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VI ØNSKER GOD VIND PÅ VEJEN

KONTAKT

Sognepræst (kbf)
Arendse Wulff-Jørgensen
Rønninge præstegård
Træffes efter aftale
Tlf. 2119 2028
Mail:arw@km.dk

Sognepræst

Kirkekontoret
Præstesekretær 
Charlotte Bülow
Kirkekontoret Grubehuset
Kirkestræde 1, Rønninge
Træffetid: Mandag og torsdag 
kl. 10-12 eller efter aftale.
Tlf. 6538 3218
Mail: chbl@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 fremgår andetsteds i bladet, har sogne- 
præst Andreas la Cour og hans familie valgt at 
søge nye eventyr. 

Andreas har formelt været ansat som sogne-
præst ved Rynkeby kirke, men da der er et 
tæt arbejdsfællesskab mellem Rynkeby sogn 
og Rønninge sogn, har vi været så heldige  
at have Andreas tæt på i det daglige kirke- 
arbejde i Rønninge.

Fra Menighedsrådets skal der herfor lyde en 
stor og dybfølt tak til Andreas for hans store 
engagement, og det gode samarbejde vi har 
haft gennem tiden.

Vi ønsker Andreas og hans familie alt godt 
med deres fremtidige planer. 

Andreas havde sin sidste gudstjeneste i  
Rønninge Kirke den 20. februar 2022.

Menighedsrådet
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JEG SIGER TAK

Kære alle i Rønninge kirke, sogn og menig-
hed. 

Søndag d. 20. februar havde jeg min sidste 
gudstjeneste i Rønninge kirke i denne omgang.

Jeg vil gerne på denne plads i kirkebladet 
udtrykke min taknemmelighed for den tid,  
jeg har fået givet i jeres kirke og sogn. Jeg vil 
gerne takke menighedsrådet og personalet 
ved kirken for at tage imod mig som jeres 
præst uden forbehold. Jeg vil gerne takke 
Arendse, den bedste kollega jeg nogensinde 
kunne ønske mig, for at give mig plads og 
støtte til at finde mine ben at stå på som 
præst i Rønninge. Og sidst, men ikke mindst 
vil jeg gerne takke alle jer som har kaldt på 
mig som jeres præst – i gudstjenesten, i 
dåben, i konfirmationen, i vielsen og i begra-
velsen. Da jeg kom til Rønninge i sin tid, var 
jeg temmelig grøn i det. Det er jeg for så vidt 
stadig. Men lidt mindre. Og det er takket 
være jer.

Igennem de sidste par år har jeg sammen med 
Arendse og vores kollegaer i Marslev-Birkende 
og Kølstrup forsøgt at gøre afstanden imellem 
vores 6 sogne lidt mindre. Hvorvidt det er 
lykkedes, må tiden vise. Et særligt ærinde har 
jeg haft i den forbindelse med et ønske om  
at danne en foredragsforening for sognene 

Rønninge, Rynkeby og Revninge, og sidst i 
august forrige år fik vi også talt lidt herom på 
et møde i Grubehuset. En decideret forening 
er det ikke blevet til, men grundstenen til et 
løsere forum er måske blevet lagt? Også her 
vil tiden gøre os klogere. På denne plads vil 
jeg i hvert fald ønske en god aften i selskab 
med foredragsholder Bent Hansen om Karen 
Blixen den 15. marts i Grubehuset.

Endnu engang med stor taknemmelighed og 
med et ønske om alt godt til alle i Rønninge 
sogn, kirke og menighed. Tak for denne gang.

Sognepræst Andreas la Cour

25. AUGUST 2022 

TIL ÅRETS
SOGNEUDFLUGT
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Det er med en vis stolthed at vores præst, 
Arendse på forsiden af dette blad fremviser 
Præstetavlen, – som nu hænger i våbenhuset 
lige over Rønninge-stenen, – for således af- 
billedes på fornemste vis kirkens og Rønninges 
historie!

Man regner med at Rønninge-stenen stam-
mer fra midten af 900-tallet, og præstetavlen 
fortæller om kirkens præster fra 1748, til i 
dag, – og med mange af disse navnene  
knytter der sig interessante fortællinger om 
disse personers virke op gennem tiden.

Rønninge kirke har siden 1200-tallet haft 
mange flere præster tilknyttet, men for nær-
værende har vi kun kendskab til de præsterne, 
som har tjent kirken siden 1520 til i dag. 
Umiddelbart er det svært at knytte historier til 
den tidligste periode, men Tonny Aagaard 
Olesen har forsket lidt i perioden 1748 til i 
dag, og disse beretninger kan man finde på 
kirkens hjemmeside under Om kirken ➞  
Præster gennem tiden.

