denne aften fast-
lægger vi nye bøger og datoer, som 
meldes ud via mail og Facebook – og 
selvfølgelig i næste Kirkeblad.

FILM
Filmklubben mødes i Kirkesalen, og det er hver gang kl.19.00.

Tirsdag den 17.8. Denne aften vælges film.
Onsdag den 15.9.
Torsdag den 7.10.
Tirsdag den 16.11.
Onsdag den 8.12. Juleafslutning. Bemærk kl.18.00.

Som altid er der ost, rødvin og hygge efter filmene. 
Prisen er 50 kr. pr. halvår.
Bodil Andersen. Tlf: 65 90 18 96
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Lysglobe i tårnrummet
Igennem længere tid har der været talt om, både i menigheden 
og i menighedsrådet, at vores noget mørke og renoveringstil-
trængte tårnrum i kirken trænger til et løft. 
Tårnrummet bruges mere og mere. Ikke mindst ved højtider, 
andre kirkelige begivenheder og handlinger, musik/kor og det 
sidste år endnu mere i forbindelse med corona-udfordringerne 
med afstandskrav. Der er anskaffet gode stole, og fremadret-
tet arbejdes der på, at selve rummet bliver renoveret og lysnet, 
så det får flere anvendelsesmuligheder. På sigt skal det også 
fungere som et mindre rum i det store kirkerum til f.eks. små 
gudstjenester 
I den forbindelse er flere forespørgsler og ønsker om en lys-
globe i tårnrummet blevet modtaget positivt og diskuteret med 
alle i menighedsrådet. I det tidlige forår nedsatte vi en »Lysglo-
begruppe«, bestående af vores sognepræst Mette og Dorthea, 
Karen og undertegnede fra menighedsrådet.
Jamen, vil mange måske spørge: Er en lysglobe ikke en katolsk 
opfindelse?
Det er den ikke. Brugen af lysgloben i de danske kirker er dog 
en forholdsvis ny skik, der er kommet til fra Sverige, hvor den 
første nordiske lysglobe findes i Domkirken i Uppsala. Den 
blev opstillet i 1968 i forbindelse med Kirkernes Verdensråds 
generalforsamling. 
I Danmark blev den første lysglobe indviet i Hasseris Kirke i 
1994. 

Der findes mange forskellige lys i de danske kirker i dag. Mest 
som glober eller som lystræer. 
Man kan anskue lystænding i kirkerne som et forsøg på at 
bygge bro mellem kirketradition og at skabe rum for stille me-
ditation, eftertænksomhed, sorgbearbejdelse og bøn.
Behovet for lystænding i vores moderne tid har vist sig større 
i forbindelse med store kriser og katastrofer, som f.eks. ved 
Estonias forlis i 1990èrne, terrorangrebet på World Trade Cen-
ter i 2001 og den frygtelige terrorhandling på Utøya. Og nu det 
sidste år med Coronavirusen. Ofte kan det at tænde et lys give 
ro, refleksion og håb.
Vi har det sidste halve år arbejdet med at se på lysglober rundt i 
vores danske kirker. Vi har kontaktet flere kirkekunstnere, der 
har forskellige udtryksmuligheder, materialer og priser!
En lysglobe i vores lokale kirke skal passe ind i tårnrummet 
og i selve kirkens rum som en smuk dekoration, men samtidig 
være et brugbart kirkeligt interiør til glæde for alle, der kom-
mer i kirken. Desuden skal vi kunne tænke ud i fremtiden – 
måske 100 år og mere. Dermed skal der også tages højde for 
mange forskellige sognebørn, brugere og sikkert også holdnin-
ger i menighed og skiftende menighedsråd!
Vores lysglobe skal kunne bruges ved alle former for kirkelige 
handlinger året rundt. Oplagt er Allehelgensdag, men også i 
det daglige i kirkens åbningstid vil det være muligt at gå ind 
i kirken og tænde et lys og måske sidde med egne tanker et 
øjeblik. Her kan man tænde et lys for sig selv, for en i familien, 
for en ven eller for Gud. 
En lysglobe er mangfoldig i sin symbolik om Kristus, der om 
sig selv sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal al-
drig vandre i mørket, men have livets lys«(Joh. 8,12). I kransen 
rundt om globen – en slags ækvator, sættes små lysholdere, 
der når hele vejen rundt. Som symbol for at Kristus omspænder 
hele verden med lys og kærlighed. Øverst på globen, på en lille 
Golgata-bue, står korset.
I lysglobegruppen landede vi på at indgå et samarbejde med 
Kirkesølvsmed Tonny Fredberg Østergaard fra Farsø i Nordjyl-
land. Tonny Fredberg er kirkekunstneren bag mange smukke 
messinglysglober til kirker. Flest i Danmark men også i vores 
nabolande.
Hver lysglobe udformes i.f.t. ønsker og til den kirke, den skal 
indgå i. Den kan udformes på mange måder, og vi er i udvalget 
til stadighed blevet inspireret – også til at gå vores egen vej! 
Mette fik bl.a. den geniale ide at knytte treenighedssymbolet 
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GUDSTJENESTER
September 
  5. 10.00 Mette Behrndtz 14.s.e.trin (Luk 17,11-19)
   Høstgudstjeneste 
12.  16.00 Mette Behrndtz 15.s.e.trin. Konfirmandindskrivning
19.  11.30  Peter Ulrik Jensen  16.s.e.trin (Luk 7,11-17)
22.  19.00 Mette Behrndtz Salmesangsgudstjeneste 
   med Nr. Lyndelse Koret 
26. 10.00 Mette Behrndtz  17.s.e.trin (Luk 14,1-11)

