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I disse corona-tider skifter retningslinjerne for, hvordan vi 
som kirke skal forholde os for at undgå smittespredningen. 

Som det fremgår af gudstjenestelisten på bagsiden af kirke-
bladet er der en plan for julegudstjenesterne i Rønninge 
kirke, men den plan kan ændres efter, at kirkebladet er 
sendt ud.

Muligheden for, at vi ikke kan samles så mange i kirken jule-
aften, som vi plejer at kunne, er til stede. Men vi arbejder på 
løsninger så som fl ere og kortere gudstjenester. 

Følg med i planerne på kirkens opslag i Langeskov-
Centret, på hjemmesiden, facebooksiden og via 
kalender-appen.

pladsikirken.dk
Gå ikke forgæves til gudstjenester og arrangementer.

I december, januar og februar tester Rønninge kirke et nyt 
bookingsystem til kirkens gudstjenester og arrangementer, 
for eksempel koncerter og julegudstjenester. Systemet hed-
der pladsikirken.dk og kan søges på Google.

Det er enkelt at navigere i, og der vil være links at følge 
både på kirkens hjemmeside og facebooksiden. 

Der bliver ikke registreret nogen personlige oplysninger, kun 
navn og mailadresse. 

Mailadressen bruges til at få tilsendt en billet, som så kan 
fremvises på telefonen eller udskrives og tages med til guds-
tjenester i kirken eller arrangementer i Grubehuset.

KONTAKTCOVID-19 HAR VENDT OP 
OG NED PÅ TINGENE

Sognepræst
Arendse Wulff-Jørgensen
Præstegården Rønninge
Træffes på kirkekontoret efter aftale
Tlf.: 2119 2028

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

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

Menighedsrådets formand:
Ann-Sofi e Gertz
Kærsangervænget 14, 5550 Langeskov
Tlf.: 5128 6436
Mail: as _gertz@hotmail.com

Næstformand:
Henning Søjbjerg
Dalkær 6, 5550 Langeskov
Tlf.: 2751 1748
Mail: h.sojbjerg@gmail.com

Kasserer og sekretær:
Lena Bækholm
Bakkevej 20
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: ronninge_graver@mail.dk 
Har fri mandag
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Tak for en god og spændende tid i Rønninge

Jeg glæder mig trods afstand 
og manglende håndtryk

Kristian Mejrups tid 
som vikarierende 
sognepræst i Røn-
ninge kirke sluttede 
søndag den 1. no-
vember, og mandag 
den 2. november 
tiltrådte han en stil-
ling som præstevikar i 
Asperup og Roerslev 
ved Middelfart.

– Året i Rønninge har været mit første år som 
sognepræst, siger Kristian Mejrup. Det har 
været fuld af nye erfaringer og tanker, sjove 
ideer og samarbejder. Jeg er blevet taget godt 

For mere end et år siden gik jeg fra på barsel 
– højgravid. Og den 1. december kom en lille 
pige til verden. Hun blev døbt af min far i 
Rønninge Kirke i foråret og fi k navnet Hertha. 
Der var en særlig dåb. Vi var kun otte tilstede, 
for mere var ikke tilladt. Men døbt blev hun, 
og vi fi k en anderledes, men stadig meget 
smuk og god dag. 

Jeg troede dengang, at alt ville være normalt i 
kirken igen, når jeg skulle tilbage fra min or-
lov, men sådan er det langt fra. 

Vores julegudstjenester er vi stadig i gang 
med at planlægge, og mange af vores aktivi-
teter har vi måttet afl yse. December måned 
plejer at være den tid, hvor mange af os ses i 
kirken. Men i år bliver det desværre ikke helt, 
som det plejer. 

imod, og jeg kommer til at savne hverdagen i 
Grubehuset og i kirkerne i Rønninge, Rynkeby 
og Revninge, såvel som køreturene rundt i 
Kerteminde provsti. 

Før jeg blev ansat som barselsvikar for Arend-
se Wulff-Jørgensen, var Rønninge noget nær 
en uendelig rundkørsel i nærheden af Lange-
skov, men nu hvor stafetten gives tilbage, er 
jeg kommet til at holde meget af stedet, be-
liggenheden, faciliteterne og muligheder. Og 
skulle det ske, jeg farer vild, så har jeg nu en 
række nye venner at spørge om vej.

Tak for en god og spændende tid i Rønninge!
Kristian

Når det så er 
sagt, så glæder 
jeg mig alligevel 
(trods afstand og 
manglende 
håndtryk) til igen 
at vende tilbage 
til jer alle sam-
men – til kirken, 
til præstekjolen, 
mine gode kollegaer, konfi rmanderne, guds-
tjenesterne, samtalerne og alt det andet. 

