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Godt begyndt, 
halvt fuldendt

Nu må vi alle 
synge med
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GODT BEGYNDT, HALVT FULDENDT

KONTAKT

Sognepræst
Arendse Wulff-Jørgensen
Rønninge præstegård
Træffes efter aftale
Tlf. 2119 2028
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

Covid 19-restriktionerne er blevet lempet, og 
vi må igen fatte salmebogen og synge med på 
salmerne. Vi er godt begyndt. Vi må snart 
åbne for babysalmesang og fylde kirken med 
gæster til alle kirkelige handlinger. Vi må snart 
fylde alle stole og bænke til højtiderne og 
arrangere sammenkomster, musikoplevelser, 
og de unge fra skolerne, spejderne og børne-
institutioner må igen i flokke besøge kirken.

Intet har i over et år været, som det plejer. 
Flere hold nyligt konfirmerede kan tænke til-
bage på en anderledes konfirmation end den, 
de havde forventet. 

Kirkebladets læsere må undvære de sædvan-
lige gruppebilleder af konfirmander, men må 
nøjes med et foto af glade unge, som kåde 
forlader kirken efter et besøg.

Flere unge vælger konfirmation
I de seneste årtier har konfirmationen fået kon-
kurrence af ritualer, som ikke knytter sig til kir-
ken. De alternative ritualer er ikke-religiøse til- 

bud til unge, der ønsker at markere overgangen 
fra barndom til ungdom på en anden måde. 

Heldigvis kan vi, der holder af folkekirken, se, 
at den udvikling er bremset, og at langt de fle-
ste unge i Danmark stadig vælger konfirmation.

Med det protestantiske konfirmationsritual 
bekræfter konfirmanden sin dåb og siger ja til 
at forblive medlem af folkekirken. Men konfir-
mationen forstås også som Guds bekræftelse 
af sit løfte om at være med konfirmanden. 

Konfirmationen har rødder i den katolske kirke 
og har ændret sig markant de seneste 500 år fra 
at være en udelukkende religiøs handling i kirken 
til også blive en venne-og familiefest, ofte efter-
fulgt af Blå Mandag, hvor de unge sammen slår 
sig løs. En tradition, der fortoner sig i historien, og 
som markerer en festdag som en art overgangsri-
tual til, at de nu er trådt ind i de voksnes rækker.

Godt begyndt, halvt fuldendt. 
Leif Hansgaard
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Efter en lang corona-periode er der 
grund til at se tilbage på, hvorledes  
situationen er blevet tacklet i vores  
kirke, siger menighedsrådsmedlem 
Henning Søjbjerg. 

Henning Søjbjerg peger på, at konstant nye 
udmeldinger fra myndighederne, har gjort, at 
der ustandseligt skulle tages hånd om mange 
dilemmaer, som har givet anledning til store 
overvejelser og ekstra forberedelse hos vores 
personale i kirken. 

– De har i hele perioden skullet indrette for-
holdene efter de til enhver tid gældende reg-
ler. Umiddelbart blev man opmærksom på 
den meget specielle situation, hvor kirkegæn-
gerne ikke længere havde lov til at synge med 
på salmerne til orglets brusen. 

Den del af højtideligheden blev overladt til 
Camilla Sibani – vores organist, som på skift 
samarbejdede med de to kirkesangere, Jytte 
og Mark, om at præsentere salmerne som 
solosang, – med menigheden som det tavse 
publikum! 

Solosang med akkompagnement
– Det var en fornøjelse at opleve, hvorledes 
den opgave blev løst på et meget højt niveau, 
– et niveau, hvor man for alvor fik øje på, 
hvor dygtige sangere vores kirke råder over.

Der er ingen tvivl om, at det er en svær op-
gave at stå alene i »rampelyset« og synge 
solo, kun akkompagneret af orglet – også for 
organisten, som forsøgte at dæmpe orgelbru-
set, så det ikke overdøvede solosangen. Den 

udfordring har Camilla også arbejdet med, og 
af og til hørte man solosang akkompagneret 
af Camillas virtuose klaverspil – en dejlig ople-
velse! 

– Jo! – Coronaen gav virkelig anledning til, at 
kreativiteten fandt nye veje, så opgaver, som 
man vanligt havde forestillet sig, kun kunne 
løses på én måde, blev set i et nyt og spæn-
dende perspektiv. 

– I håbet om »lys for enden af tunnelen« glæ-
der det os, at vi nu er kommet tilbage til nor-
male tilstande, hvor menigheden kan synge 
med på salmerne med kirkesangeren i rollen 
som forsanger. 