Oktober  
  3.    9.00  Peter Ulrik Jensen 18.s.e.trin (Matt 22,34-46)
10.  10.00 Mette Behrndtz 19.s.e.trin (Mark 2,1-12)
17.  11.30 Peter Ulrik Jensen 20.s.e.trin (Matt 22,1-14) 
24.  10.00  Mette Behrndtz 21.s.e.trin (Joh 4,46-53)
31. 16.00 Mette Behrndtz 22.s.e.trin. Familiegudstjeneste: Halloween               

November
  7.  16.00 Mette Behrndtz Allehelgensdag: Mindegudstjeneste
14.  11.30 Peter Ulrik Jensen  24.s.e.trin (Matt 9,18-26)
21.  10.00 Mette Behrndtz  Sidste s. i kirkeåret (Matt 25,31-46)
28.  10.00 Mette Behrndtz  1.s. i advent. Børnegudstjeneste 

December  
  5.  10.00 Mette Behrndtz  2.s. i advent (Matt 25,1-13)  
   Nr. Lyndelse Koret 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 tolv, viet to par og begravet/bisat seks. 
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tro, håb og kærlighed, der også findes på vores kirkes lokalt 
strikkede eller hæklede dåbsklude, sammen med globen, 
således at treenighedssymbolet også kommer til at optræde 
på vores globe. Globen bliver hermed et symbol på tro, håb og 
kærlighed ’fra vugge til grav’, idet den både peger i retning af 
dåben og allehelgensdag, hvor vi mindes dem, vi har mistet, 
men stadig tror og håber på er omfattet af Guds kærlighed i det 
evige liv. 
Vi har haft og har en konstruktiv tilblivelsesproces, hvor der 
flere gange er blevet ændret lidt på vores ønsker. Sidste møde 
var i slutningen af juni. Tonny Fredberg er en erfaren, dygtig 
kirkekunstner, der med sin nordjyske rolige tilgang, kreative 
ideer og lune, har gjort processen omkring vores lysglobe til et 
rigtig dejligt samarbejde.
Nu venter vi i menighedsrådet i spænding på det færdige 
resultat og glæder os til, at vi alle i Nr. Lyndelse Sogn kan blive 
præsenteret for vores egen Nr. Lyndelse Kirkes Lysglobe. 
Vi har en forhåbning om, at det kan blive til Allehelgensguds-
tjenesten, søndag den 7. november, kl. 16.

Lene Ernstsen

MUSIK OG SANG
Koncerter:
Duoen Villén og Sjølin kommer fredag den 29. oktober 
2021 kl. 16.30 til Nørre Lyndelse Kirke med deres koncert 
»Nordiske lysglimt«.
Duoen består af Linnéa Villén på tværfløjte og Allan Sjølin på 
guitar. Gennem de sidste seks år har de spillet mere end 100 
koncerter. Koncerten »Nordiske lysglimt« griber om nogle 
af nordens største komponister med nye arrangementer for de 
to instrumenter. Nordisk, klassisk musik med tanker om de 

bjergtagende højder i 
Norge, de dybe sven-
ske skove, den stolte 
finske mentalitet og 
det islandske gåpå-
mod. 
Så start weekenden 
med en stemningsfuld 
koncert i kirken. 

Spil dansk 2021
Torsdag den 4. november 2021 
kl. 10.00 er der i anledning af »Spil 
dansk-ugen« traditionen tro mor-
gensang i kirken. I år vil operasanger 
Jesper Buhl præsentere sangene og 
hjælpe sangen på vej. Jesper Buhl er 
kendt for sine mange gøremål: operasan-
ger, instruktør og foredragsholder samt 
tidligere chef for Den Fynske Opera.

Nr. Lyndelse Koret 
(kirkens voksenkor)
Efter en lang, ufrivillig pause fra sangen indleder koret den 
kommende sæson onsdag den 25. august 2021 og synger 
som sædvanlig fra kl. 17.30 – kl. 18.30 i Kirkesalen.
Koret medvirker i løbet af sæsonen ved gudstjenester og 
koncerter 4 – 5 gange, første gang allerede onsdag den 22. 
september.

