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EN FLOT BLOMSTER PORTAL

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

Som det ses på forsidebilledet, har vores smukke kirke nu 
fået en flot blomster portal, i form at et par blomsterkummer 
placeret ved trappeopgangen til kirken.

Det er menighedsrådets »KKP-udvalg« (kirke-, kirkegårds- og 
præstegårdsudvalg), der har taget initiativ til, at man ved ind-
gangene til såvel kirke som Grubehus nu bydes velkommen af 
smukke blomsterarrangementer i de nye blomsterkummer.

Den praktiske udførsel blev lagt i hænderne på kirkens gra-
vere: Bodil og Henrik, som har arbejdet med opgaven, og er 
kommet frem til den fine løsning.

Det er en Canna der står i midten!
Den høje røde søjleformede blomst er en Canna, oplyser Henrik, men det er faktisk Bodil som 
har mest styr på blomster navnene, indrømmer han med et smil.

Det bliver spændende at se, hvorledes kummerne kommer til at tage sig ud i årets løb, og med års-
tidernes skiften – men der er i alt fald skabt et godt udgangspunkt for, at de to gravere i årets løb 
kan arbejde med kreative ideer og løsninger, som vil lyse op ved indgangen til at kirke og Grubehus.

Tak til Bodil og Henrik for det fine resultat!
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EFTERÅR OG HØSTTID

Med dette kirkeblad siger vi farvel til somme-
ren og ønsker efteråret velkommen. Denne 
overgang fra sommer til efterår er lig med 
høsttid. I år vil overgangen også blive forbun-
det med konfirmation. Endnu engang er coro-
naen skyld i, at forårets konfirmationer er ble-
vet udskudt, og mange steder i landet vil 
man, ligesom i Rønninge Kirke, holde konfir-
mationer i august og september måned. Jeg 
har set meget frem til disse konfirmations-
gudstjenester, og stort tillykke skal lyde til 
konfirmanderne herfra.

Efteråret er også tiden, man forbinder med 
mørke og med liv, der forgår. Dagene bliver 
kortere. Bladene sidder ikke længere på træ-
erne og lyser grønne, men ligger på jorden og 
ser døde, brune og visne ud. Blomsterne er 
plukket, måske også allerede de er visnet. 
Æblerne er ved at falde ned og inden vi har 
set os om, er træerne tomme af frugt. 

Alt liv synes at forsvinde i denne tid og solen 
skinner på os færre timer i døgnet. Alt sam-
men lyder lidt vemodigt og trist. Men efter-
året kalder også på mange gode stunder, som 
særligt hører denne tid til. I år ser det ud til, at 
vi atter kan holde kræmmermarked og i kir-
ken ser vi også frem til vores årlige høstguds-
tjeneste, hvor de gode og glade folkemusikere 
SVØBSK deltager. Alle de mange andre aktivi-
teter, vi plejer at have omkring kirken – baby-
salmesang, kor, syng-sammen eftermiddage, 
håndarbejdscafé, og foredragsaftener, er også 
planlagt til at skulle begynde igen dette ef-
terår. Vi har savnet at være sammen med jer 
alle, og glæder os over, at tiden forhåbentlig 
igen er til at ses og være sammen i Grube-
huset. 

Når man i kirkerne landet over fejrer høsten 
med særlige høstgudstjenester, er det for at 
glædes over, at det liv vi plantede i foråret, nu 
er høstet og plukket – at livet har båret frugt. 
Vi høster kornet på marken, og plukker frug-

terne fra træet, og 
alt sammen gør vi 
med glæde, fordi vi 
ved, at livet kom-
mer igen næste år. 
Næste år kan vi 
samme sted høste 
nye æbler og nyt 
korn. 

Den kulde og mørke, der går os i møde nu, 
erstattes på et tidspunkt er lys og varme, og 
netop med det perspektiv kan mange af os 
bedre nyde efteråret. Vi ved ganske enkelt, at 
det ikke vare for evigt. Vi ved, at efter efteråret, 
kommer der forår. Alt det, som nu forsvinder 
og dør, kommer der liv i igen. Blomsterne, lyset 
og de grønne træer kommer tilbage. Alt det 
døde kommer igen. Der kommer liv igen, og 
lige netop denne viden er det håb, der er med 
til at hjælpe os igennem alle livets mørke tider, 
som for mange kan føles triste og lange. 

