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Det blev til en noget anderledes gudstjeneste i 
Rønninge kirke Kristi Himmelfartsdag torsdag den 
21. maj og en walk-and-talk-spadseretur i landsbyen.
Det var dejligt igen at kunne komme ind i vores smukke 
kirke. Gudstjenesten på Kristi Himmelfartsdag var den første 
i næsten tre måneder. 

Lidt anderledes med håndsprit og fortrykte salmer og uden 
altergang, håndtryk, kys og kram. Og kun pladser til menig-
heden på hver anden bænkerække. Det slog til!

Præsterne Inger Solvej Nissen og Kristan Mejrup havde efter 
gudstjenesten i stedet for kirkekaffe arrangeret, at den godt 
halve snes kirkegængere blev budt på til en lille walk-and-
talk-spadseretur på en halv time med højst 10 i hver af de to 
grupper.

Det blev til hyggelige spadsereture med samtaler på turen 
rundt i den forårsgrønne landsby.

Retningslinjer for brugen af kirken
Ved de efterfølgende gudstjenester efter genåbningen var 
der god plads til dem, der deltog. Derimod var kirken søn-
dag den 14. juni var der mange til en barnedåb og nu med 
smittefrie salmebøger.

Det forventes, at vi kommer tilbage til de gode gamle dage i 
løbet af sommeren. Læs om de løbende ændringerne af 
retningslinjerne i dagspressen eller på kirkens hjemmeside.

KONTAKTHOLD AFSTAND:
SÅ BLEV KIRKEN IGEN ÅBNET

Sognepræst
Arendse Wulff-Jørgensen
Barselsorlov

Præstevikar 
Kristian Mejrup
Træffes på telefon 2713 1126
Har fridag mandag

Sognepræst 
Andreas la Cour 
Præstegården i Rynkeby 
Tlf. 6539 1098
Mail: apd@km.dk  
Fridag mandag

Kirkekontoret
Præstesekretær 
Lisbeth Hesselholt Andersen
Kirkekontoret i Grubehuset, 
Kirkestræde 1, Rønninge, 
5550 Langeskov
Træffetid: tirsdag og torsdag kl. 10-12 
eller efter nærmere aftale
Tlf. 6538 3218
Mail: liand@km.dk

Menighedsrådets formand
Lisbeth Vendelbo Blichfeldt
Rønninge Bygade 2, 5550 Langeskov
Tlf. 2088 5129

Næstformand og kasserer
Lena Bækholm
Bakkevej 20, 5550 Langeskov
Tlf. 2763 6609

Kirkeværge
Claes Kroer Simonsen
Tlf. 2464 4059

Organist
Camilla Sibani
Tlf. 5051 0141
Mail: camilla.sibani@gmail.com

Graver
Henrik Jepsen
Kirkestræde 1 A, Rønninge 
5550 Langeskov 
Tlf.: 6538 3818
Mail: henrikgraver@gmail.com 
Har fri mandag



TO NYE GRAVERE PÅ KIRKEGÅRDEN

KIRKEKALENDEREN ER LIGE VED HÅNDEN

Kirken har fået Henrik Jepsen som ny graver. 
Han afl øser Jørgen Jensen. Henrik Jepsen er 
56 år og bor i Nyborg. Han kommer fra en 
stilling som graver ved Søllinge kirke, hvor 
han har været i syv år. Han har fået Bodil 
Smidt som ny gravermedhjælper. Hun bor i 

Ferritslev og har tidligere været beskæftiget 
ved Ollerup kirke.

De nye gravere er kommet godt i gang med 
forårsarbejdet og glæder sig til at hilse på be-
søgende på kirkegården.

»Kirkekalenderen« er en app, man kan down-
loade og bruge på sin smartphone. Find den 
på »App Store«. 

Appen gør det muligt at holde sig orienteret 
om aktiviteter og gudstjenester, både i ens 
lokale og i en hvilken som helst af landets 
kirker. Appen henter informationer fra sogn.dk 
og opdateres derfor løbende.

Find Rønninge kirke, og man vil hele tiden 
kunne følge med i, hvad der sker i og omkring 
kirken.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Sogneudfl ugten 
går til Jelling og 
Vejleå-dalen
Den traditionelle sommerudfl ugt fi nder sted 
torsdag den 27. august. Målet er det histori-
ske Kongernes Jelling, hvor vi besøger det 
moderne museum og får en guidet rundvis-
ning i området.

