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I disse tider, hvor energipriserne er skyhøje, var det måske en 
ide at gøre brug af andre transportmidler, som det fx er tilfældet 
i Israel, hvor kamelen også er en del af bybilledet til stor glæde 
for især turister. Faktisk er det første gang nogensinde, at jeg 
har besøgt det hellige land. Det var derfor med stor spænding, 
at jeg drog afsted i september sammen med 16 præstekolleger 
fra Midtfyn og Faaborg provstier.

Det blev fem intense dage med et indholdsrigt og et yderst fyldt 
program. Af den grund kommer der endnu et par artikler i de 
næste kirkeblade, som vil omhandle rejsens øvrige dage, hvor 
vi besøgte Jerusalem og det bibelske Galilæa. Her er der i sig 
selv meget at skrive om! 

Vi begyndte imidlertid i Betlehem den første dag, hvor vi be-
søgte Fødselskirken, der er anerkendt som verdenskulturarv af 
Unesco. For overhovedet at komme ind i kirken, skal man imid-
lertid bukke sig så dybt, at man også kan føle ydmygheden (se 
billede). Nu var det ikke just en stald, der ventede på den anden 
side, men derimod en meget stor kirke, der som sagt kaldes for 
Fødselskirken og er en af de ældst fungerende kirker i verden 
(se billede). Iøjnefaldende er det, at kirken er dekoreret med 

julekugler. Disse peger fint hen på sammenhængen mellem 
Jesu fødsel og julen. 

Både armenske, græsk-ortodokse og romersk-katolske kristne 
har et kloster i forlængelse af kirken og har derfor også deres 
daglige gang på stedet. De forskellige kirkeretninger skal altså 
sammen få en hverdag til at fungere i kirken: Hvem gør rent, 
låser døre og afholder ritualer? I praksis har det ikke altid været 
lige let, og det har været nødvendigt at lave stramme regler 
for, hvem der gør hvad. Bagest i kirken ligger den grotte, hvori 
Jesus siges at være blevet født (se billeder på side 3). Som det 
fremgår af det ene billede, ligner Fødselsgrotten som sagt ikke 
en stald, men har i tidens løb været tilpasset forskellige liturgi-
ske praksisser og er omfattende udsmykket.

I Betlehem mødte vi også den luthersk-palæstinensiske præst 
Mitri Raheb, som er kendt for sin hårde kritik af Israel. Efter 
min mening holdt han imidlertid et meget oplysende og sobert 
foredrag omkring konflikten mellem israelerne og palæstinen-
serne. Mitri Raheb kom bl.a. ind på de israelske bosættelser, 
altså områder der af Israel anses som ’israelske byer’. Disse 
byer har i løbet af årene bredt sig med det resultat, at palæsti-
nenserne har mindre og mindre områder at være i (se billede 
på side 3). Denne problematik ses også i Betlehem. 

Hvor parkerer du din kamel?
1. kapitel: Betlehem 

 Ydmygelsens dør (130 cm høj). Selve kirkerummet, bemærk jule kuglerne!
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Byen er en del af det muslimske Palæstina og derfor er de krist-
ne i Jesu by kommet i mindretal. I modsætning til hvad man 
kunne forvente, er det muslimske flertal faktisk ikke det største 
problem for de kristnes jul i Betlehem. Det kan godt være, at 
muslimer ikke holder jul, alligevel anerkender de Betlehem 
som en kristen by. Julen er derfor også en festlig begivenhed, 
som mange af muslimerne deltager i. Problemet er imidlertid, 
at staten Israel er ved at bygge en meget lang sikkerhedsmur, 
der blandt andet omringer størstedelen af Betlehem. De palæ-
stinensiske områder er derfor fyldt med israelske kontrolposter 
(check points) som den israelske stat har bygget. Spørger man 
Israel, er alle disse tiltag nødvendige for at undgå angreb fra mi-
litante palæstinensere, men spørger man palæstinenserne selv, 
er der tale om bevidst undertrykkelse fra Israels side. 
Alt dette betyder, at både kristne og muslimske palæstinensere 
ser muren som en fængselsmur, og det har store konsekven-
ser, også for julestemningen. Der findes ligefrem en sarkastisk 
vittighed blandt de kristne i Betlehem: Dengang Jomfru Maria 
skulle føde Jesus, drog hun næsten 130 km med sin mand Josef 
fra Nazareth til Betlehem. Havde det været i dag de to skulle 
rejse til Betlehem, var de aldrig kommet igennem alle de check 
points, Israel har opstillet! 