Efteråret gør os nemlig ikke modløse, højst 
lidt vemodige. Vi taber ikke modet, og det 
gør vi ikke, fordi vi ved, at på den anden side 
af efterår og vinter kommer foråret igen. Efter 
vinteren bryder livet atter frem af jorden. 

En af de salmer vi med garanti skal synge i 
kirkerne i denne tid er Nu falmer skoven trindt 
om land – Grundtvigs smukke salme om ef-
teråret, som netop beskriver, hvordan de for-
skellige årstider skifter hinanden, og hvordan 
vi i efteråret bør takke for alle de gaver, som 
naturen og dermed Gud skænker os. 

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang, 
for ordet og for livet.

Tak til sommeren og velkommen til efteråret!

Arendse
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JEG VED HVOR DER FINDES EN HAVE SÅ SKØN!

Flaget var til tops i præstegårdshaven 2. pinse 
dag. Alle var klar til festdag med lystig toner 
fra »Svøbsk« og kaffe på kanden. For pinsen 
er faktisk kirkens fødselsdag. Og som på alle 
andre fødselsdage inviterer »fødselsdagsbar-
net« til fest, for at fejre fællesskabet.

Meget apropos var frilufts gudstjenestens 
første salme »I alt sin glans nu stråler solen« 
– for det gjorde den virkelig! Den strålede så 
meget, at Arendse måtte tilstå, at de bange 
anelser hun havde haft, for at dagen ville 
byde på regn og storm, fuldstændig kom til 
skamme. Så da Maren og Jørgen spillede op 
til »Jeg ved hvor der findes en have så skøn«, 
fornemmede man virkelig den smukke præ-
stegårdshavens idyl, og hvor dejligt et land vi 
lever i.

Arendses prædiken tog udgangspunkt pinsens 
budskab, om den glædesrus disciplene be-
fandt sig i, da de pludselig følte sig i stand til 
at samtale med fremmede på alle mulige 
sprog. En berusende stemning som blev sam-
menlignet med Thomas Vinterbergs seneste 
film »Druk«, hvor en gruppe gymnasielærer 
iværksætter et eksperiment; – om hvorvidt en 
alkohol beruselse, vil gøre dem til bedre for-
midlere, – mere åbne og nærværende i deres 
undervisning.
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Rønninge sogns traditionelle sogneudflugt går 
til Sønderjylland torsdag den 9. september, 
hvor vi bl.a. besøger Løgumkloster Refugium 
og kirke.

Turen starter kl. 9 fra Rønninge Kirke. Der er 
middag på Centralhotellet i Løgumkloster og 
eftermiddagskaffe på Jels Voldsted. Hjem-
komst kl. 18.

Refugiet ligger naturskønt med eng og å midt 
i Løgumkloster by. Fra Refugiet er der direkte 
adgang til den smukke nyrestaurerede klo-
sterkirke og til Kapitelsalen.

Cistercienserne påbegyndte bygningen af 
klosteret og kirken i romansk stil og fuldførte i 
gotisk stil. Vi skal på en rundvisning og se en 
af landets smukkeste kirker, bygget i 1225-
1325.

Hvad er et Refugium?
Refugium betyder »tilflugtssted«. 
Inden for biologien er det et sted, 
hvor dyr og planter kan overleve i 
ellers hårde tider. På samme måde 
kan vi mennesker have brug for at 
søge hen til et sted, hvor der er 
plads og ro til at være. Løgumklo-
ster Refugium er sådant et sted. 
Her kan du finde plads til fordy-
belse, personlig vækst og fælles-
skab – alt efter dit behov. Tusindvis 
af gæster har i årernes løb oplevet, 
at et ophold her på Refugiet netop 
har været det, de havde brug for. 
Hvor energien og livsmodet blev 
fornyet – og hvor den uløste op-
gave fandt sin form.

Hvem står bag?
Løgumkloster Refugium blev op-
rettet i 1960 af kirkelige og folke-

AKTIVITETER

Årets Sogneudflugt

lige kredse fra hele landet. Refugiet bygger 
på Den Danske Folkekirkes grundlag og  
ledes af en bestyrelse, hvor medlemmerne  
er udpeget af en række interesse organisa-
tioner.

