KIRKEBLAD
Nr. Lyndelse Sogn
Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted
36. årgang nr. 3. december 2021 – marts 2022

Dronning
Margrethe
den II
Musik
De nye bønner
Sang
Gudstjenester
Jehovas Vidner
Det sker
Lysglobe

Nyt fra menighedsrådet
Nu er det efterår, og snart er vi midt i den søde juletid.
Julen har noget særligt over sig, og i år kan vi glæde os over,
at vi igen er uden voldsomme restriktioner, så vi atter kan mødes i kirken, som vi altid har gjort.
Det bliver dejligt at se en fyldt julekirke igen.
Kirken er en gammel og historisk bygning, som vi skal værne
om, men vi skal også forny os – og der er da også sket nogle
små ændringer.
Vi har nu fået lys i tårnrummet. På sigt er det menighedsrådets
ønske at gøre tårnrummet mere brugervenligt og en mere
integreret del af kirken, så rummet kan udnyttes bedre, end det
bliver i dag. Det er en lang og kompliceret proces, der involverer mange instanser, både Nationalmuseet, Den kgl. Bygningsinspektør, arkitekter, provsti, stift og mange andre, så det er
ikke noget, der står lige for, men vi arbejder på sagen.
Der har hidtil været meget mørkt i tårnrummet, hvorfor vi nu
har fået ophængt en lysekrone, så man her i den mørke vinter
kan læse i salmebogen, når man sidder i de nye stole i tårnrummet.
Lysekronen, der er købt brugt, har hængt i et privat hjem i
Charlottenlund, men passer utroligt godt sammen med kirkens
øvrige lysekroner, så vi mener, de tilsammen giver et godt
helhedsindtryk.
Kirkens lysglobe har tidligere været omtalt her i bladet. Vi har
modtaget den fra kirkekunstner Tonny Fredberg fra Farsø, der
har udført et særdeles flot arbejde, og den fremstår nu rigtig
smuk.
Den blev indviet til gudstjenesten Allehelgensdag den 7. november og står nu i kirken, hvor alle er særdeles velkomne til
eventuelt at tænde et lys eller blot se nærmere på den – kirken
er jo åben for alle i dagtimerne.
Det er i øvrigt også Tonny Fredberg, der har ledt efter og
skaffet lysekronen i tårnrummet, så vi har haft et særdeles godt
samarbejde med Tonny Fredberg.
Nr. Lyndelse Kirke har fået en ny skov – eller rettere har vi fået
plantet nogle nye træer i den del af præstegårdshaven, der er
blevet ryddet for træer på grund af rågeplagen, og som her i
sommer har været dækket af et væld af vilde blomster.
2

En regnfuld dag i oktober
mødte årets konfirmander
frem bevæbnet med spader
og plantede nye træer, så
vi med rette kan sige med
Johan Ottosen, at »for de
gamle som faldt, er der ny
overalt«.
Der er plantet flere forskellige træsorter af hensyn til
biodiversiteten, og det er
tanken, at træerne fremover skal tiltrække mange
forskellige insekter og fugle
– bortset fra råger.
Konfirmanderne havde
efter plantningen mange
forskellige forslag til, hvad
den nye »skov« skal hedde,
og valget faldt på »Konfirmandskoven«.
Menighedsrådet arbejder
fortsat med at skaffe mere
lys på kirkegårdens stier,
men det er også en lang
proces, der bl.a. kræver,
at en arkæolog fra Nationalmuseet skal overvære
det gravearbejde, der er
nødvendigt for at opstille
lamper og nedgrave kabler.
Det er også et projekt, der skal finansieres, så for øjeblikket
arbejder vi på at skaffe de nødvendige midler, så vi kan få en
mere brugervenlig kirkegård – også i den mørke tid.
Her til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og håbe, at
vi på trods af Covid-19, kan rykke sammen og hjælpe hinanden
gennem den kolde og mørke vinter.
På menighedsrådets vegne
Jesper Fabricius