Der er afgang fra Grubehuset i Rønninge klok-
ken 09.00. Vi er hjemme igen ved 18-tiden.

Vi besøger også Robert Jacobsens skulptur 
park i Tørskind Grusgrav i Vejleå-dalen. Her 
står billedhuggerne Robert Jacobsens og Jean 
Clareboudts kunstværker, der består af ni 
delskulpturer, som udgør én samlet helhed. 

Vi gør også et stop ved vikingernes bro ved 
Ravning, der blev bygget af kong Harald Blå-
tand.

I Jelling spiser vi frokost på Jelling Kro, og på 
hjemturen gør vi holdt på Munkebjerg Hotel 
for at drikke eftermiddagskaffe.

Turen koster 285 kroner pr. person, 
inkl. bustransport, guidet tur på museet 
i Jelling, frokost på Jelling Kro, kaffe og 
kage på Munkebjerg Hotel.

Billetter kan frem til 20. august købes 
i Langeskov Boghandel i Langeskov-
Centret.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Alle sensommerens mange 
musikalske arrangementer

Tilmelding til alle organist Camilla Sibanis arrangementer i sensommeren og efteråret kan ske nu eller løbende. 
Det gælder babysalmesang, musikalsk legestue, fællessang og kor. 
Husk at det altid er muligt at benytte sig af kirkebilen til gudstjenester og arrangementer. 

Tilmelding og information: Benyt venligst mail: camilla.sibani@gmail.com

Babysalmesang
Til babysalmesang mødes vi og synger salmer 
og børnesange med fagter, spiller med ras-
leæg, leger, blæser sæbebobler og stimulerer 
babys sanser på mange forskellige måder.

Vi synger, leger og hygger i cirka en time med 
tid til skift, amning og madning undervejs.

Vi mødes på følgende datoer kl. 9.30:
September: onsdage den 9., 16., 23. og 30.
Oktober: onsdage den 7., 21. og 28.
November: onsdag den 4.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Fællessang på tværs af sognene

Kor i Rønninge, Rynkeby og 
Revninge fra torsdag den 20. august

Som noget nyt og inspireret af fællessangen 
på DR rykker sangeftermiddage tidspunkt, så 
de i stedet ligger kl. 19.00 om aftenen første 
torsdag i måneden. Vi håber, at fl ere på den-
ne måde har mulighed for at deltage. 

Vi synger fra højskolesangbogen, og alle kan 
byde ind med ønsker. Cirka halvvejs holder vi 
pause med kaffe og kage. 

Koret mødes torsdage kl. 19.00 i Grubehuset 
ved Rønninge kirke. Vi synger to- og trestem-
mige satser og er godt fordelt på herre- og 
damestemmer. Men vi har altid plads til fl ere. 
Er det noget for dig, så kom frisk. 

Første gang efter sommerferien er 20. august. 
Tilmelding til camilla.sibani@gmail.com

Den musikalske legestue fortsætter i Rynkeby 
kirke for kommunale og private dagplejere 
samt hjemmepassende forældre eller bedste-
forældre fra menighederne i hele kommunen.

Tilbuddet henvender sig primært til børn fra 1 
år og opefter. Vi skal synge sange og salmer 
med fagter, høre historier og lege med fald-
skærm. 

Vi mødes fredag formiddag kl. 9.30 
følgende datoer:
September: fredage den 4., 11., 18., 25.
Oktober: fredage den 2., 9., 23., 30.

Vi mødes i Grubehuset ved Rønninge 
kirke på følgende datoer:
Fredag den 3. september kl. 19.00 og torsdag 
den 1. oktober kl. 19.00, 
Fredag den 5. november kl. 19.00 og fredag 
den 4. december kl. 19.00.

Musikalsk
legestue
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RØNNINGE KIRKE MED FINE DETALJER

Et nyt værk om Danmarks kirker afslø-
rer, at Rønninge Kirke udmærker sig 
med ekstraordinære fine detaljer. 

Nationalmuseet har udgivet et nyt bind i for-
tællingen om de danske kirker. I den seneste 
udgave omtales Rolfsted, Davinde og Røn-
ninge kirker.

Redaktørerne Lasse J. Bendtsen og Kirstin 
Eliasen har skrevet detaljeret om Rønninge 
Kirke, der er opført af tegl omkring 1250 og 
tilhører en lille gruppe af senromanske kirker. 