DAGENS PROGRAM
Kl. 09.00 Afgang fra Rønninge Kirke – der 
køres mod Vest – lidt langs kysten til Løgum-
kloster.
Kl. 11.50 Spisning på Centralhotellet, Løgum-
kloster. (moderne flæskesteg med dessert)
Kl. 13.30 Rundvisning i kirke og kloster
Kl. 15.00 Afgang
Kl. 15.45 Kaffe og lagkage Jels Voldsted
Kl. 16.30 Afgang
Kl. 18.00 Hjemkomst til Rønninge Kirke

Billetprisen inkl. udflugt, middag og kaffe og 
kage er 290 kr. Billetter kan købes, mod kon-
tant betaling, indtil 4. september i Langeskov 
Boghandel, Langeskov-Centret.
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Kor starter ny sæson

Babysalmesang i kirken

Fællessang på tværs af sognene

Efter lang tids Corona-nedlukning påbegyn-
der koret nu en ny sæson. De sangglade kor-
medlemmer fra hhv. Rynkeby-, Revninge- og 
Rønninge sogn mødes torsdage kl. 19:00 i 
Grubehuset ved Rønninge kirke.

Koret mødes torsdage kl. 19.00 i Grubehuset 
ved Rønninge kirke. Vi synger to- og trestem-

For babyer fra 3-10 måneder. Til babysalme-
sang mødes vi og synger salmer og børne-
sange med fagter, spiller med rasleæg, leger, 

I samarbejde med Revninge- Rynkeby sogne, 
afholdes der første torsdag i hver måned 
”Fællessang på tværs af sognene«. Vi synger 
fra Højskolesangbogen, og alle kan byde ind 
med ønsker. Cirka halvvejs holder vi pause 
med kaffe og kage. 

mige satser og er godt fordelt på herre- og 
damestemmer. Men vi har altid plads til flere. 
Er det noget for dig, så kom frisk – du behø-
ver ikke at have korerfaring. 

Første gang efter sommerferien er 19. august. 

Tilmelding til organist@ronningekirke.dk

AKTIVITETER

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. 
Man kan fint melde sig til undervejs i forløbet. 

Vi mødes på følgende datoer kl. 9.30 i Rønninge 
kirke:
September: 1., 8., 15., 22., 29. 
Oktober: 6., 13., 27. 
November: 3., 10., 17., 24. 

Tilmelding til organist@ronningekirke.dk

Vi mødes kl. 14.00 i Grubehuset ved Rønninge 
kirke på følgende datoer:
2. september, 7. oktober, 4. november, og 2. 
december 

Husk at det altid er muligt at benytte sig af 
kirkebilen.
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Prøv kræfter med korsang

Håndarbejds Cafe

Lørdag d. 20. november kan alle, der har lyst 
til at prøve at synge i et kor, få mulighed for 
at prøve kræfter med korsang. Arrangementet 
er for dem, som har lysten, men som ikke 
umiddelbart ønsker at forpligte sig en ugent-
ligt kor-øvedag.
 
Program:
kl. 10.00: Fælles stemmeopvarmning
Kl. 12.00: Frokostpause (husk madpakke)
kl. 14.00: Kaffe og kage
 

Så starter vi op igen med håndarbejdscafé. Vi 
mødes én onsdag om måneden til hygge om-
kring håndarbejde. Der er ingen krav, hverken 
med hensyn til alder, eller hvilket håndarbejde 
man har med. Nybegyndere er også velkom-
men.

Vi øver op til at medvirke ved gudstjenesten 
1. søndag i advent, og programmet består af 
advent- samt julesange/salmer samt en god 
portion hygge.
 
Efterfølgende har vi en ekstra korprøve  
torsdag d. 25. november kl. 18.30-21.00.
 
Du behøver ikke at have sunget i kor før – det 
vigtigste er det gode humør og glæden ved at 
synge. Kom og prøv kræfter med korsang. 
Begge dage mødes vi i Grubehuset.

AKTIVITETER

Ingen tilmelding er nødvendig, man kommer, 
når man kan.

Tidspunktet er som altid kl. 19.00-21-00.  
Som ved andre arrangementer er det muligt 
at benytte kirkebil-ordningen. På kirkeblades 
bagside er det beskrevet, hvorledes ordningen 
kan benyttes.

Vi glæder os til at ser jer!

Dato for resten af året:
Onsdag den 1. september.
Onsdag den 13. oktober.
Onsdag den 3. november.
Onsdag den 1. december.