DET SKER
Mandag den 13. december kl.19.30:
Julekoncert i kirken.
Se mere under MUSIK OG SANG.
Tirsdag 22. februar kl.19.30 i Kirkesalen:
Lars Hovbakke Sørensen om Dronning Margrethe II.
DET SKER

I 2022 har Dronning Margrethe 50-års regentjubilæum. Hun
har dermed sat sit præg på Danmarks historie gennem et halvt
Tirsdag 22.februar kl.19.30 i Kirkesalen: Lars Hovbakke Sørensen om Dronning Margrethe II.
århundrede og er den hidtil næst længst regerende danske
I 2022 har Dronning Margrethe 50-års regentjubilæum. Hun har dermed sat sit præg på Danmarks
historie gennem
et halvt århundrede
er den hidNl næst
regerende danske
monark,
kun ogovergået
aflængst
Christian
4. monark, kun
Mandag den 13.december kl.19.30: Julekoncert i kirken. Se mere under MUSIK OG SANG.

BØGER OG FILM
Filmklubben mødes i Kirkesalen, og
det er hver gang kl.19.00.
Onsdag den 8. december: Jule
afslutning. Bemærk kl.18.00
Onsdag den 12. januar
Torsdag den 24. februar
Tirsdag den 15. marts
Tirsdag den 19. april

overgået af ChrisNan 4.

Lars Hovbakke Sørensen er historiker og
forfatter – og én af de mest benyttede eksperter i det danske og de europæiske kongehuse.
I dette underholdende foredrag belyser han
monarkiets rolle og udvikling i Dronning
Margrethes regeringstid og sætter fokus på,
!
hvorfor og hvordan det danske monarki har
Lars Hovbakke
Sørensen er historiker
og forfaTer
og énallermest
af de mest benyTede
eksperter i det i Europa. Undervejs
udviklet
sig
til
et
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populære
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hvorfor og
og hvordan
vil han
trække
tråde tilbage
i på,
tiden
givedetet bud på, hvad
danske monarki har udviklet sig Nl et af de allermest populære i Europa. Undervejs vil han trække
tråde Nlbagefremtiden
i Nden og give et bud
hvad fremNden
vil bringe
for monarkiet i Danmark,
ligesom
vilpå,bringe
for
monarkiet
i Danmark,
ligesom han løhan løbende vil sammenligne med udviklingen i de øvrige kongehuse i Europa.
bende vil sammenligne med udviklingen i de øvrige kongehuse
DeTe arrangement foregår i samarbejde mad Nr.Lyndelse og Omegns Husholdningsforening, og
der vil væreienEuropa.
entré på 50.kr. Som alNd vil der være kaﬀe/te og kage.
Tilmelding senest den 15. februar Nl Aase Skovbjerg 26 84 51 10 eller
Dette arrangement foregår i samarbejde med Nr. Lyndelse og
aaseskovbjerg@hotmail.com
Omegns Husholdningsforening, og der vil være en entré på 50
kr. Som altid vil der være kaffe/te og kage.
Tilmelding senest den 15. februar til Aase Skovbjerg 26 84 51 10
eller aaseskovbjerg@hotmail.com

Som altid er der ost, rødvin og hygge efter filmene.
Prisen er 75 kr. pr. halvår.
Bodil Andersen. Tlf: 65 90 18 65
Litteratur
Mandag den 10. januar:
S. Pilgaard: Lejlighedssange. 2015.
Mandag 21. februar: Ane Riel: Harpiks. 2015.
Mandag den 21. marts: S.Pilgaard: Meter i sekundet. 2020.
Mandag den 25. april:
J. Wung-Sung: Kvinde set fra ryggen. 2021.
Denne aften vælger vi kommende bøger.
Litteraturkredsen holder til i Kirkesalen, og det er hver gang
kl. 19.30.
Karen Dreyer Jørgensen. Tlf: 21 76 77 30.

