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Nyt fra menighedsrådet
Selv om kalenderen i skrivende stund viser februar, kan vi nu 
allerede mærke, at foråret nærmer sig, og at vi går mod lysere 
tider. Det hjælper selvfølgelig også på forårsfornemmelserne, 
at vi ikke længere er tynget af restriktionerne i forbindelse 
med corona; vi behøver ikke længere bære mundbind i kirken, 
ligesom der ikke længere er begrænsninger på, hvor mange vi 
må mødes i kirken eller kirkesalen.

Restriktionerne gav alle i og omkring kirken og det kirkelige 
arbejde mange spekulationer og meget ekstra arbejde, hvorfor 
jeg synes, alle fortjener ros og anerkendelse for den indsats, de 
har ydet, så kirken trods alt har fungeret, om end på en anden 
måde, end vi har været vant til.

Corona er desværre endnu ikke et overstået kapitel, hvorfor 
jeg gerne vil opfordre alle til stadig at følge de retningslinjer 
og henvisninger, vi får fra sundhedsmyndighederne, så også 
de mere udsatte sognebørn kan føle sig trygge ved at komme 
i kirken.  Der vil derfor stadig være håndsprit til rådighed, når 
man kommer i kirken og kirkesalen.

Vi kan snart sige velkommen til en ny gravermedhjælper, idet 
menighedsrådet har ansat Per Andersen.
Tidligere har vi haft et eksternt firma til at assistere David, men 
da det samarbejde er ophørt, har vi valgt at ansætte ”vores egen 
mand”, der skal hjælpe David med at passe vores gamle og 
smukke kirkegård.
Vi glæder os meget til samarbejdet med Per og håber, at alle vil 
tage godt imod ham.
I næste kirkeblad vil der komme en nærmere præsentation af 
Per Andersen.

Vore kirkesangere, Tine og Henning, har bedt om at blive 
fritaget for funktionen som kirketjenere, så de kan koncentrere 
sig om at synge.
David har hidtil været kirketjener ved begravelser og bisæt
telser, men da han nu får en medhjælper, er det aftalt, at David 
overtager funktionen som kirketjener ved de fleste kirkelige 
handlinger. I fremtiden vil David være en fast del af kirke
personalet om søndagen. Tine har dog lovet at vikariere for 
ham, når han holder ferie mv. 

Stormen Malik var en uvelkommen gæst, der i begyndelsen af 
februar tog et par tagsten med sig fra kirken og præstegården. 
Tagsten er heldigvis nemme at erstatte, men hvad værre er, tog 
stormen også det gamle akacietræ, der har stået i præstegårds
haven i umindelige tider. Heldigvis kom ingen til skade, da 
træet væltede.

Træet havde det ikke godt, men var stadig smukt – og så boede 
der en blåmejse i træet sidste sommer. Denne må nu desværre 
ud at finde et nyt logi. Menighedsrådet er gået i tænkeboks, 
mens vi overvejer, hvordan vi kan erstatte det gamle træ.
Nr. Lyndelse Sogn er et område i udvikling. Der bliver bygget 
meget – og mange unge familier flytter til området, hvorfor 
vi nu ser mange vielser og endnu flere dåbshandlinger. Det 
er en rigtig dejlig udvikling, som giver ekstra liv, både i byen 
og i kirken. Det skal dog ikke afholde mig fra, her til sidst, at 
opfordre alle til at slutte op om kirken og ikke mindst de mange 
spændende arrangementer, vores kulturudvalg tilbyder, og som 
er nærmere omtalt her i bladet.

I ønskes alle et glædeligt forår og en god sommer – begge er jo 
lige om hjørnet.

På menighedsrådets vegne
Jesper Fabricius

Stormen Malik for hårdt frem mod præstegårdshaven, hvor akacietræet blev totalt 
nedlagt.
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DET SKER
Onsdag den 4. maj kl.19.30 på kirkegården og i kirken: 
Befrielsesarrangement. Se mere under MUSIK OG SANG.

Onsdag den 18. maj kl.19.30: Forårskoncert. 
Se mere under MUSIK OG SANG.