Jeg har nydt tiden med min familie, men præsten 
i mig kalder og vil ikke længere gemmes væk.

På glædeligt gensyn til jer alle.
Arendse
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Håndarbejdscafé

Babysalmesang: En stund med nærvær

Til babysalmesang stimuleres 
babys sanser blidt. Vi synger, 
laver sanglege, blæser sæbe-
bobler og bevæger os til mu-
sik. En stund med nærvær for 
dig og dit barn.

Babysalmesangen ledes af 
organist Camilla Sibani, som 
gerne vil fortælle nye interes-
serede om babysalmesangen 
og den glæde og ro, der præ-
ger samværet mellem mød-
rene og de små børn.

Babysalmesang kl. 9.30 i 
Rønninge kirke i februar er 
på onsdagene den 3., 10., 
17., og i marts onsdagene 
den 3., 10., 17., 24 og 31.

Corona-krisen har sat skub i gamle dyder: 
Der er kommet gang i strikketøjet i mange 
hjem og i håndarbejdscaféen i Grubehuset. 
Her er der op imod en snes kvinder, der 
trofast mødes den første onsdag i hver må-
ned. Der bliver snakket og hygget, og i en 
pause med strikketøjet er der kaffe og kage.

Mødetidspunktet er kl. 19.00 følgende 
onsdage: Den 2. december, den 6. januar, 
den 3. februar, den 3. marts, den 7. april, 
og sæsonen slutter den 5. maj i 2021.

Det er gratis at deltage, og man møder 
bare op. Yderligere oplysninger hos Inge 
Weisdal, tlf. 20 28 72 68.

ALLE VINTERENS ARRANGEMENTER
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ALLE VINTERENS ARRANGEMENTER

Find julestemningen frem
Rønninge kirke slår dørene op for den årlige 
Disney-koncert lørdag den 12. december kl. 
15.00 med sopranen Julie Meera og William 
Jønch Pedersen, der er baryton.

Julie Meera havde sin debut på Det Kongelige 
Teater i november 2015 og har siden sunget 
partier i bl.a. Figaros Bryllup. William Peder-
sen er baryton og kommer fra en musikalsk 
familie med operasangere som forældre. 

Koncerten er gratis, men af hensyn til corona-
situationen har vi brug for at vide hvor man-
ge, der kommer. Derfor kan man i år melde 
sig til koncerten via elektronisk tilmelding. Det 
foregår på kirkens hjemmeside.

Billet til én ad gangen
Til koncerten giver én billet adgang til fl ere 
pladser på en kirkebænk. Man må sidde fl ere 
sammen, hvis man er fra samme husstand.

Tak om du i forbindelse med tilmeldingen 
oplyser, hvor mange I deltager. Det vil hjælpe 
os med at fordele pladserne.
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Nytårskoncert med 
opera og operette
Koncerten fi nder sted lørdag den 6. 
februar klokken 16 i Rønninge kirke.

– Vi fejrer det nye år med en festlig nytårs-
koncert i Rønninge kirke, siger organist Ca-
milla Sibani. Der bliver kræset for ørerne, når 
Julie Meera og Jonathan von Schwanenfl ügel 
synger det nye år ind med en kavalkade af 
festlige sange, blandt andet fra operaen og 
operettens verden.

– Vi kender Julie Meera fra kirkens Disney-
koncerter, hvorimod Jonathan von Schwanen-
fl ügel, der er 27 år, er en ny sanger i vores 
kirke. Han startede som niårig i Københavns 
Drengekor og virkede som solist og sopran-
korsanger, efterfølgende som mandskorsan-
ger. Han har været professionel kirkesanger 
og tenorsolist i en alder af 16 år. Debuterede i 
2017 på Den Fynske Opera i Carl Nielsens 
Maskerade som Leander. 

Kort efter sang han hovedpartiet Grev Tassilo i 
Polyhymnias opførelse af Emmerich Kálmáns 
operette Grevinde Mariza.

Koncerten er gratis, men af hensyn til corona-
situationen har vi brug for at vide hvor man-
ge, der kommer. Derfor kan man i år melde 
sig til koncerten via elektronisk tilmelding. 
Det foregår på kirkens hjemmeside.

ALLE VINTERENS ARRANGEMENTER
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ALLE VINTERENS ARRANGEMENTER

Vinter-eventyr:
Studiekreds om Karen Blixen
I det nye år vil sognepræsterne Arend-
se Wulff-Jørgensen og Andreas la Cour 
samle en læsekreds om Karen Blixens 
Vinter-eventyr. 

– Vi vil mødes over seks gange i løbet af fe-
bruar og marts, hvor vi dels skal høre oplæg 
om forfatterskabet, dels fordybe os særligt i 
bogen Vinter-eventyr, siger initiativtagerne. 
Vi skiftes mellem at mødes i Rønninge og 
Rynkeby- Revninge. 