– Det kunne jo være, at situationen har givet 
anledning til, at vores kirkesangere også i 
fremtiden har lyst til at give et solonummer af 
og til, siger Henning Søjbjerg. Det ville være 
en glædelig overraskelse.
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Opbyggende ord om liv,  
død og kærlighed
Kære alle i menigheden. Her har I nogle 
opbyggende ord om liv, død og kærlig-
hed, som jeg har lyst til at dele med  
jer i en tid, hvor sygdom og sundhed 
har fyldt meget. Glædelig sommer! 
Arendse

Når et menneske dør, dør det ofte for tidligt. 
For sjældent føler vi os klar til at rejse herfra, 
og sjældent føler vi os klar til at miste foræl-
dre, bedsteforældre, venner, søskende og 
børn selvfølgelig. Døden er sjældent én, vi 
bliver glade for at møde. Kun dér hvor livet til 
sidst gør så ondt, at det ikke er til at holde ud 
at være i, jamen der kan døden blive vores 
gode ven.

Derfor er ordet meningsløst et af de ord, jeg 
ofte møder, når et menneske dør og skal rejse 
fra os.

»Hvor er det meningsløst, at han/hun skal her 
fra nu«. »Hvor er det meningsløst, at han/
hun skal her fra på den måde«.

Og hvad siger man så til det? Man siger, ja 
det er det. Det er der ingen menig i. 

Hvad der derimod er mening i, det er, at det 
liv, der nu engang har talt sine dage, trods alt, 
fik lov at være her. 

Om det er et lille barn, der måske kun fik få 
dage, ja så var der alligevel en mening i, at 
barnet skulle være her. Den kærlighed, som et 
forældrepar kan modtage fra et lille barn på 
kun få dage, kan være det hele værd. Og 
selvom det er dybt meningsløst, at det ikke 
skulle blive til mere end nogle dage, så var der 
stor betydning i den tid, barnet var her.

LANGFREDAGSPRÆDIKEN:

Livet skal udfolde sig
Sådan er det heldigvis uanset, hvor langt et liv 
blev. Der var menig i, at livet blev skabt. Det 
var mening i, at livet skulle udfolde sig og 
blomstre og vokse dér og hos dem, hvor det 
nu engang var. Også selv om barnet kun blev 
to år, 20 år, 40 år, 80 år.

Et meningsfyldt liv er det liv, der sætter sine 
spor – fylder tilværelsen med kærlighed og 
giver mennesker omkring sig nogle dejlige 
minder, som de så kan leve videre med. 

Man kan sætte spor på mange måder, og 
man kan gøre det gennem et langt liv, men 
også gennem et kort liv. Når man sætter spor 
i andres liv, efterlader man nogle stier, som de 
kan leve videre ad. 

Den kærlighed, som en afdød har givet de ef-
terladte gennem livet, uanset længden på dette 
liv, kan være nok til, at man som efterladt har 
kærlighed nok at leve af i resten af ens egen tid.

Et meningsfyldt liv er kort sagt det liv, det ikke 
lever forgæves. Men når døden så indtræffer, 
er det ikke at sammenligne med en menings-
fuld død. Desværre. 

Døden skabet et stort tomrum
Døden er ond, den er dum, den skaber et 
tomrum. Et stort tomrum. Så stort, at vi spør-
ger: hvor er Gud? 

Det gjorde Jesus også. Han hang på korset. 
Jesus var af mange mennesker beundret. 
Mange fulgte ham. Mange var betaget af 
ham og følte sig som en del af ham. Og der 
var glæde den dag, han drog ind til Jerusalem. 
Jubel. Nu bliver alt godt, tænkte disciplene.
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LANGFREDAGSPRÆDIKEN:

Og de ville helt sikket have sagt, at Jesus ikke 
havde levet forgæves. Det ved vi om noget i 
dag. Hans liv gav mening. Prøv at tænk alle de 
stier, han havde trådt – alle de spor, han havde 
efterladt. Så betydelige spor, at de selv den 
dag i dag lever videre. Jesus levede et enormt 
meningsfyldt liv. Tænk al den kærlighed, som 
han gav til syge og fattige og fremmede.

Men så kom svigtet. Jesus bliver forrådt, taget 
til fange, og langfredag pines han, lider og dør.

Nederlag. Skuffelse. Fortvivlelse. Sådan opfat-
tede disciplene det. 

Præcis ligesom vi oplever det, når vi dør og 
mister. Alt det meningsfyldte bliver overskyg-
get og det meningsløse – døden!

Langt hen ad vejen kan vi sammenligne vores 
egen død med Jesu død, også selvom vi hel-
digvis sjældent dør på en så pinefuld måde.