De to redaktører peger på, at kirken udmær-
ker sig med ekstraordinære fine detaljer, hvor-
af den allerfineste er portalen i syd, som tilsy-
neladende er unik i dansk sammenhæng. 

Især hæfter de sig ved, at den kun finder sit 
lige i en portal på nordsiden af dominikaner-
klosterkirken i Aarhus. Skal man finde tilsva-
rende paralleller, skal de søges i Nordtyskland 
i det mecklenburgske område. 

Tilbygninger i 1400-tallet
Kirken er også usædvanlig derved, at den i 
løbet af den sene middelalder, fortrinsvis i 
1400-tallet, gennemgik en lang række omfat-
tende om- og tilbygninger.

Det ældste af disse arbejder er et våbenhus på 
skibets sydside ud for den romanske syddør og 
en vestforlængelse af skibet. Disse ombygninger 
kan dog ikke dateres nøjere, men tilhører sand-
synligvis begge den tidlige del af 1400-tallet. 

I 1430’erne blev et relativt lavt tårn opført 
oven på vestforlængelsen, og i 1460’erne blev 
det lille kor forlænget mod øst og fik herefter 
indbygget hvælv. 

En større ombygning senere i 1400-tallet ind-
ledtes med en forhøjelse af det oprindelige skib 
og efterfølgende en forlængelse af skibet mod 

øst, hvilket indebar en nedrivning af det oprin-
delige kor, mens korforlængelsen, som jo var 
gennemført kort forinden, blev bevaret. Heref-
ter blev de meget særegne hvælv i skibet opført.

Efter at skibet var forhøjet, blev våbenhuset 
og tårnet som en naturlig følge heraf umid-
delbart herefter også forhøjet.

Reformationen
I middelalderens sidste årtier blev det meget 
store kapel til dyrkelse af kirkens værnehelgen 
Skt. Søren tilføjet til skibets nordside. Efter at 
helgendyrkelsen ved reformationen var op-
hørt, blev kapellet i begyndelsen af 1600-åre-
ne brugt som gravkapel for Caspar Markdan-
ner og hans slægt, og der blev etableret en 
gravkrypt under den østre del af kapellet. 

I 1602 – seksten år før sin død – lod Caspar 
Markdanner udføre en prægtig gravsten, der 
sandsynligvis allerede fra dette år har befun-
det sig i kirken. Stenen er formentlig hugget 
af en af de dygtige håndværkere, der var be-
skæftiget ved Christian IV’s byggearbejder på 
Koldinghus, hvor Markdanner var lensmand. 

Markdanner har også sat sit præg på kirken 
med prædikestolen og to herskabelige stole. 
Også en senere sognepræst, Eiler Christensen 
Kullerup, har sat sit minde i kirken i kraft af al-
tertavlen fra 1728 og præsterækketavlen, der 
slutter med Kullerup selv. Af kirkens formodent-
lig ganske rige middelalderlige inventar er levnet 
en døbefont og en velskåret altertavle fra o. 
1500, mens et røgelseskar nu er på museum. 

Leif Hansgaard

Vestportalen
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GUDSTJENESTEN

Ved at stå ved troen styrkes den
Uddrag af Kristian Mejrups prædiken 
Trinitatis søndag den 7. juni, hvor det 
helt centrale i dagens tekst er missions-
befalingen.

De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, 
hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de 
så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. 
Jesus kom hen og sagde: 

Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå 
derfor hen og gør alle folkeslagene til mine 
disciple, idet I døber dem i Faderens og Søn-
nens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem 
at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, 
jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 

Teksten handler om at blive sendt ud. Jesus 
sender sine disciple ud i verden. De skal over-
tage det arbejde, han har begyndt, men ikke 
længere selv skal gøre, da han skal tilbage til 
Faderen. Jesus sender sine disciple ud med en 
opgave, og han lover at være med dem. Vi 
ved fra pinsen, at Jesus har givet disciplene 
Ånden til at være med dem i Hans sted.

Bruger os som udsendinge
– For mig at se, er noget af det helt centrale 
ved Missionsbefalingen det, at Jesus kan bru-
ge os alle sammen som udsendinge. Det er 
nemlig ikke på vores mandat eller på grund af 
vores evner, vi sendes ud. Jesus har magten til 
det, og han lover at være med os. 

I påsken kommer disciplene ud til graven, 
dagen efter Jesu korsfæstelse. Graven er tom, 
og i stedet for et lig fi nder disciplene engle, 
der fortæller dem, at Jesus er opstået fra de 
døde og gået i forvejen til Galilæa.