Her er et lille udpluk af de interessante indslag 
som Tonny har fundet frem til:
Niels Christian Bendz (1748-1778) – fik 10 
børn hvor den yngste søn Johan Christopher 
Bendz fortsatte i embedet i endnu 46 år efter 
sin far! – en lang periode med Bendz’ navnet!

Det berettes også, at det skulle være Jørgen 
Lindegaard Rohmanns datter, som sammen 
med en norsk og svensk officer i 1848 plan-
tede træet »Skandinavien« – som jo stadig 
troner stolt på hjørnet af Den Brede Gyde  
og Rønninge Bygade.

Jo! – der er mange andre sjove episoder og 
fortællinger som knytter sig til præstetavlens 
navne, bla. Oscar Geismar, som via sit ven-
skab med Kaj Munk har haft besøg af ham i 
Rønninge. – Eller Den syngende præst som var 
med i sommerforestillingerne på Nyborg Slot, 
og Jens Børge Olsen – som sikkert mange 
husker, blev kald Rimsmeden fra Rønninge!

Tag et kik på kirkens hjemmeside, og få flere 
detaljer.

DEN NYE PRÆSTETAVLE
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Af Leif Hansgaard

Kirker, klostre og katedraler er ofte meget 
gamle imponerende og respektindgydende 
bygningsværker, som er meget synlige i land-
skabet og i de større byer. På vores ferierejser 
er disse bygninger ofte på det daglige pro-
gram. 

I efteråret var Susanne og jeg igen i Frankrig, 
som vi første gang besøgte på bryllupsrejsen 
for snart 50 år siden. Vi var atter i Bresse-
området som så ofte før. Her har vi en god 
bekendt Ingrid la Cour, som størstedelen af sit 
liv har boet i Bourg-en-Bresse. Hun er medlem 
af menighedsrådet i den klemte protestantiske 
kirke i byen, og vi blev inviteret med til guds-
tjeneste.

I Bourg-en-Bresse er der et meget stort og 
berømt kloster og i bymidten den katolske 
katedral i al sin storhed og med filialer flere 
steder i byen.

Den protestantiske kirke Kirken ligger i en 
sidegade i bymidten. I en mindre baghave  
er kirken nylig blevet udvidet med kontor, 
køkken og mødelokaler. Pengene er kommet 
fra en protestantisk fond i Schweitz.

Med vores beskedne franskundskaber fulgte 
vi, så godt som vi kunne, med i gudstjene-
stens forløb. Liturgien genkendte vi fra vores 
egen kirke i Rønninge. 

Vi var vel omkring 50-60 kirkegængere på 
stolene i det forholdsvis lille kirkerum. Der var 
stort set ingen udsmykning i rummet. Intet 
alter og ingen prædikestol, men dog en flyt-
bar pult, hvor den kvindelige præst i nydelig 
rød striktrøje og grå nederdel forrettede guds-
tjenesten.

Bønner, salmer og melodier synes genkende-
lige i både indhold og antal. Der var ikke 

noget orgelbrus, men en dygtig pianist ved et 
klaver og en oplagt og sangglad menighed.

Et par menighedsrådsmedlemmer bidrog ved 
den kirkelige handling. Der blev ved hjælp af 
en fløjspose på en lang stang samlet penge 
ind til kirken, og meddelelserne til menigheden 
om fremtidige arrangementer og lignende 
blev givet af et medlem af menighedsrådet.

Menighedsrådets medlemmer står selv for 
oprydning og renholdelse i forbindelse med 
den indvendige brug af kirken.

En god oplevelse, som vi vil mindes.

REJSEBREV: DEN KLEMTE KIRKE
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Menighedsrådets ældste medlem, Jens Peder 
Jensen, kunne godt tænke sig at skabe en 
Senior Café som mødes hver 14. dag eller  
1. gang om måneden. Det afhænger af inte-
ressen. 

Da Jens Peder nævnte det på et aktivitetsud-
valgsmøde, så blev man enige om i udvalget 
at undersøge om der er interesse for det. Jens 
Peder blev udnævnt til tovholder fra kirkens 
menighedsråd.

Undersøgelsen går ud på at finde ud af om 
det er et tilbud nogen vil bruge og om der 
skulle være nogen der kunne være interes-
seret i at kører klubben sammen med Jens 
Peder. Interessere er velkommen til at ringe til 
Jens Peder Jensen på tlf. 40 51 11 27.

