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Følg din kirke på Facebook og  
hjemmesiden www.rønningekirke.dk  
Se hvornår der er offentlige  
menighedsrådsmøder

Kirkebladet

Nye  
indgange  
til kirken

Påskeblomst! Hvad vil du her!
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 KONTAKT

Sognepræst
Arendse Wulff-Jørgensen
Rønninge præstegård
Træffes efter aftale
Tlf. 2119 2018
Mail:arw@km.dk

Sognepræst
Andreas la Cour
Rynkeby præstegård
Tlf. 6539 1098
Mail: apd@km.dk

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

Menighedsrådets formand
Ann-Sofie Gertz
Kærsangervænget 14, 
5550 Langeskov
Tlf.: 5128 6436
Mail: formand@ronningekirke.dk

Næstformand og sekretær
Henning Søjbjerg
Dalkær 6, 
5550 Langeskov
Tlf.: 2751 1748
Mail: naestformand@
ronningekirke.dk

Kasserer
Lena Bækholm
Bakkevej 20, 
5550 Langeskov
Tlf.: 2763 6609

Kirkeværge
Claes Kroer Simonsen
Tlf.: 2464 4059

Organist
Camilla Sibani
Tlf.: 5051 0141
Mail: organist@ronningekirke.dk

Kommunikation, Presse, 
it og medier
Brian Lange
Tlf.: 2532 7930
Mail: kommunikation@
ronningekirke.dk

Graver 
Henrik Jepsen
Kirkestræde 1 A, Rønninge,
5550 Langeskov
Tlf.: 6538 3818 
Mail: graver@ronningekirke.dk

pladsikirken.dk
Gå ikke forgæves til gudstjenester og arrangementer i marts, april og maj. Vi tilråder at benytte 
bookingsystemet pladsikirken.dk til kirkens gudstjenester og arrangementer, for eksempel 
koncerter og andre arrangementer.

Systemet kan søges på Google. Læs mere om kirkens kommunikation på side 4 og 5. Det er 
enkelt at navigere i, og der vil være links at følge på alle de nævnte platforme. 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 i 
en papirudgave og tages med til gudstjenester i kirken og arrangementer i Grubehuset.



HÅBET OM LYSERE TIDER!
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Kalenderen siger snart marts, og det betyder, 
at vi snart i et år har levet med restriktioner 
for, hvordan vi kan leve vores liv. Mon ikke vi 
er flere, der længes efter livet, som det var før 
corona, hvor vi frit kunne være sammen med 
alle de mennesker, der står os nær?

Også i kirken er vi påvirket af situationen. 
Heldigvis kan vi afholde gudstjenester, men 
de er langt fra, som de plejer. Vores gudstje-
nester er korte og uden fællessang.

Mange vielser og barnedåb udskydes, og 
begravelser afholdes med et begrænset antal 
pårørende. Og så er der alle vores mange 
aktiviteter, som vi desværre har måttet aflyse. 
Vi savner at se mange af jer i kirken og til 
vores arrangementer. I skrivende stund er der 
kun et par uger til fastelavn, hvor kirken be-
søges af glade og udklædte børn.

Snart er det påske. Sidste år blev alle påske-
gudstjenester aflyst. Lad os håbe, at kirkerne 
kan fejre påsken i år.

Vi nærmer os også vores konfirmationer. 
Allerede nu har de kære unge konfirmander 
og deres familier travlt med at planlægge 
deres konfirmationsfest. Mange af dem spør-
ger, om vi kan være sikre på, at ikke også 
konfirmationerne udskydes. Og det forstår 
man godt. Det er en stor dag, som man har 
glædet sig til i mange år.

Der er ikke meget her i kirken, der er, som 
det plejer. Og sådan er det sikkert også 
hjemme hos jer, hvor hjemmearbejde og 
onlineundervisning er blevet den nye hver-
dag.

Alligevel begynder vi at ane et lille håb om, 
at lysere tider er på vej. For med dette kirke-
blad går vi ind i foråret, og forleden spottede 
jeg den første lille erantis i min frostklædte 
januar-have. Den fortalte mig om nyt liv, der 

spirer i fremtiden – om alt det, der ligger og 
venter på os.

En af mine yndlingssalmer på denne tid af 
året er Påskeblomst! Hvad vil du her. En sal-
me om den lille ydmyge påskeblomst uden 
duft og pragt og skær, der formår at spire 
frem selv under vinterstorm og regn. Salmen 
fortæller os på den ene side, hvor skrøbeligt 
livet er – at liv dør omkring os, og på den 
anden side fortæller salmen også, hvor 
stærkt livet er. Liv spirer frem de mærkeligste 
steder, og livet insisterer på at få lov at spire. 
Det er ikke sådan at holde tilbage. Selv der, 
hvor livet føles slut, genopstår det og vokser 
på ny. 