Jesus hang på korset og vidste, at nu var det 
ved at være tid. Han havde det forfærdeligt. 
Det gjorde ondt, og han forstod ikke, hvor 
Gud var i alt det her.

Vi ser ikke Jesu død som meningsløs
I dag mange år efter den rigtige langfredag 
ser vi ikke Jesu død så meningsløs, som den 
måske kunne have set ud lige netop denne 
fredag på Golgata. Og det gør vi ikke af én 
særlig grund. Det siger vel sig selv? 

Tre dage efter sin død genopstår han. 

Med Jesu opstandelse forstår vi langfredag 
som en sejr. Guds sejr over døden. Pludselig 
bliver korsfæstelsen vendt fra at være en li-
delse til en sejr. Det er et mysterium, som vi 
ikke kan fatte. Det er korsets gåde.

Desværre kan vi ikke se ind i vores egen frem-
tid. Vi kan ikke spole tiden frem til efter dø-

den og se, hvad der gemmer sig dér i evighe-
den. Gid vi kunne. For så så vi måske vores 
egen død og vores kæres død helt anderledes.

Det kendte Søren Kierkegaard-citat »Livet 
forstås baglæns, men må leves forlæns«, for-
tæller netop, at først når vi har mulighed for at 
se tilbage, så forstår vi livet. Og se tilbage i 
livet fra døden, det kan vi først, når vi er døde. 

Ordene om Jesus giver os håb
Vi har ikke vished nu. Og det er det, der gør 
det så svært. 

Vi har ordene om Jesu historie, som giver os 
håb. Vi tror dem. Vi tror på det, når vi hører, 
at opstandelsen også gælder os. Men hvad 
pokker betyder det, og hvad pokker er det 
dog, der sker ude i evigheden. Vi ved det 
ikke. Og måske netop derfor oplever vi døden 
så meningsløs. 

Heldigvis skabte Guds os med evnen til at 
elske hinanden. Og hvis bare vi sørger for at 
fylde hinandens liv med denne kærlighed, så 
vil hvert enkelt liv, uanset længden, opleves 
som noget af det mest meningsfyldte.

Amen
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Disney koncert

Kor i Rønninge, Rynkeby  
og Revninge

Den 5. juni i Rønninge kirke 

På grund af corona-situationen måtte vi aflyse 
og udsætte den traditionelle Disney Julekon-
cert 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. 

Koret mødes torsdage klokken 19 i Grube-
huset ved Rønninge kirke. Vi synger to- og 
trestemmige satser og er godt fordelt på  
herre- og damestemmer. Men vi har altid 
plads til flere. Er det noget for dig, så kom 
frisk. Første gang efter sommerferien er  
19. august. 

Tilmelding til  
organist@ronningekirke.dk

Koncerten er gratis, men af hensyn til corona-
situationen, med et begrænset deltagerantal, 
har vi brug for at vide hvor mange, der kommer. 

Derfor bør man melde sig til koncerten via 
elektronisk tilmelding. Det foregår på kirkens 
hjemmeside.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
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Babysalmesang til efteråret

Fællessang på tværs af sognene

Til babysalmesang mødes mødre med deres 
babyer. Her synger vi salmer og børne-
sange med fagter, spiller med rasleæg, 
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 un-
dervejs.

Vi mødes på følgende onsdage kl. 9.30:

September: 1., 8., 15., 22., 29.
Oktober: 6., 13., 27.

Tilmelding til organist@ronningekirke.dk

I efteråret mødes vi den første torsdag i må-
neden til fællessang på tværs af sognene Røn-
ninge, Revninge og Rynkeby. Alle er velkom-
ne til at deltage, og man behøver ikke at til-
melde sig. Husk, at det altid er muligt at be-
nytte sig af kirkebilen. 

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

Vi mødes hver gang klokken 14 i Grubehuset 
ved Rønninge kirke på følgende datoer:

2. september, 7. oktober, 4. november, og 2. 
december

KOMMENDE ARRANGEMENTER

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2021/2022:
Hold øje med kirkens hjemmeside, hvor der i løbet af sommeren vil komme information 
om indskrivning af konfirmander.
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Sogneudflugten 2021

Her kan du finde mere om Rønninge kirke

Menighedsrådets aktivitetsudvalg har 
lagt rammerne fast for den traditionelle 
sommerudflugt. 

– Vi er fast besluttet på at gennemføre den 
traditionelle sommerudflugt, siger formanden 
for menighedsrådets aktivitetsudvalg Jens 
Peder Jensen. Den vil i år finde sted torsdag 
den 9. september. 

På grund af covid 19-restriktionerne har vi 
besluttet datoen og rammerne, men må vente 
en tid endnu, før vi kan sige noget om turens 
mål og indhold. 