Torsdag den 17. marts kl.19.00 i Kirkesalen.
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Lad os alle bede!
Om de nye indgangs- og udgangsbønner
i Nr. Lyndelse Kirke
Da vi i Nr. Lyndelse Kirke gerne vil være en såkaldt ’grøn kirke’
er vi nu overgået til økologiske bønner, når der skal laves kirkekaffe. Det samme kunne siges om vores ind- og udgangsbønner, som også er helt nye. Der har nemlig i længere tid været et
ønske om at modernisere de gamle bønner, så de er lettere at
forstå og er i tråd med den tid, vi lever i.
Siden kirkeritualet fra 1685 har det været foreskrevet i Danmark, at gudstjenesten blev indledt og afsluttet med en bøn,
som blev læst af degnen fra kirkens koråbning. Teksten til den
klassiske indgangs- og udgangsbøn er forfattet af biskop Jesper
Brochmand i 1644 med tyske bønner som forlæg. Således lyder
eksempelvis indgangsbønnen:
Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre,
hvad du, Gud Fader, min skaber,
du Herre Jesus, min frelser,
du gode Helligånd, i liv og død min trøstermand,
vil tale til mig.
Herre, oplad nu således ved din Helligånd
for Jesu Kristi skyld mit hjerte,
at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder
og at tro i liv og død på Jesus
og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned.
Det høre og bønhøre Gud, ved Jesus Kristus. Amen

Ny lysekrone i tårnrummet.
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Årets konfirmander planter ny skov: Konfirmandskoven.

Fra 1992 har man også kunnet benytte en kortere, moderniseret version, som er den, der er blevet brugt i Nr. Lyndelse:
Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre,
hvad du vil tale til mig.
Opluk nu ved din Helligånd mit hjerte,
så jeg af dit ord kan lære at angre mine synder,
tro på Jesus Kristus
og hver dag styrkes og bevares i denne tro. Amen
Det samme gælder udgangsbønnen. Her sker der i 1992 også
en modernisering af Brochmands bøn fra 1644:
Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig,
hvad du vil, at jeg skal gøre.
Hjælp mig nu, min Gud,
at jeg må holde fast ved dit ord,
og i liv og død styrkes og trøstes derved. Amen
Før reformationen - og fortsat i den katolske messe – skulle
præsten bede den såkaldte trinbøn ved altret. Men Brochmand
syntes, at menigheden også skulle bede med, og meningen
med de nye bønner var, at menigheden skulle lære dem
udenad. Degnen stillede sig mod menigheden for at hjælpe
dem med at indøve bønnerne. Det er endnu ikke lykkedes. Nu
er der gået mere end 400 år, og degnen – eller kirkesangeren
- står stadig mod menigheden og siger bønnerne højt – alene.
Også selv om det her i 2021 sker i et mere nutidigt og billed-

GUDSTJENESTER
December
4.
14.00
Mette Behrndtz
5.
10.00
Mette Behrndtz
			
12.
10.00
Mette Behrndtz
			
19.
10.00
Peter Ulrik Jensen
24.
13.30/15.00
Mette Behrndtz
25.
10.00
Mette Behrndtz
26.
10.00
Mette Behrndtz
			
Januar
1.
16.00
Mette Behrndtz
9.
10.00
Mette Behrndtz
16.
11.30
Peter Ulrik Jensen
23.
11.30
Peter Ulrik Jensen
30.
16.00
Mette Behrndtz
Februar
6.
13.
20.
27.