Gennem det seneste år har vi alle oplevet 
livets skrøbelighed – hvordan livet på kort tid 
kan forandre vores hverdag, og det vi før tog 
for givet, sætter vi pludselig endnu mere pris 
på. Men livet er også stærkt. For selv hos 
dem, der har lidt de største tab, insisterer livet 
på at få lov at 
gro. Og med 
lyset og foråret, 
som vi vil om-
give os med i 
denne tid, 
blomstrer håbet 
da også om, at 
livet vil gro ind 
i en tid, uden 
alt for mange 
savn.

På glædeligt 
gensyn til jer 
alle sammen!

Arendse,  
sognepræst  
Rønninge
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Nye indgange til Rønninge kirke
Rønninge Kirke arbejder på at forbedre kom-
munikationen fra kirken ud til sognets bebo-
ere. Til opfyldelse af dette formål vil der blive 
åbnet nye indgange til at holde sig orienteret 
om, hvad der sker i og omkring kirken, siger 
Brian Lange, der er menighedsrådets tovhol-
der på den eksterne kommunikation på områ-
derne presse, it og medier.

I starten af 2020 havde menighedsrådet sat 
en proces i gang med at skabe en ny hjem-
meside. En af de ting, man lagde vægt på, 
var kontrollen over hjemmesiden, og at den 
naturligvis skulle kunne anvendes på 
smartphones og tablets.

I november blev den nye hjemmeside på 
RønningeKirke.dk offentliggjort. Og i løbet af 
2021 vil der komme flere ting på siden.

– Vi har i løbet ad de sidste par år fået opbyg-
get vores Facebookside på facebook.com/
ronningekirke, og i den forbindelse har man 
også ønsket at udvide de sociale medier til 
også at omfatte Instagram, som du kan finde 
på adressen instagram.com/ronningekirke, 
siger Brian Lange.

KOMMUNIKATION

Adgang til Twitter profil
Siden 2014 har Rønninge Kirke haft en Twitter-
profil. Denne blev dog aldrig taget i brug. Man 
har nu fået adgang til profilen, og vi er så småt 
i gang med at komme informationer på den. 
Du kan finde vores Twitter-profil på denne 
adresse: twitter.com/ronningekirke.

– Vi er meget interesseret i at høre fra nogen, 
der savner informationer fra Rønninge Kirke, 
siger Brian Lange. Og i særdeleshed ideer til, 
hvordan vi kan gøre det bedre.

 RØNNINGEKIRKE.DK

 FACEBOOK.COM/RONNINGEKIRKE

 INSTAGRAM.COM/RONNINGEKIRKE

 TWITTER.COM/RONNINGEKIRKE
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KOMMUNIKATION

Her ses et eksempel på, hvordan hjemmesider ser ud på en PC.

Information fra 
egnens sogne
For et par år siden fik menig-
hedsrådet hængt et par infor-
mationsskabe op ved indgan-
gene til Langeskovcentret. Der 
kan man finde informationer fra 
kirkerne i hhv. Rønninge Sogn, 
Rynkeby/Revninge Sogn og 
Marslev/Birkende Sogn. 

På den baggrund er der en del 
samarbejde mellem sognene. 
Specielt vedrørende konfirma-
tionsforberedelsen gennem 
Langeskov Skole. 
 
Langeskovcentret er centralt for 
Marslev/Birkende Sogn og 
Rønninge Sogn, idet Langeskov 
by er delt i to sogne. Rynkeby/
Revninge Sogn og Rønninge 
Sogn har et tæt samarbejde, da 
vi deler præst og organist med 
hinanden. 

– Kirkebladet er og bliver stadig 
en væsentlig del af kirkens kom-
munikation ud til sognet, siger 
Brian Lange. Det er fortsat Leif 
Hansgaard, der er redaktør på 
bladet, som bliver udgivet fire 
gange om året og vægter de 
største og vigtigste informationer.

Brian Lange peger på, at menig-
hedsrådet er bevidst om, at alle 
endnu ikke er på de sociale me-
dier og/eller internettet. 

– Vi er meget interesseret i at 
høre fra nogen, der savner in-
formationer fra Rønninge Kirke. 
Og i særdeleshed ideer til, hvor-
dan vi kan gøre det bedre.
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Disney koncert

Forårets arrangementer  
er sat på pause

Den 5. juni i Rønninge kirke 

Vi måtte aflyse og udsætte den traditionelle 
Disney Julekoncert i december. Nu drister vi 
os til at afholde den i kirken grundlovsdag 
den 5. juni kl. 15.