Lørdag den 21. maj er der kultur- og aktivitetsdag 
i området omkring Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Hold øje med 
programmet, der udkommer i løbet af april 2022. 
Nr. Lyndelse Kirke medvirker også. Her er der mulighed for at 
få en rundvisning v/ Mette Behrndtz. Rundvisningen er for alle, 
og bagefter kan man være med til en skattejagt i og omkring 
kirken. 
Mødested: Kl. 11 – foran Nr. Lyndelse Kirkes våbenhus.  
Arrangementet tager en times tid, og kirken er åben bagefter, 
hvis man gerne vil gå rundt på egen hånd.

Torsdag den 2. juni 
kl.19.30 i Nr. Søby Kirke: 
Jeanette Varberg holder 
foredrag om vikingerne: 
”Ild, ran og sværd”.
Efter flere udsættelser 
skulle det gerne lykkes 
denne gang.

2. pinsedag mandag den 6. juni kl. 11: 
Friluftsgudstjeneste i Hillerslev.
I år danner kirkegården ved Hillerslev kirke en smuk ramme 
for den traditionsrige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag for hele 
Midtfyn. Til gudstjenesten deltager både et folkekor og 
forskellige musikere. Efter gudstjenesten indbydes der til 
samvær i det grønne – stole, tæpper og kaffe og/eller 
frokostkurv medbringes selv. 
Gudstjenesten afholdes på kirkegården på Kirkegyden 3a, 
5750 Ringe, Hillerslev. Enhver der kunne være interesseret i at 
være med i folkekoret er velkommen. 
Tilmelding er senest d. 23/5 til korets dirigent Ulla Poulsen på 
20320152/Up1955@gmail.com. Folkekoret øver torsdag d. 2/6 
kl. 1921 i konfirmandstuen i Hillerslev, Assensvej 185.

Onsdag den 15. juni kl.19.30: Sangaften. 
Se mere under MUSIK OG SANG.

Fredag den 12. august: Sognetur til Tåsinge.
Program:
Kl. 10.00 Afgang fra Albanivej 15, 5792 Årslev. 
 I bussen fortæller AnneMarie Høite Fabricius 
 om Tåsinge
Kl. 10.30 Ankomst til Tåsinge Museum, 
 Folkemindesamling, Skipperhjem & Musikhus 
Kl. 12.00 Frokost på Restaurant Bregninge Mølle 
Kl. 13.30  Afgang til Landet Kirke, hvor Elvira Madigan og
 Sixten Sparre ligger begravet 
Kl. 14.00 Mulighed for at gå tur i Nørreskov for at se stedet,
 hvor Elvira og Sixten begik selvmord. 
 Det er også muligt at køre med bussen til 
 Valdemars Slot og begynde på kaffen, hvis ikke 
 man ønsker at deltage i gåturen
Kl. 16.30  Hjemkomst til Nr. Lyndelse

Menighedsrådet betaler bussen, mad og drikke betales indivi
duelt af turens deltagere.
Tilmelding til Anne Marie Fabricius senest den 1. august.
annemariefabricius@hotmail.com eller telefon: 26 27 18 51

Yderligere information om turen bl.a. pris kan ses senere på 
kirkens hjemmeside: www.nrlyndelsekirke.dk
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Årets gang ved orglet
Mit navn er Ulla Poulsen, og jeg har haft fornøjelse af at være 
organist i Nørre Lyndelse siden august 2000.
Og hvad vil det sige at være organist. Tidligere var organistens 
opgave at sidde ved orglet, men i dag uddannes man til at være 
kirkemusiker, da jobbet indebærer mange andre opgaver, som 
gør, at jeg ikke kun befinder mig ved orglet, og det vil jeg her 
beskrive nærmere.
Min primære opgave som organist er at sørge for akkompagne
ment til salmerne til de kirkelige handlinger. Salmerne vælges 
af præsten, og jeg vælger i samarbejde med præsten melodi til 
den pågældende salme. Salmen skal have et forspil, som jeg 
enten finder i forspilssamlinger eller laver selv. Den kirkelige 
handling indledes af et præludium og afsluttes med et postlu
dium. Så vidt muligt tilpasser jeg disse stykker til den tid, hvor 
vi er i kirkeåret. En god organists fornemste opgave er at spille 
godt, men også at have føling og timing, så en tjeneste glider 
naturligt mellem ord fra præsten og ind i musikken. Jo mindre 
kirkegængerne bemærker organisten, jo bedre har forberedel
sen og timingen været.