10.00
11.30
10.00
10.00

Mette Behrndtz
Peter Ulrik Jensen
Mette Behrndtz
Peter Ulrik Jensen

Marts
6.
10.00
Mette Behrndtz
13.
10.00
Mette Behrndtz
20.
11.30
Peter Ulrik Jensen
27.
16.00
Mette Behrndtz
			
April
3.
10.00
Mette Behrndtz

Juleoptog og børnegudstjeneste
2.s. i advent (Matt 25,1-13)
Nr. Lyndelse Koret medvirker
3.s. i advent De ni læsninger
Lindvedkoret medvirker
4.s. i advent (Joh 3,25-36)
Juleaften (Luk 2,1-14)
Juledag (Joh 1,1-14)
2. juledag (Matt 10,32-42)
Salmesangsgudstjeneste: Julesalmer!
Nytårsdag (Matt 6,5-13)*
1. s. e. h. 3 k (Mark 10,13-16)
2. s. e. h. 3 k (Joh 2,1-11)
3. s. e. h. 3 k (Luk 17,5-10)
4. s. e. h. 3 k (Matt 14,22-33)
Sidste s. e. h. 3 k. (Joh 12,23-33)
Septuagesima (Matt 25,14-30)
Seksagesima (Mark 4,26-32)
Fastelavn (Luk 18,31-43)
1. s. i fasten (Luk 22,24-32)
2. s. i fasten (Mark 9,14-29)
3. s. i fasten (Joh 8,42-51)
Midfaste (Joh 6,24-35)
Nr. Lyndelse Koret medvirker
Mariæ bebudelses dag – Børnegudstjeneste

* Denne gudstjeneste om lørdagen erstatter søndagens gudstjeneste. Her henvises der til nabokirkerne.

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 ni, viet seks par og begravet/bisat syv.
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rigt sprog, hvor vægten lægges på kollektivet og fællesskabet
(’vi’ i stedet for ’jeg’). Således lyder den nye indgangsbøn i Nr.
Lyndelse Kirke:
Gud Fader, Søn og Helligånd,
du har kaldt på os, og nu er vi her.
Tak fordi du vil være, hvor vi er.
Dæk os med din kærlighedsvinge,
så troen og håbet kan vokse trygt i os.
Skærm os fra uro og kulde,
lad dit lys skinne for os,
så vi kan se dit rige her i vores kirke. Amen
Den nye udgangsbøn indeholder stadig takken til Gud. Dog er
det ikke længere belæringen, der står i centrum. Nu er takken
af mere eksistentiel karakter – igen med vægten lagt på et fælles ’vi’:
Gud, hos dig har vi hentet mod og kræfter.
Tak fordi vi har fået en ny begyndelse.
Giv os nu dit lys med i sindet,
så din kærlighed kan vokse mellem os,
og verden bliver et bedre sted at leve. Amen

Kirke-og kirkegårdssyn den 27.9.21.

MUSIK OG SANG
Julekoncert mandag den 13. december kl. 19.30
med ensemblet Via Artis Konsort

Bønnerne er som sagt taget i brug. Nu bliver det spændende at
se, om de bliver lige så godt modtaget som den nye kirkekaffe
brygget på økologiske bønner.
Mette Behrndtz

Kirke-og kirkegårdssyn den 27.9.21.
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ADVENTUS er Via Artis Konsorts juleprogram med musik fra
middelalder og renæssance. Gennem tiderne er der skrevet ufattelig megen smuk musik til julehøjtiden, og den tidlige julemusik har en helt særlig festlig, stemningsfuld og folkelig karakter.
Det er ikke tilfældigt, at mange af vores smukkeste julesalmer
netop stammer fra tiden før og omkring reformationen.