KONCERTER

31. august: Koncert med Novo Quartet

11. september: Høstkoncert – Toner Fra Operaens Verden

26. september: Høstgudstjeneste

NOVO Quartet er en dansk-polsk, ung fremad-
stormende strygekvartet, der som kammermu-
sikgruppe studerer hos professor Tim Frederiksen 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

Lørdag d. 11. september kl. 15.00 er der ope-
ra og operettekoncert i Rønninge kirke. med 
Julie Meera, Jonathan Schwanenflügel og 
Frederik Rolin. 

Der er lagt op til en festlig eftermiddag med 
smukke hits, kendte som ukendte, fra ope-
raen og operettens verden. 

Søndag den 26. september kl. 09.30 holder vi høstgudstjeneste i kirken.  
Ved gudstjenesten medvirker SVØBSK, som mange af jer har mødt ved 
vores årlige friluftsgudstjeneste. 

SVØBSK består af musikerne: 
MAREN HALLBERG harmonika og skeer
JØRGEN DICKMEISS violin, vokal, guitar og mandolin
THEIS LANGLANDS klaver og mundharmonika

De har netop vundet P2s kammermusik-kon-
kurrence.

Kvartetten består af: 
KAYA KATO MØLLER violin
NIKOLAI VASILI NEDERGAARD violin
DANIEL ´SLEDZINSKI viola
SIGNE EBSTRUP BITSCH cello

Koncerten er støttet af Augustinus fonden samt 
Aage og Louis Hansens fond. Koncerten er ar-
rangeret i samarbejde med Koncert i Kirken, bil-
letterne koster 20 kr., og købes via følgende link: 
https://pladser.rønningekirke.dk eller ved at ringe 
til organist Camilla Sibani på tlf. 50 51 01 41.

Efterfølgende byder kirken på et glas mous-
serende vin.

Der er fri entre.
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KONCERTER

13. oktober: Koncert med Azur Azur

KOM TIL KONCERT med trioen Azur Azur, 
der med musikalsk nysgerrighed udforsker og 
eksperimenterer med toner og traditioner for 
at give deres bud på lyden af i dag. Musikken 
har rod i den nordiske folkemusik.

Musikerne er:
FREDERIK MENSINK, kontrabas
JONATHAN FJORD BREDHOLT, piano
RASMUS BRINCK, Nyckelharpa

Koncerten er arrangeret i samarbejde med 
Koncert i Kirken og støttet af Augustinus  
fonden samt Aage og Louis Hansens fond. 
Billetterne koster 20 kr., og købes via følgen-
de link: https://pladser.rønningekirke.dk  
eller ved at ringe til organist Camilla Sibani på 
tlf. 50 51 01 41.

Med både flair for det nye og kærlighed til 
det gamle blander de den traditionelle spille-
mandsmusik, egne kompositioner, sange og 
salmer i et personligt og levende udtryk. De 
skaber med andre ord en fortryllende og fest-
lig stemning med sjæl og dyb indlevelse.

Efter gudstjenester vil der blive serveret en lille 
forfriskning inde eller ude alt efter hvad vejret 
og Corona restriktioner tillader. 

Der er ingen tilmelding til gudstjenesten! Vi 
glæder os til at se jer.
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AKTIVITETS KALENDER

August 26. August Kl. 19.30 Rygrad – Retning – Rørelse
31. August Kl. 19.30 Koncert med NOVO QUARTET*

September 1. September Kl. 19.00 Håndarbejdscafé 
2. September Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene
Kl. 19.00 Kor

8. September Kl. 09.30 Babysalmesang
9. September Kl. 09.00 Udflugt til Løgumkloster Refugium og kirke

Kl. 19.00 Kor
11. September Kl. 15.00 Høstkoncert – Toner fra operaens verden
15. September Kl. 09.30 Babysalmesang
16. September Kl. 19.00 Kor
22. September Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde
23. September Kl. 19.00 Kor
26. September Kl. 09.30 Høstgudstjeneste med SVØBSK
29. September Kl. 09.30 Babysalmesang
30. September Kl. 19.00 Kor

Oktober 6. Oktober Kl. 09.30 Babysalmesang
7. Oktober Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene

Kl. 19.00 Kor
13. Oktober Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 19.00 Håndarbejdscafé 
Kl. 19.30 Koncert med AZUR AZUR*