Skulle en palæstinenser derfor besvare spørgsmålet: Hvor par-
kerer du din kamel? Så kunne et svar være: Indenfor fængsels-
muren. Det er nedslående og tankevækkende, må jeg, som el-
lers er stor fan af alt, hvad der har med Det Gamle Testamente, 
jøder og jødedom at gøre, konkludere efter mit besøg. På trods 
af alt det svære og konfliktfyldte oplevede jeg Betlehem som en 
utrolig skøn, spændende, inspirerende by.  
Artiklen bygger på egne oplevelser/holdninger samt Martin 
Ledstrups skriv om Betlehem på www.videnskab.dk

Mette Behrndtz

 Lige her blev Jesus født. Fødselsgrotten.

Den grønne farve viser Palæstinensernes område. Den hvide farve viser Israelernes. 
Denne ’udvikling’ har fundet sted fra 1946 til 2000.

Børneklub
Når der er barnedåb i Nr. Lyndelse kirke, kan børnene, 
der er med, komme over i Kirkesalen i børneklubben, 
imens præsten holder sin prædiken i den halve time, det 
tager. 
I børneklubben kan børnene få saftevand og vafler. Bør-
nene kan også få lov at tegne, hvis de har lyst til det, eller 
løbe rundt i haven og lege. Forældrene må naturligvis 
gerne tage med over i børneklubben. 



4

Nyt fra menighedsrådet
Julen nærmer sig. Det er en dejlig og hyggelig tid, vi ser frem 
til, hvor vi mødes med dem, vi holder af. Det er dejligt, at vi 
kan varme os ved dette fællesskab og den forventning, der er i 
denne tid, både hos store og små. Nu vi taler om varme, kan vi 
godt mærke, at det bliver køligere – mest udenfor, men i disse 
tider med energiprisernes himmelflugt, er det desværre også 
køligere indenfor.

Det gælder også i kirken, hvor vi har været nødsaget til at 
sænke temperaturen, hvilket vi håber, der er forståelse for.
Kirken blev som bekendt opført i 1300-tallet og er fuldstændig 
uisoleret, hvorfor det er ekstremt dyrt at opvarme kirkerum-
met, og vi må desværre erkende, at en meget stor del af kirkens 
budget går til at betale for gas og strøm.

Det er baggrunden for, at vi har været nødt til at skære ned for 
ambitionsniveauet og udsætte flere af de planer, vi har for forny-
else i kirken og på kirkegården, så vi kan betale regningerne.
Planerne om mere lys på kirkegården har ellers været langt 
fremme, men det må vi desværre udsætte til bedre tider lige-
som en tiltrængt renovering af kirkedøren også må vente.
Det er dog ikke alt, der ligger stille. Som omtalt andetsteds 
her i bladet, er »Byens bænk« på Albanivej blevet renoveret. 
Vi havde i menighedsrådet talt om at udskifte bænken, men så 
trådte Hans Oluf Nielsen fra Humlehavens Venner og Anders 
Hedegaard Pedersen til og på rekordtid havde vi atter en flot 
bænk. Tak for indsatsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har planer om at renovere bymid-
ten i Nr. Lyndelse hvilket bl.a. betyder, at parkeringspladsen 
nord for kirken skal gøres mere åben og brugervenlig i har-
moni med kirkegårdens udformning, og jeg er sikker på, at vi i 
samarbejde med kommunen finder en god løsning.
Området omkring »Fløjtespilleren« ved præstegårdshaven, 
eller Konfirmandskoven, som den er blevet navngivet, vil også 
blive ændret. Skulpturen, der er udført af komponisten Carl 
Nielsens hustru, Anne Marie Carl Nielsen, blev i 1933 opstillet i 
præstegårdshavens sydvestlige hjørne og var tænkt som et mo-
nument, ikke blot over Carl Nielsen, men i det hele taget over 
hans barndom på Fyn. Kommunen ønsker, at skulpturen bliver 
mere synlig og dermed bedre kan indgå i fortællingen om Carl 

Nielsen og hans betydning for byen. Der vil derfor blive udført 
en ændring af belægningen omkring skulpturen samt en lavere 
beplantning.

Derudover har Menighedsrådet givet Faaborg-Midtfyn Kom-
mune tilladelse til at etablere en såkaldt trampesti gennem 
kirkeskoven ved Dømmestrupvej. Trampestien vil med tiden 
blive en del af sti-strækningen »Den Grønne Ø«, som fremgår af 
masterplanen for Nr. Lyndelse og Nr. Søby.  I den forbindelse 
er det menighedsrådets håb, at skoven vil blive benyttet mere 
af sognets beboere. 

Jeg vil slutte dette indlæg med at ønske alle en glædelig jul og 
et godt og fredfyldt nytår.