Karen Blixens 
anden samling 
af fortællinger, 
Vinter-eventyr, 
udkom første 
gang i 1942 
midt under den 
tyske besæt-
telse af Dan-
mark. Efter de 
gotiske, aristo-
kratiske og afri-
kanske omgi-
velser i de to 
foregående 
bøger, vender 

Karen Blixen i Vinter-eventyr hjem til nordi-
ske landskaber og miljøer og til en stil. Gen-
nem hele Karen Blixens forfatterskab er der 
en søgen efter, hvad der betinger et menne-
skes liv og skæbne, og i Vinter-eventyr er 
barndommens og opvækstens betydning cen-
trale temaer.

Enhver skal vide sig velkommen til at deltage. 
Ingen forudsætninger kræves andet end inte-
resse og lyst til at dykke ned i forfatterinden 
og det udvalgte værk Vinter-eventyr.

1.  Introduktion til forfatteren og bogen – 
Tirsdag d. 9. februar kl. 19.30 i Grube-
huset, Rønninge

2.  Læsekreds – Tirsdag d. 16. februar 
kl. 19.30 i Hospitalet, Revninge

3.  Læsekreds – Tirsdag d. 23. februar 
kl. 19.30 i Grubehuset, Rønninge

4.  Læsekreds – Tirsdag d. 2. marts 
kl. 19.30 i Hospitalet, Revninge

5.  Læsekreds – Tirsdag d. 9. marts 
kl. 19.30 i Grubehuset, Rønninge

6.  Afrunding og fi lmfremvisning: 
Out of Africa kl. 19.30 i konfi rmandstuen, 
Rynkeby – Tirsdag d. 16. marts kl. 19.30

Tilmelding til enten Arendse eller 
Andreas senest 31. januar 2021.

Venlig hilsen
Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen
Tlf. 2119 2028 / Mail: arw@km.dk

Sognepræst Andreas la Cour
Tlf. 6539 9810 / Mail: apd@km.dk
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DET NYE MENIGHEDSRÅD

Genvalg af fem medlemmer af Rønninge 
menighedsråd, og tre nye afl øste tre, 
der ikke genopstillede.

Ann-Sofi e Gertz blev på det konstituerende 
møde valgt til ny formand. Hun afl øser Lis-
beth Vendelbo Blichfeldt, der er frafl yttet sog-
net. Som næstformand blev Henning Søjbjerg 
valgt. Lena Bækholm fortsætter som kasserer 
og sekretær, og Claes Kroer Simonsen fort-
sætter som kirkeværge.

Anne Jensen, der er nyvalgt, kender godt til 
menighedsrådet som tidligere graver og kirke-
tjener. De øvrige genvalgte menighedsråds-
medlemmer er Kaj Nielsen, Jens Peder Jensen 
og Brian Lange. Som suppleant blev Anette 
Ramdal valgt.

Det nye menighedsråd tiltrådte ved kirkeårets 
begyndelse første søndag i advent, der var 
søndag den 29. november.

I bagerste række fra venstre ses Jens Peder Jensen, Anne Jensen, Lena Bækholm og Brian Lange. 
I forreste række er der Kaj Nielsen, Henning Søgbjerg, Claes Kroer Simonsen og Ann-Sofi e Gertz.
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KIRKEN SKAL VÆRE EN AKTIV DEL AF SAMFUNDET

– Menighedsrådet skal til stadighed ar-
bejde for en bred målgruppe, siger den 
nye formand Ann-Sofi e Gertz.

– For mig er det vigtigt, at kirken er en aktiv 
del af samfundet, og at den altid er der, når vi 
som borgere har brug for den. 

– Mine forventninger til arbejdet i meningsrå-
det er at være med til at skabe et rum om-
kring kirken, som gør, at kirken er en naturlig 
del af lokalsamfundet. 

Ann-Sofi e Gertz vil bestræbe sig på, at det 
sker i samarbejde med andre gode frivillige 
kræfter.

– Jeg glæder mig til at arbejde med at videre-
føre de gode aktiviteter, som tidligere me-
ningsråd allerede har sat i søen, men samtidig 

også sætte fokus på udviklingen af nye arran-
gementer og traditioner, så kirken til stadig-
hed appellerer til en bred målgruppe både i 
form af ældre, børnefamilier og børn og 
unge.
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MARK OLAF SLOT ER NY KIRKESANGER

PERSONALEKONSULENT FOR FEM MENIGHEDER

Rønninge har igen fået en ny kirkesanger. Det 
er Mark Olaf Slot, der tiltrådte 1. november. 
Han er civilingeniør med jobs i vindmølleindu-
strien og deler opgaven med kirkesanger Jytte 
Pedersen. 