Sæt kryds kalenderen, og vi vil både på kir-
kens hjemmeside, facebook og i informations-

Sker der ændringer i restriktionerne i forbindelse corona-krisen, kan man finde dem 
på kirkens informationsplatforme:

skabene ved indgangene til Langeskov Cen-
tret give en fyldig information om målet og 
indholdet af udflugten.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 
RØNNINGEKIRKE.DK

 
FACEBOOK.COM/RONNINGEKIRKE

 
INSTAGRAM.COM/RONNINGEKIRKE

 
TWITTER.COM/RONNINGEKIRKE

Jens Peder Jensen er ny formand for aktivitetsudvalget.
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Rygrad – Retning – Rørelse
En planlægningsgruppe med præster-
ne Andreas la Cour og Arendse Wulff-
Jørgensen, og aktivitetsudvalgene i 
Rynkeby og Revninge og Rønninge 
sogne vil gerne invitere interesserede 
til at medvirke i dannelsen af en fore-
dragsforening med rod i de tre  
sogne.

Formålet med foreningen skal være at plan-
lægge, arrangere og afvikle et antal folkelige 
foredrag årligt i de involverede sogne samt at 
medvirke ved udgivelsen af et årligt program 
for foreningens aktiviteter. 

Alle sogne inddrages
Foreningens aktiviteter vil ske i regi af de to 
menighedsråd, men med udstrakt selvbestem-
melse. Planlægningsgruppen forestiller sig, at 
foreningens aktiviteter vil finde sted i Grube-
huset i Rønninge, i konfirmandstuen og for-
samlingshuset i Rynkeby og i Hospitalet, Kirke 
og Sognegården Revninge.

Gruppen ser gerne et minimum på fire repræ-
sentanter fra Rønninge Sogn, to fra Rynkeby 
Sogn og to fra Revninge Sogn samt præster 
og aktivitetsudvalg fra Rønninge og Rynkeby-
Revninge. 

INVITATION:
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Gerne lokal medvirken og deltagelse 
I planlægningsgruppen hilses en deltagelse fra 
Rynkeby Lokalråd, Revninge Sogneforening 
og Rønninge Lokalråd velkommen – også 
med tanke på samvirke med landsbyernes 
fællesspisninger.

Er der interesse for at medvirke i dannelsen af 
den skitserede foredragsforening, er man vel-
kommen til at kontakte Andreas la Cour eller 
Arendse Wulff-Jørgensen.

INVITATION:

Hvis der er interesse for projektet, vil der blive 
holdt et orienterende møde torsdag den 26. 
august i Grubehuset, Rønninge klokken 
19.30.
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Begravede/bisatte:
 4. februar 2021 Helle Jacobsen, 59 år
 6. februar 2021 Eigil Christensen, 94 år
 13. februar 2021 Werner Olmütz Thomsen, 91 år
 24. februar 2021 Olav Outze, 73 år
 12. marts 2021 Jørgen Henning Jørgensen, 80 år
 3. april 2021 Torben Christensen, 65 år

Viede:
 27. marts 2021 Bettina Toft Hansen og Thomas Frank Irming

Kirkelig velsignelse:
 Ingen 

Døbte:
 28. februar 2021 Malou Victoria Winther Lillesøe
 20. marts 2021 Elliot Sandholm Koch
  William Bo Kaas Kjærulf

KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN SIDST



 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.

Juli

August

Søndag  6. juni  1. s. e. trinitatis kl. 09.00 Andreas la Cour

Søndag 13. juni  2. s. e. trinitatis kl. 10.30 Andreas la Cour

Søndag 20. juni  3. s. e. trinitatis kl. 10.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 27. juni  4. s. e. trinitatis kl. 09.00 Arendse Wulff-Jørgensen

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

Søndag 11. juli  6. s. e. trinitatis kl. 19.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 18. juli  7. s. e. trinitatis kl. 10.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 25. juli.  8. s. e. trinitatis kl. 10.30 Knud Erik Kristensen 

Søndag  1. august  9. s. e. trinitatis kl. 17.00 Andreas la Cour

Søndag  8. august 10. s. e. trinitatis kl. 09.00 Andreas la Cour

Søndag 15. august 11. s. e. trinitatis kl. 10.30 Andreas la Cour 

Søndag 22. august 12. s. e. trinitatis kl. 10.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 28. august Konfirmation kl. 09.00 og 11.00 Andreas la Cour

Søndag 29. august Konfirmation kl. 10.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Juni

GUDSTJENESTELISTE RØNNINGE KIRKE  
JUNI, JULI OG AUGUST 2021

INFO