Her glæder vi os til at se og høre sopranen Julie 
MeeRa i festligt selskab med barytonen William 
Jønch Pedersen. Julie MeeRa havde sin debut 
på Det Kongelige Teater i november 2015 og 
har siden sunget partier i bl.a. Figaros Bryllup. 

William Pedersen kommer fra en musikalsk 
familie med operasangere som forældre.

Kære læser!

På denne side havde vi gerne omtalt alle for-
årets påtænkte arrangementer, men desværre 
begrænses menigheden af de meddelte  
covid19-påbud og restriktionerne et godt 
stykke ind i det tidlige forår. 

Hverken det nye menighedsråd eller aktivi-
tetsudvalget har været samlet siden konstitu-
eringen i november, men er på spring med 
både ideer til nye arrangementer og til de 
mere traditionelle initiativer. 

Der bliver ikke i år en fastelavnsgudstjeneste 
med efterfølgende tøndeslagning for børn og 
børnebørn. Udsat indtil videre er babysalme-
sang, håndarbejdscafé, foredrag, musikarran-
gementer og studiekredse.

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.

Heldigvis er kirken stadig åben. Der er guds-
tjenester søn- og helligdage. Der er mundbind 
og håndsprit ved ind- og udgang. Og der er 
begrænsninger i deltagelsen i salmesangen. 
Men evangelierne følger kirkeåret og udlæg-
ges af vore præster fra prædikestolen. Så vel-
kommen til samværet i Rønninge kirke.

ARRANGEMENTER

Håndarbejdscaféen i Grubehuset  

er for tiden lukket på grund af  

Covid 19 restriktioner. 

Det er muligt, at caféen kan åbne i april 

og maj. Hidtidige deltagere og nye er 

velkomne til at ringe og forhøre sig efter 

1. april til Inge Weisdal, på tlf. 20 28 72 68.
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Begravede/bisatte:
 13. november 2020 Tove Poulsen, 88 år
 20. november 2020 Judith le Fevre Lucas, 66 år
 25. november 2020 Michael Jørgensen, 95 år
 11. december 2020 Annette Merethe Outze, 68 år
 18. december 2020 Lilly Jensigne Agnethe Andersen, 101 år
 30. december 2020 Niels Axel Nielsen, 86 år

Døbte:
 8. november 2020 Maja Lynggaard Egedorf
 15. november 2020 Kirsten Ramdal Tranberg Høegsberg
 21. november 2020 Emil Fjord Hansen
  Ellen Roed Matthiesen
 29. november 2020 Viggo Bjerring Rosengreen
 20. december 2020 Magne Bryndum Christiansen
 3. januar 2021 Silke Olivia Thorkelin
  Noah Malthe Thorkelin

KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN SIDST

Information i 
Langeskovcentret
Kirkerne i området har informationsskabe 
ved tre indgange i Langeskovcentret. Her vil 
der løbende blive orienteret om nye tiltag  
og eventuelle ændringer i planlagte arrange-
menter.



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

Kirkebladet udkommer i 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.

April

Maj

Søndag  7. marts 3. s. i fasten kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 14. marts Midfaste kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 21. marts Mariæ bebudelsesdag kl. 17.00 Andreas la Cour

Søndag 28. marts Palmesøndag kl. 11.00 Andreas la Cour

Torsdag  1. april Skærtorsdag kl. 19.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Fredag  2. april Langfredag kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag  4. april Påskedag kl. 11.00 Andreas la Cour 

Mandag  5. april Anden påskedag kl. 14.00 I Rynkeby ved Arendse og Andreas

Søndag 11. april 1. s. e. påske kl. 11.00 Andreas la Cour

Søndag 18. april 2. s. e. påske kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen 

Søndag 25. april 3. s. e. påske kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen 

Fredag 30. april Bededag kl. 09.00 Andreas la Cour, konfirmation

Fredag 30. april Bededag kl. 11:00 Arendse Wulff-Jørgensen,  
     konfirmation

Søndag  2. maj 4. s. e. påske kl. 10:00 Arendse Wulff-Jørgensen,  
     konfirmation

Søndag  9. maj 5. s. e. påske kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Torsdag 13. maj Kristi himmelfartsdag kl. 09.30 Andreas la Cour

Søndag 16. maj 6. s. e. påske kl. 11.00 Andreas la Cour

Søndag 23. maj Pinsedag kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Mandag 24. maj Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 Arendse og Andreas, kirkekaffe

Søndag 30. maj Trinitatis kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Marts

GUDSTJENESTELISTE RØNNINGE KIRKE  
MARTS, APRIL OG MAJ 2021

INFO