På menighedsrådets vegne
Jesper Fabricius

Kirkecafé
I skrivende stund har der to gange været afholdt kirkecafé. 
Første gang holdt Hans Wendelboe et meget underholdende 
foredrag om sproglige finurligheder, som titlen mere end anty-
dede: »Der ligger snegle og boller«. 
Anden gang fortalte Povl Christian Balslev fra den kendte præ-
stefamilie om arbejdet som organist, der er mere betydnings-

fuldt og afvekslende, end 
man umiddelbart skulle tro. 
Begge foredrag var spæn-
dende og af en passende 
længde. Den efterfølgende 
café bød på kaffe, vin og 
vand, smørrebrød fra Super-
Brugsen, hygge og snak.
Ved begge foredrag var der 
så god – næsten overvæl-
dende – tilslutning, at kir-
kecaféen godt kan betegnes 
som en succes.

Karen Dreyer Jørgensen



5

GUDSTJENESTER

December
4.  10.00 Mette Behrndtz  2.s. i advent (Luk 21,25-36) 
   Voksenkoret medvirker
11. 10.00 Mette Behrndtz 3.s. i advent De ni læsninger
   Linvedkoret medvirker 
18.  11.30 Peter Ulrik Jensen  4.s. i advent (Joh 1,19-28)
24.  13.30/15.00 Mette Behrndtz Juleaften (Luk 2,1-14)
25.  10.00 Mette Behrndtz Juledag (Luk 2,1-14)
26. 10.00 Peter Ulrik Jensen 2. juledag (Matt 23,34-39)
   
Januar
1.  16.00 Mette Behrndtz Nytårsdag (Luk 2,21) 
8. 10. 00 Mette Behrndtz 1.s.e.h.3 k (Luk 2,41-52 eller Mark 10,13-16)
15.  11.30 Peter Ulrik Jensen  2.s.e.h.3 k (Joh 2,1-11)
22.  11.30 Peter Ulrik Jensen 3.s.e.h.3 k (Matt 8,1-13)
29.  10.00 Mette Behrndtz  Sidste s. e. h. 3 k. (Matt 17,1-19)
    
Februar 
5.  10.00  Mette Behrndtz Septuagesima (Matt 20,1-16)
12. 10.00 Mette Behrndtz Seksagesima (Mark 4,1-20)
19. 10.00 Peter Ulrik Jensen Fastelavn (Matt 3,13-17)
26.  11.30 Peter Ulrik Jensen 1.s. i fasten (Matt 4,1-11)

Marts
5.  10.00  Mette Behrndtz 2.s. i fasten (Matt 15,21-28)
12.  10.00 Mette Behrndtz 3.s. i fasten (Luk 11,14-28)
19.  11.30 Peter Ulrik Jensen  Midfaste (Joh 6,1-15)    
26.  10.00 Mette Behrndtz Mariæ bebudelses dag – Børnegudstjeneste

April
2.  10.00 Mette Behrndtz Palmesøndag (Matt 21,1-9)  

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 fire, viet fire par og begravet/bisat otte.
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DET SKER
Tirsdag den 13. december, kl. 19.30. Julekoncert 
- se under MUSIK OG SANG. 

Nr. Lyndelse Kirkecafé
Vi begynder kl. 10 med højskolesang, kaffe/te og en god snak. 
Kl. 10.30 vil der være et indslag på ca. 45 min, herefter følger en 
kort pause, inden der serveres 2 stykker smørrebrød pr. delta-
ger samt vin, øl eller vand. Arrangementet er slut omkring kl. 
12.30. Det koster 50 kr. pr. gang at deltage, og dette er inklusiv 
smørrebrød, vin, øl eller vand. Kirkecafeen vil finde sted én 
gang om måneden i Kirkesalen ved Nr. Lyndelse kirke, Albani-
vej 15, 5792 Årslev på følgende onsdage:

Onsdag den 22. februar, kl. 10-12.30. 
Sognepræst i Egense-Øster Skerninge, Torben Poulsen: 
Humor i Bibelen? – Ja, der er humor i Bibelen!  

I et underholdende og muntert foredrag går 
Torben Poulsen på jagt efter humoren i Bibe-
len. En jagt, der kommer vidt omkring. Når 
folk tænker på Bibelen, så er vittigheder og 
humor nok ikke det første, de tænker på. Men 
der er vittigheder og især masser af humor i 
Bibelen. Op igennem kirkens historie har der 

været en uvilje mod latter og humor i kirken. Derfor mente man 
heller ikke, at der var humor i Bibelen. Det kirkelige og det 
bibelske er jo dyb alvor! Bibelen er nu blevet 2000 år gammel 
eller endnu ældre og er blevet til i en meget anderledes kultur. 
Men prøver man at fjerne det historiske og kulturelle støv, så 
dukker der masser af humor op. 
Tilmelding kan ske til sognepræst Mette Behrndtz, tlf. 
65902663 eller på mail: mbb@km.dk senest fredag den 17. 
februar 2023.  