Mine ugentlige øvetimer bruges på såvel de kommende hand
linger, som på at opøve nyt repertoire og vedligeholde mit re
pertoire. I modsætning til tidligere er der i dag mange musikøn
sker til bryllupper og begravelser. Jeg prøver efter bedste evne 
at opfylde ønskerne, men må ind i mellem desværre opgive at 
opfylde et ønske. Jeg sørger for at få vedligeholdt orglet, holder 
øje med luftfugtigheden og stemmer orglets rørstemme. Ud 
over orglets vedligeholdelse skal jeg også tilse klaveret i kirke
salen og sørge for vedligehold og stemning.
At arrangere kirkekoncerter er også en del af mit job, både 
med solister udefra og koncerter, hvor jeg selv medvirker for 
eksempel med kirkens kor. Jeg prøver at vælge varieret ud fra 
de midler, jeg har til rådighed. Til min store glæde, er der som 
regel altid meget fin opbakning til koncerterne.
Ud over koncerterne er der syngsammen arrangementerne. 
Enten vælger jeg sangene selv ud fra et tema, eller også invi
terer jeg en til at hjælpe med sangvalget og præsentation. Der 
skrives for tiden mange nye sange og salmer, som jeg holder af 
at introducere til disse arrangementer.
Hver uge spiller jeg til konfirmandernes andagt i kirken, hvor vi 
præsenterer konfirmanderne for et bredt udvalg af salmer.

Mette og jeg planlægger og afholder i fællesskab undervisnin
gen af minikonfirmanderne fra de to skoler i området. Børnene 
er meget interesserede i deres kirke og ikke mindst kirke
gården. De fleste børn synes også, at en tur i tårnet er meget 
spændende. Vi slutter forløbet af med, at børnene medvirker 
ved en gudstjeneste. En gang hver anden måned har Mette 
og jeg gudstjeneste på plejehjemmet »Humlehaven«. Ved den 
lejlighed lærer vi nogen af beboerne at kende.
I kirkesalen øver jeg ugentligt med Nr. Lyndelse Koret  kir
kens voksenkor. Vi øver repertoire til vores medvirken ved 
gudstjenester og ved koncerter. Koret er vokset støt gennem de 
sidste par år og tæller i dag godt 20 medlemmer. Jeg nyder den 
gode stemning i koret til vores ugentlige øvegange.
Det var et lille indblik i årets gang for organisten bag orglet, 
eller hvor nu kirkemusikeren befinder sig. 
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GUDSTJENESTER
April
10.  10.00 Mette Behrndtz Palmesøndag (Mark 14,39 eller Joh 12,116)
14.   19.30  Mette Behrndtz Skærtorsdag (Joh 13,115)
15.  10.00 Mette Behrndtz  Langfredag Liturgisk 
17. 10.00 Mette Behrndtz Påskedag (Matt 28,18)
18.  11.30 Peter Ulrik Jensen 2. påskedag (Joh 20,118)
24.  11.30 Peter Ulrik Jensen 1. s.e. påske (Joh 21,1519)

Maj
1.  10.00  Mette Behrndtz 2. s.e. påske  (Joh 10,2230)
8.  09.00  Mette Behrndtz 3. s.e. påske  (Joh 14,111)
13. 09.00, 10.30 og 11.30 Mette Behrndtz   Konfirmationer
15.   19.30 Mette Behrndtz 4. s.e. påske Aftensang
22.  10.00 Mette Behrndtz 5. s.e. påske (Joh 17,111)
26.  10.00 Mette Behrndtz Kristi Himmelfart (Luk 24,4653)
29.  10.00 Peter Ulrik Jensen  6. s.e. påske  (Joh 17,2026)

Juni
5.  10.00  Mette Behrndtz Pinsedag (Joh 14,1521) 
6.  11.00  Friluftsgudstjeneste i Hillerslev  (Joh 6,4451) 
12.  10.00  Mette Behrndtz  Trinitatis    (Matt 28,1620)
19. 11.30 Svend Faarvang 1. s.e. trin (Luk 12,3121)
26. 19.00 Simon Langeskov Jylov  2. s.e. trin (Luk 14,2535)

Juli
3.  10.00 Mette Behrndtz 3. s.e. trin (Luk 15,1132)*
31.  10.00 Mette Behrndtz 7. s.e. trin (Matt 10,2431)