Koret synger flerstemmigt og tæller i øjeblikket ca. 20 medlem-
mer. Nye sangere er altid meget velkomne og også gerne i 
løbet at sæsonen. 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.
Og husk korsang skaber glæde – er godt for koncentrationen – 
gør dig god til at lytte til andre. Vi ses i Nørre Lyndelse Koret.
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Livets gang på kirkegården efterår
Efter sommerferien skal der klippes hække, inkl. alle de små 
thujahække omkring gravstederne, der er nok omkring 5 km. 
Men det med at klippe hækken er kun det halve arbejde, for af-
klippet skal jo også samles op, så gravstederne fremstår pæne, 
når arbejdet er udført. Til det har vi hidtil brugt rive, hænderne 
og spand, men vi har sendt et ønske til menighedsrådet og 
provstiet om en løvsuger. Hvis man skal have den rigtige ma-
skine, som kan holde i mange år, så koster den en del penge, til 
gengæld vil vi kunne udføre arbejdet pænere, og oprydningen 
vil også kunne udføres hurtigere. Så vi krydser fingre for, at vi 
må købe maskinen til sæson år 2022. 
Når dette blad udkommer, har vi også haft konfirmationer her 
i Nørre Lyndelse, og det er altid en fantastisk fest - en fest for 
konfirmanderne, familierne og byen. Jeg har hvert år en speciel 
glæde ved at stå for det praktiske som: Telegramposer, navne-
skilte, stole, borde og pyntning mm. Jeg blev jo selv konfirme-
ret i Nørre Lyndelse Kirke år 1983.                                                            

Konfirmander fra Nr. Lyndelse 
Friskole, der konfirmeres kl. 9.00 
Simon Stokholm Andersen
Dicte Signe Wandrup Bjørkholm 
Nicolai Wils Brøgger
William Brun Bergholt Jessen
Sille Kowal Jensen  
Elisabeth Sanderhoff Jensen 
Jakob Prior Landkildehus
Oliver Christian Rasmussen
Jens Holm Thorsen

Konfirmander fra Nr. Lyndelse 
Friskole, der konfirmeres kl. 10.00
Hannah Lillelund Halkier
Hans Kristian Debel-Hansen
Nadja Heinsvig Kjær
Anna Gottschalck Krogsgård
Camilla Dalgaard Nielsen

Mads Emil Nielsen
Mikkel Jørgen Schmidt Rostbøll
Sebastian Skovgaard
Kristian Lau Thomsen
Samuel Thöle 

Konfirmander fra Carl Nielsen 
skolen, der konfirmeres kl. 11.15
Rebekka Elgaard
Aleksander Blicher Lindberg Eriksen
Frederik Blicher Lindberg Eriksen
Kian Lissau Erichsen
Magnus Sune Hansen
Frederik Berg Jensen 
Ludvig Wätjen Jeppesen 
Frederik Jægerholm
Mikkel Bay Nielsen
August Valdemar Pilegaard Heimann
Marie Aagren Povlsen  

Konfirmander fra Carl Nielsen 
skolen, der konfirmeres kl. 12.15 
Felix Bay Hammer
Sebastian Greve Kofod
Lasse Kragh
Patrick Bakke Kraglund  
Mikkel Sheikar Holm Kronstedt
Niclas Emil Ranzau Nielsen
Viktoria Liv Kjærulff Nydam  
Anton Vestergaard Pedersen
Jens Egebjerg Sørensen  
Cecilia Tholstrup

Konfirmationer lørdag den 14. august

Ultimo oktober begynder forberedelserne til grandækningen. 
Blomsterne graves op fra plantebedene, og af gran bruges 2 
slags. Det grønne Nordmannsgran og Nobilis, også kaldes 
sølvgran, bruges til kanterne. Derudover pyntes med hønseben 
(Chamaecyparis Thujopsis). Grandækningen påbegyndes 5 
uger før første søndag i advent. Vi køber gran lokalt, og vores 
bestilling på 2.700 kg leveres løbende, så vi ikke risikerer, at 
det »brænder« sammen, og at alle nålene falder af inden jul.  
Det er en risiko, som er blevet større de senere år, hvor det er 
blevet varmere, når grannet klippes. I alt dækker vi gran på 285 
gravpladser. Derefter står den på de sidste forberedelser inden 
jul med pyntning af kirken mm. 
Under temaet »grønnere kirkegård« vil vi anlægge et græsareal 
omkring den nye allé fra Lumbyvej. Der er en del tomme grav-
steder, som vi rydder og derefter anlægger græs i stedet. Det 
påtænker vi at få udført her i sensommeren.

Mange hilsner fra os, der arbejder på kirkegården
Dania, Bjarne og David-graver
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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
Torsdag den 16. september kl. 14.00
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00
Møder herefter kan ses på kirkens 
hjemmeside www.nr-lyndelsekirke.dk

MobilePay til menighedsplejen: 95412

Kirkebil 
Der er for tiden ingen kirkebil

Næste kirkeblad udkommer i uge 47/48 2021
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Blomster er bedre end råger...