Julemanden i Nr.Lyndelse Kirke

Musikken
Satserne i Adventus er hentet fra det kirkelige repertoire. Men
den vestlige kirkemusik har altid hentet inspiration i populærmusikken, særligt omkring højtiderne. En stor del af de
tidlige julesalmer i Den Danske Salmebog har derfor et tydeligt
udspring i den folkelige tradition. Så repertoiret i Adventus er
kirkeligt og folkeligt på én og samme tid.
Ensemblet
Via Artis Konsort er et professionelt tidligt musik-ensemble,
dannet i 2006. Ensemblets ambition har fra starten været at udfordre både det »klassiske« koncertpublikum og det publikum,
der normalt ikke finder vej til klassiske koncerter. Via Artis
Konsort har spillet mere end 400 koncerter i ind- og udland.
Medvirkende:
Thórgunnur Anna Örnólfsdóttir – sopran.
Anne Marie Høst Mortensen – harpe, vokal.
Katerina Anagnostidou – slagtøj, vokal.
Lars Hedelius-Strikkertsen – citole, oud.
Mogens Rasmussen – viola da gamba.
Poul Udbye Pock-Steen – organetto, trehuls-fløjte og tromme.
Nørre Lyndelse Koret – kirkens voksenkor

Der er %dligere blevet skrevet i Kirkebladet om julemanden i Nr.Lyndelse Kirke, men historien
god og kan sagtens tåle en kor=a>et gentagelse.
På døbefonten, der er fra ca. 1100 har vi en frems%lling – sandsynligvis den ældste i Danmar
selve julemanden: Skt. Nicolai, der på engelsk bliver %l Santa Claus. Han kan bl.a. genkendes
den
hat og gavesækken,
han holderi foran
sig. Ved atom
vække
en afdød %l live,
Derstore
er tidligere
blevet skrevet
kirkebladet
julemanden
i har han
overbevist
en jødeKirke,
om, at kristendommen
er den
re>e tro,
man
ser ham tåle
række et kors %l
Nr. Lyndelse
men historien
er god
og og
kan
sagtens
henover en døbefont.

Julemanden i Nr.Lyndelse Kirke
en kortfattet gentagelse.

På døbefonten, der er fra ca.
1100, har vi en fremstilling
– sandsynligvis den ældste i
Danmark – af selve julemanden: Skt. Nicolai, der
på engelsk bliver til Santa
Claus.
Han kan bl.a. genkendes på
den store hat og gavesækken, han holder foran sig.
L
Ved at vække en afdød til
live har han overbevist en jøde om, at kristendommen er den
En lidt mere moderne julemand kommer %l Nr.Lyndelse igen i år. Julemanden kører i hestevo
rette den
tro,4.og
man ser
række
et kors til jøden henover en
lørdag
december
fra ham
Friskolen
kl.14.00.
Julemandsoptoget
bevæger sig gennem byen %l kirken, hvor der vil være en kort børnejuletj
døbefont.
BagePer saPevand og godter foran præstegården.

En lidt mere moderne julemand kommer til Nr. Lyndelse igen
i år. Julemanden kører i hestevogn lørdag den 4. december fra
Nr. Lyndelse Friskole kl.14.00.
Julemandsoptoget bevæger sig gennem byen til kirken, hvor
der vil være en kort børnegudstjeneste. Bagefter er der saftevand og godter foran præstegården.

Koret øver hver onsdag fra kl. 17.30 – 18.30 i Kirkesalen.
Koret er for alle med lyst til at prøve at synge
flerstemmigt.
Koret afslutter efterårssæsonen med at synge til gudstjenesten
2. søndag i advent den 5. december kl. 10.00.
I det nye år starter koret igen onsdag den 12. januar, hvor nye
sangere er velkomne.
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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

HUSK!
Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 11. januar kl.19.00
Torsdag den 10. februar kl.14.00
Torsdag den 17. marts kl. 15.00.
Tirsdag den 5. april kl. 15.00
Torsdag den 5. maj kl. 17.00 Skovvandring
MobilePay til menighedsplejen: 95412

Kirkebil
Der er for tiden ingen kirkebil

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
MARK & STORM GRAFISK · 5750 RINGE

ADRESSER

Forretningsfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7, Diernæs
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 07 89 / 22 72 47 50
Mail: dj@dj-regnskab.dk
Næste kirkeblad udkommer i uge 14 2022
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