Mark Slot er 46 år gammel, han bor i Bellinge 
og er medlem af Det Fynske Kammerkor.

– Min interesse for sang kom, da jeg tog 10. 
klasse på Mellerup Efterskole ved Randers, 
siger den nye kirkesanger. 

– Jeg havde ikke sunget i kor tidligere, men 
havde en stor interesse for musik med i baga-
gen, og på efterskolen skal man naturligvis 
synge med. Det blev min store interesse, så 
jeg er glad for nu at kunne bidrage til sangen i 
Rønninge kirke.

Folkekirken har mange medlemmer og en del 
ansatte. Hidtil har menighedsrådene i de fem 
kirkesogne omkring Langeskov haft hver sine 
kontaktpersoner udpeget af menighedsrådene 
til at varetage arbejdsgiveransvaret og til kon-
takten med de faste medarbejdere i kirkerne 
og på kirkegårdene. 

Fra den 1. oktober er det ændret til, at de fem 
menigheder får en fast personalekonsulent til 
at varetage opgaven. De fem kirkesogne, der 
er gået sammen om en fælles personalekon-
sulent, er Rynkeby-Revninge, Munkebo, Bir-
kende, Marslev og Rønninge.
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Begravede/bisatte:
 27. juni 2020 Gladys Høj, 75 år
 2. juli 2020 Viggo Vesterskov, 83 år
 8. juli 2020 Gerda Larsen, 92 år
 17. juli 2020 John Kristiansen, 78 år
 31. juli 2020 Aase Lykke Hansen, 90 år
 21. august 2020 Leif Skovbo Jensen, 84 år
 28. august 2020 Arne Lund Jacobsen, 92 år
 18. september 2020 Susanne Vibeke Rosenkrantz de Lasson, 51 år
 29. september 2020 Niels Knud Grøftehauge, 78 år
 17. oktober 2020 Edith Hornbæk Nielsen, 70 år

Viede:
 27. juni 2020 Julie Fabrina Bach Justesen og Anders Bach Justesen
 8. august 2020 Line Dyrendal Hansen og Jonas Dyrendal Hansen 
 12. september 2020 Anette Virkelyst Alexandersen og Jonas Höfl ing Alexandersen
 10. oktober 2020 Nadja Rose Palbom og Rene Palbom

Kirkelig velsignelse:
 5. september 2020 Stine Printz Nielsen og Christian Printz Nielsen

Døbte:
 12. juli 2020 Oskar Lumby Lindblad Henriksen
 18. juli 2020 Mila Bisgaard Sparvath
 5. august 2020 Oliver Kliver Vælds Albrektsen
 23. august 2020 Jeppe Limkilde Banke Christensen
 6. september 2020 Anton Nguyen Henriksen
  Esther Lysén Grunddal Knudsen
 19. september 2020 Karl Lermark Pieszak
 26. september 2020 Villum Frøsner Cordes
 4. oktober 2020 Karen Sejerup Klarskov
 11. oktober 2020 Julianna Fiona Asares Petersen
 18. oktober 2020 Lily Lykke Just 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.

Januar

Februar

Søndag 6. december 2. s. i advent kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen, kirkekaffe

Søndag 13. december  3. s. i. advent kl. 19.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 20. december 4. s. i advent kl. 09.30 Andreas la Cour

Onsdag 23. december Lillejuleaften kl. 17.00 Andreas la Cour

Torsdag 24. december Juleaften kl. 13.00 Arendse Wulff-Jørgensen

    kl. 14.00 Arendse Wulff-Jørgensen

    kl. 15.00 Arendse Wulff-Jørgensen

    kl. 16.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Fredag 25. december Juledag kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Lørdag 26. december Anden juledag kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Torsdag 31. december Nytårsgudstjeneste kl. 13.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 3. januar Helligtrekonger kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 10. januar 1. s. e. h. 3 k. kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 17. januar 2. s. e. h. 3 k. kl. 09.30 Andreas la Cour

Onsdag 20. januar Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 24. januar 3. s. e. h. 3 k. kl. 11.00 Andreas la Cour, kirkekaffe

Søndag 31. januar Kyndelmisse kl. 17.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 7. februar Seksagesima kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Onsdag 10.februar Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00 Andreas la Cour

Søndag 14. februar Fastelavn kl. 15.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 21. februar 1. s. i. fasten kl. 09.30 Andreas la Cour

Søndag 28. februar 2. s. i. fasten kl. 11.00 Andreas la Cour

December

GUDSTJENESTELISTE DECEMBER, JANUAR OG 
FEBRUAR 2020/2021 RØNNINGE KIRKE

INFO