14. Oktober Kl. 19.00 Kor
27. Oktober Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde
28. Oktober Kl. 19.00 Kor

November 3. November Kl. 09.30 Babysalmesang
Kl. 19.00 Håndarbejdscafé 

4. November Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene
Kl. 19.00 Kor

10. November Kl. 09.30 Babysalmesang
11. November Kl. 19.00 Kor
17. November Kl. 09.30 Babysalmesang
18. November Kl. 19.00 Kor
20. November Kl. 10.00 Prøv Kræfter med korsang
24. November Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 18.00 Menighedsrådsmøde
25. November Kl. 18.30 Prøv Kræfter med korsang

December 1. December Kl. 19.00 Håndarbejdscafé 
2. December Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene

* Kræver billetkøb på dette link https://pladser.rønningekirke.dk10
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Døbte:
 16. maj 2021 Sophia Rytter Risbæk Olsen
 23. maj 2021 Olivia Gravesen Rosendal Justesen
  Viktor Rask Christensen
 29. maj 2021 Arthur Ferdinand Tukjær Gammelgaard
 13. juni 2021 Amalie Munk Møller
  Villum Skov Ertbjærg Olsen
 20. juni 2021 Freja Grønfeldt Hilli
 4. juli 2021 Felix Nicolai Storm Jørgensen
  Amanda Koch Pedersen
 10. juli 2021 Ane Dyrhave Hansen
  Thalia Tukjær Poulsen

Viede:
 12. juni 2021 Monika Kirk Maraszek og Klaus Kirk Maraszek

Kirkelig velsignelse:
 Ingen 

Begravede/bisatte:
 11. maj 2021 Vagn Kristensen, 89 år
 15. maj 2021 Vagn Aage Andersen, 90 år
 11. juni 2021 Ursula Selma Helene Sørensen, 83 år
 22. juni 2021 Dennis Klinge, 67 år
 26. juni 2021 Karina Jensen, 63 år
 3. juli 2021 Mogens Emil Jensen, 71 år
 22. juli 2021 Ruth Elise Jensen, 85 år
 28. juli 2021 Kirsten Andersen Hansen, 73 år

KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN SIDST

KONFIRMATION 2022

Har du et barn der skal konfirmeres i Rønninge kirke, så skal man tilmelde sit barn til 

konfirmationsforberedelse senest den 1. september 2021.

Du kan finde mere om konfirmationer på www.Rønningekirke.dk/konfirmation, hvor 

der også er en tilmeldings blanket. Bemærk venligst at ved fælles forældremyndighed 

skal begge forældre underskrive blanketten.



 Kirkebladet
Bladet udgives af Rønninge menighedsråd. 
Ansvarshavende redaktør er  
Brian Lange. Tlf.: 2532 7930.  
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.

Oktober

November

Søndag  5. september Konfirmation kl. 10.00 Arendse Wulff-Jørgensen, 

Onsdag  8. september Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 12. september 15. s. e. trinitatis kl. 09.30 Andreas la Cour

Søndag 19. september Gudstjeneste på kl. 08.45 Arendse Wulff-Jørgensen 
   kræmmermarkedet

Søndag 26. september Høstgudstjeneste kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen 
   med SVØBSK

Søndag  3. oktober 18. s. e. trinitatis kl. 17.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 10. oktober 19. s. e. trinitatis kl. 11.00 Andreas la Cour,  
     kirkekaffe 

Søndag 17. oktober 20. s. e. trinitatis kl. 09.30 Andreas la Cour 

Onsdag 20. oktober Fyraftensgudstjeneste kl 17.00 Andreas la Cour

Søndag 24. oktober 21. s. e. trinitatis kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 31. oktober BUSK-gudstjeneste kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen 

Søndag  7. november Allehelgensgudstjeneste kl. 19.00 Andreas la Cour og  
     Arendse Wulff-Jørgensen

Onsdag 10. november Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00 Arendse Wulff-Jørgensen 

Søndag 14. november 24. s. e. trinitatis kl. 09.30 Andreas la Cour

Søndag 21. november Sidste s. i kirkeåret kl. 09.30 Andreas la Cour

Søndag 28. november 1. s. i advent kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen,  
     kirkekaffe

September

GUDSTJENESTELISTE RØNNINGE KIRKE  
SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2021

INFO