Så når de elleve disciple går til Galilæa, så 
følger de den instruks, englene gav dem ved 
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GUDSTJENESTEN

Jesu grav. At gå til Galilæa vil med andre ord 
sige at gå i den retning, englene udpegede.

Da de er nået frem, så er genforeningen med 
Jesus præget af blandede følelser. Nogle fan-
ger instinktivt rytmen og lovpriser Jesus som 
Guds søn. Andre tvivler. Disciplene deler sig 
altså i to grupper: de troende og tvivlerne. 

De første kristne missionærer
Det er interessant, at gruppen Jesus sender ud 
som de første kristne missionærer, består af tro-
ende og tvivlende folk. Ofte er vi tilbøjelige til at 
tænke, at folk i gamle dage, og da helt sikkert 
på Jesu tid, havde lettere ved at tro end folk har 
det i dag. Det er ikke tilfældet i denne bibeltekst. 

At blive sendt ud i verden af Kristus vil kort 
sagt sige at give sig i kast med en sag. At be-
give sig af sted velvidende, at det ikke er helt 
klart, hvor man skal mødes. Vi skal til Galilæa. 
Ja, men hvorhenne i Galilæa? Det fi nder vi ud 
af undervejs.

For Jesus er det ikke et problem, at disciplene 
ikke alle er lige klar. For med udsendelsen 
følger det nødvendige udstyr. Jesus er den 
med magten, og han lover at være med dem, 
der udsendes. Udsendingen sker med Jesu 
mandat og i den Treenige Guds navn.

At være Kristi udsending vil også sige, at man 
er sendt ud med en opgave. Opgaven består i 
at gøre andre til disciple og at døbe dem i den 
treenige Guds navn.

I dag har vi arrangeret det sådan, at det er 
præsterne, der står for afholdelse af dåb. Det 
behøver vi ikke alle at gøre. Men hvad vil det 
sige at »gøre andre til disciple«? 

Plads til tro og tvivl
Beretningen om Missionsbefalingen viser os, 
at der er plads til både tro og tvivl. Vi behøver 
ikke at have styr på alle ting, før vi tager af-
sted. Den viser også, at vi bliver nødt til at 
springe ud i det med at være udsendinge og 
gøre andre til disciple. 

Det kan være svært i en tid, hvor religion er 
en privat sag og noget, vi helst ikke skal tale 
for højt om. Det kan blive pinligt eller anmas-
sende. Nu er vores situation en anden end på 
disciplenes tid. Kristendommen har i mange år 
været forkyndt i forskellige lande, til forskel-
lige folkeslag og ikke altid på lige hensigts-
mæssige måder. 

Vi skal selvfølgelig ikke drage på korstog eller 
tage rundt og få folk til at mene det samme 
som os. Nej, det med at gøre til disciple hand-
ler faktisk om, at vi i vores møde med andre 
fi nder os selv. Når vi møder andre og står ved 
vores tro på Jesus Kristus som Guds søn, så 
gør vi os selv til disciple – som nogen, der er 
med på rejsen. 

Ved at stå ved troen styrkes den.

Amen.



INVITATION TIL 
KONFIRMAND-
INDSKRIVNING

Der er indskrivning af konfi rmander ons-

dag den 20. august kl. 19.30 i Grubehu-

set i Rønninge.

Denne aften inviteres kommende konfi r-

mander samt forældre til et orienterings-

møde vedrørende konfi rmationer i 2021. 

Ved mødet vil der være mulighed for at 

indskrive sig til konfi rmation i Rønninge 

kirke 2021.

Medbring kopi af dåbsattest. Der serveres 

kaffe, the og sodavand.
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MENIGHEDSRÅDSVALG

Menighedsrådsvalget 
tirsdag den 15. september
Kalender for valgprocessen vedrørende 
valg til menighedsrådet i Rønninge sogn.

Den 1. september: Frist for optagelse på 
valglisten. Frist kl. 12.00 for anmodning om 
ændringer vedr. valgret og valgbarhed og evt. 
sognebåndsløsning, fl ytning mv.

Frist kl. 16.00 for registrering af ændringer i 
CPR/Den Elektroniske Kirkebog vedr. valgret og 
valgbarhed, for eksempel af sognebåndsløsning, 
fl ytning mv. Kandidater kan melde sig på en mail 
inden 1. september på mail: Lena Bækholm 
lena@tietgen.dk og blive optaget på valglisten.