Onsdag den 29. marts, kl. 10-12.30. 
Musiker og troubadour Flemming Både: 
Bent Fabricius-Bjerre
Masser af gode sange, filmmusik og ikke mindst temaer og 
kendingsmelodier til mange TV-serier og udsendelser har Bent 
produceret gennem sine mere end 80 år som aktiv musiker, 
komponist og forretningsmand. Ikke mange opnår et så langt 
og intenst liv i musikkens tjeneste, og for mange danskere 

er han da også nærmest blevet lydsporet til 
deres liv. Foredraget handler om et flittig, 
spændende og seriøst arbejdende menneske, 
3 ægtefæller, et musikliv, der startede før 2. 
verdenskrig. Vi skal selvfølgelig synge nogle 
af hans sange. Desuden vil Flemming synge 
og spille nogle af de bedste temaer, Bent har 

skrevet – Matador, Alley Cat, Olsen Banden m.m.  
Tilmelding kan ske til sognepræsten, Mette Behrndtz, tlf. 
65902663 eller på mail: mbb@km.dk senest fredag den 24. 
marts 2023.  

Onsdag den 26. april, kl. 10-12.30. Sæt allerede datoen 
i kalenderen. I næste kirkeblad vil der stå mere om, hvem der 
besøger kirkecafeen denne dag. Tilmeldingsfrist senest fredag 
den 21. april 2023.

Sogneaften 
Torsdag den 23. marts, kl. 19-21.30. 
Organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke, Vejle, 
Erik Kure:
Nørre Lyndelse Kirkes yngste klokke har 375-års jubilæum
I denne anledning vil Erik Kure holde et spændende foredrag 
med ledsagende billeder, tekst og lyd om klokken og klokkestø-
beren samt lokale, nationale og internationale forhold i kirken 
og det omgivende samfund i årene omkring 1648. Erik Kure 
vil også vise inskriptioner og billeder, hvor vi skal høre og se, 
hvordan klokken lyder. Der vil for de interesserede også være 
mulighed for at komme op at se jubilæumsklokken i tårnet! 
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Filmklubben
Filmen vises i Kirkesalen, hvor vi som regel begynder kl. 19.00 

Onsdag den 14. december kl. 18. juleafslutning
Torsdag den 12. januar 
Onsdag den 22. februar
Torsdag den 16. marts 
Torsdag den 27. april 
Onsdag den 24. maj 

Er du endnu ikke tilmeldt, er det muligt at tilmelde sig til 
Bodil Andersen på tlf. 30635261 eller mail: bodil.andersen@
dadlenet.dk. Det koster 75 kr. pr. halvår at være med.

MUSIK OG SANG
Syng i kor
Nørre 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 begyn-
der igen 18. januar 2023. 

Julekoncert i Nr. Lyndelse kirke 
Tirsdag den 13. december, kl. 19.30 
Pro Cantu Koret i Ringe er et klassisk blandet dame-/herrekor 
med rødder helt tilbage til 1970’erne. Dirigenten er dynamiske 
Erik A. Jakobsen, som de seneste år har udviklet og udbygget 
koret, så vi i dag har 45 medlemmer. 

Koret giver flere a capella koncerter årligt og har også flere 
gange optrådt i samarbejde med flere fynske orkestre. Det er 
gennem årene blevet til mange advents-og julekoncerter, hvor 
koret synger såvel danske som udenlandske julesalmer og 
sange samt korsatser passende til højtiden.

Flot ny bænk af Hans Oluf 
Nielsen og Anders Hedegaard 
Pedersen. 
Nu med nisse i anledning af 
julen 2022.

Litteraturkredsen
Vi mødes i Kirkesalen eller Solvæn-
get 12 (afhængigt af antal deltage-
re), og det er hver gang kl. 19.30 
16. januar: Knud Romer: 
Kort over paradis. 2018 
20. februar: Nis Petersen:
Sadelmagerens gade. 1931 
20. marts: Henrik Nordbrandt: 
Døden fra Lübeck. 2015 
24. april:  Jesper Stein: 
Rampen, 2020
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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 12. januar kl. 15.15
Onsdag den 8. februar kl. 19
Torsdag den 9. marts kl. 15.15
Torsdag den 13. april kl. 15.15

MobilePay til menighedsplejen: 95412

Kirkebil 
Der er for tiden ingen kirkebil

 
Forsidefoto:
Mette Behrndtz

Næste kirkeblad udkommer i uge 13 2023 
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Årets konfirmander udskærer græskar til gudstjene-
sten den 30. oktober.