August
7. 11.30 Mette Behrndtz 8. s.e. trin  (Matt 7,2229)
14. 10.00 Mette Behrndtz 9. s.e. trin      (Luk 12,3248/Luk 18,18)
21. 11.30 Peter Ulrik Jensen 10. s.e. trin (Matt 11,1624)
28.   10.00 Mette Behrndtz 11. s.e. trin  (Luk 7,3650)
* Da Peter Ulrik Jensen afholder studieorlov i juni og juli, vil hans embede blive varetaget af en vikar i denne periode. Det er derfor endnu ikke muligt at sige, hvordan 
gudstjenesterne i Nr. Lyndelse Kirke dækkes, når Mette Behrndtz holder sommerferie i uge 2729. Hold derfor øje med kirkens kalender samt www.sogn.dk  

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 otte, velsignet et par og begravet/bisat ni. 
Desuden har Mette haft fire dåb i Årslev Kirke og en bisættelse samt en bisættelse i Odense. 
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Onsdag den 15. juni 2022 kl. 19.30:
Sangaften i den lyse sommeraften.
Vi skal igen synge fra højskolesangbogen, og denne gang skal 
vi specielt synge fra afsnittet med grønlandske sange. 
Til at guide os igennem san
gene får vi besøg af Christian 
Søgaard. Som ung student 
rejste Christian til Grønland 
og lærte at spille harmonika 
og sugede til sig af den grøn
landske sang og musikkultur. 
Han kom til at spille sam
men med Rasmus Lyberth, 
og Christian var i mange år 
kapelmester for ham. Men vi 
skal selvfølgelig også synge 
de kendte danske og nordiske 
sommersange.

Onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.30:
Forårskoncert
Ved forårskoncerten medvirker som sædvanlig Nørre Lyndelse 
Koret, men derudover får vi besøg af Bramming Mandskor. 
Koret tæller ca. 30 sangere og blandt dem finder vi kirkens 
tidligere kirkesanger Hans Peter Larsen. Koret ledes i dag af 
Arjan Catsburg.

MUSIK OG SANG
Onsdag den 4. maj 2022:
Danmarks befrielse for 77 år siden markeres som sædvanlig 
med levende lys i kirkens vinduer fra kl. 20.00 – kl. 21.30.
Kl. 20.30 samles vi på kirkegården og synger solen ned. 
Derefter er der mulighed for at sætte et lys på gravene. Menig
hedsrådet sørger for et glas hvidvin og aftenen slutter med en 
fællessalme i kirken kl. 21.20.
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Syng i kor

Nr. Lyndelse Koret – kirkens voksenkor
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 forårssæsonen med at synge til forårskoncerten 
onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.30. Efter sommerferien starter 
koret igen onsdag den 31. august 2022.

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

Tirsdag den 19. april.
Tirsdag den 31. maj.  Denne aften er der desuden valg af film 
til efterårssæsonen.
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 25. april: J.WungSung: Kvinde set fra ryggen. 
Denne aften er der desuden valg af bøger og datoer til efterårs
sæsonen. 
Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen eller Solvænget 12 
(afhængigt af antal deltagere), og det er hver gang kl. 19.30.

Karen Dreyer Jørgensen. Tlf. 21 76 77 30

NY KIRKECAFE I NR. LYNDELSE
Den første afholdes onsdag den 14. september kl. 10.0012.30. 
Hold øje med opslag ved kirken og på kirkens hjemmeside.

Ja, man kan godt tage hunde med i himlen (cf. den gamle Teddy Edelmann-sang) – det beviste julegudstjenesten 2021, der på grund af corona’en foregik udendørs.
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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 tirsdagfredag 
kl.11.30  12.00, på telefonen kl. 8.00 – 
16.00)

Organist
Ulla Poulsen
Tlf. 20 32 01 52
Mail: up@hoerlyckjessen.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@djregnskab.dk

HUSK! 
Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 5. april kl. 19.00, 
Torsdag den 28. april kl. 17.00 Skov
vandring
Onsdag den 1. juni kl. 19.00, 
Tirsdag den 9. august kl. 16.00, 
Tirsdag den 6. september kl. 15.15., 
Tirsdag den 4. oktober. kl. 19.00., 
Tirsdag 15. november kl. 15.15.
Torsdag 8. december kl. 18.00

MobilePay til menighedsplejen: 95412

Kirkebil 
Der er for tiden ingen kirkebil

 
Forsidefoto:
Dronefoto taget af Betina Rosenberg.

Næste kirkeblad udkommer i uge 35 2022 
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Så dejligt kan der være i Nr. Lyndelse i januar måned. 
Foto: Michala Bøgetoft Moeslund.