8. september: Modtagelse af valglister over 
de stemmeberettigede i valgsystemet.

15. september: Valgforsamling i Grubehu-
set kl. 18.30.

Ved såkaldt fredsvalg vil menighedsrådet 
kunne nedsættes og konstituere sig.

22. september: Hvis der er tilmeldt fl ere 
lister, skal der informeres om muligheden for 
afstemningsvalg.

13. oktober: Frist for indlevering af kandi-
datlister, der udløser afstemningsvalg.

27. oktober: Frist for afl ysning af afstem-
ning, hvis der kun er én gyldig kandidatliste.

17. november: Evt. afstemningsvalg.
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Begravede/bisatte:

 1. februar 2020 Hans Kristian Pedersen, 86 år
 5. februar 2020 Knud Aage Ytting Rask, 76 år
 14. februar 2020 Solvejg Anna Marie Schultz, 98 år
 26. februar 2020 Per Steger Christensen, 76 år
 11. marts 2020 Hanne Milling Koch, 63 år
 8. april 2020 Henning Jørgensen, 85 år
  Birgit Margrethe Jensen, 83 år
 11. april 2020 Verner Jensen Poulsen, 93 år
 14. april 2020 Ruth Kirsten Nielsen, 79 år
 17. april 2020 Bjarne Henning Nielsen, 69 år
 2. maj 2020 Inge Margrethe Rasmussen, 81 år
 6. maj 2020 Grethe Breum Mach, 76 år
 7. maj 2020 Egon Johannes Kjær Kristensen, 82 år
 5. juni 2020 Ellen Birte Jakobsen, 85 år
 12. juni 2020 Grethe Johanne Rasmussen, 91 år

Døbte:
 26. januar 2020 Wilhelm Peter Bergmann Hamming
 9. februar 2020 Noah Augustinus Jakobsen
  Frederikke Elgaard Meier
 16. februar 2020 Elias Juul Poulsen
  Agnes Pind Thielsen
 22. marts 2020 Harald Wulff-Jørgensen
  Hertha Aagaard Wulff-Jørgensen
 14. juni 2020 Theo Lykkegaard Hansen

KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN SIDST



 Kirkebladet
Bladet udgives af Rønninge menighedsråd.
Redaktør og ansvarshavende er journalist  
Leif Hansgaard. Kontakt: Tlf. 2012 0918 – 
Mail: journalist@leifhansgaard.dk

Kirkebladet udkommer fire gange om året: 
marts, juni, september og december.

 Kirkebilen
Kirkebilen er gratis og kan benyttes til alle guds- 
tjenester og arrangementer – brug den endelig!  
Der ringes til Taxa Fyn, tlf. 6615 4415, hvorefter  
Rønninge kirkes kontonummer 12024 skal oplyses.  
Husk at bestille tid til både ud- og hjemtransport, 
da det ikke nødvendigvis er samme vogn, som  
kører begge veje. Ring gerne dagen før.

August

September

Søndag  5. juli 4. s.e. trin. kl. 09.00 Andreas la Cour

Søndag 12. juli 5. s.e. trin. kl. 10.30 Andreas la Cour 

Lørdag 18.juli Lørdagsdåb kl. 10.30 Kristian Mejrup 

Søndag 19. juli  6. s.e. trin. kl. 10.30  Kristian Mejrup, kirkekaffe

Søndag 26. juli  7. s.e. trin. kl. 09.00 Kristian Mejrup 

Søndag 2. august   8. s.e. trin. kl. 09.00 Annalise Bager 

Søndag 9. august   9. s.e. trin. kl. 10.30 Andreas la Cour 

Søndag 16. august  10. s.e. trin. kl. 10.30 Andreas la Cour

Søndag 23. august  11. s.e. trin kl. 09.00 Kristian Mejrup 

Søndag 30. august 12. s.e. trin. kl. 09.00 Kristian Mejrup 

Særlige arrangementer

Lørdag den 12. september er der konfirmation kl. 11.00 Kristian Mejrup

Kræmmermarkedsgudstjeneste i markedsteltet søndag d. 20. september kl. 08.45 til kl. 09.30 Kristian Mejrup

Høstgudstjeneste den 27. september kl. 11.00 Kristian Mejrup

Næste udgave af kirkebladet udkommer sidst i august.

Juli

GUDSTJENESTELISTE FOR JULI OG AUGUST OG 
DELE AF SEPTEMBER 2020 I RØNNINGE KIRKE

INFO