Aktivitetsudvalget har sat mandag eftermid-
dag af til formålet. Og da det er et kirkeligt 

arrangement, så 
kan kirkebilen 
benyttes til denne 
aktivitet.

»Senior Caféen 
skal være et sted 
hvor man kan komme og nyde fællesskab 
med andre. Man kan spille kort eller andre 
spil, lave håndarbejde, have lidt fællessang 
eller hvad man hver især kan have interesse 
i« fortæller Jens Peder til kirkebladet.

Hvad skal Senior Caféen indeholde? Vil du 
som senior deltage? Kunne du være interes-
seret i at være med i en lille styregruppe og 
lidt praktisk arbejde? Hvis du kan svare »JA« 
på et eller flere af disse spørgsmål eller bare 
har en idé til hvad Senior Caféen kan inde-
holde. Så ring til Jens Peder Pedersen på  
40 51 11 27.

SENIOR CAFÉ
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Fælleskor for Rønninge, Rynkeby og Revninge

Babysalmesang

Fællessang

Har du lyst til at prøve kræfter med korsang? – det er ganske gratis! 

Vi er et hyggeligt kor med plads til alle – aldersmæssigt spænder vi vidt – og 
vi har et godt socialt fællesskab med god tid til kaffepause og snak undervejs 
i korprøven. Vi synger et forskelligartet repertoire og et par gange om året 
synger vi i kirken. Vi er så småt kommet i gang igen i det nye år, og slutter 
sæsonen af med en sommerfestmiddag i slutningen af juni. Lyder det som 
noget for dig, så kom og vær med til en korprøve, der foregår i dejlige lokaler 
i Grubehuset i Rønninge. Vi har plads til alle, med eller uden korerfaring.
 
Vi mødes torsdage kl. 19.00, og du behøver ikke melde dig til på forhånd. 
Hvis du har spørgsmål omkring koret, og har lyst til at høre nærmere, er 
du velkommen til at ringe til kirkens organist på tlf. 50 51 01 41.

Babysalmesang er en rolig stund med nærvær og leg. Vi bruger 
fagter, tørklæder, stille musik, sæbebobler, dans og vores  
stemmer til blidt at stimulere babys sanser. Der er god tid og 
selvfølgelig mulighed for både at skifte og give din baby mad 
undervejs. I 2022 mødes vi følgende onsdage kl. 9.30: 

Marts: 2., 9., 16., 23, 30.
April: 20., 27. (nyt hold starter efter påske).
Maj: 4., 11., 18., 25.

En torsdag kl. 14.00 i hver måned mødes vi til fællessang i Grubehuset i 
Rønninge.

Vi synger frit fra højskolesangbogen med en god kage- og kaffepause 
undervejs, så smør stemmebåndene og tag dit gode humør med. 

De næste par gange mødes vi: 3. marts, 7. april, 5. maj.

Fællessang i særudgave
2. juni lægger Thomas Storm, født og opvokset i Langeskov, operasanger, 
tidligere operachef og meget mere, vejen forbi Rønninge kirke for at lede 
fællessangen. Bemærk at vi denne torsdag afholder fællessangen kl. 19.00 
og at det foregår i kirken.

AKTIVITETER
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AKTIVITETER

Håndabejdscafé

En aften med Karen Blixen

Vi mødes én onsdag om måneden til hygge omkring håndarbejde. 
Der er ingen krav, hverken med hensyn til alder, eller hvilket hånd-
arbejde man har med. Nybegyndere er også velkommen.

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

Tidspunktet er som altid kl. 19.00-21.00. Man kan bruge kirkebilen 
som til andre arrangementer. Se bag på kirkebladet, hvordan man gør.

Vi glæder os til at ser jer!

Vi mødes på følgende dage: Onsdag den 2. marts, 6. april. 4. maj og 1. juni.

15. marts kl. 19.00 

Karen Blixen er en af de internationalt bedst kendte danske forfattere. Ernest Hemingway mente, 
at hun burde have fået hans Nobelpris i litteratur. Hun fascinerer både almindelige læsere og 
kræsne litteraturforskere. Hun er først og fremmest en fortællerske med sans for den gode historie, 
også når det handler om hende selv. Denne aften skal vi både høre om Karen Blixen og hendes 
forfatterskab, hvad der gør hende til en særlig forfatter med smagsprøver i form af hendes kortere 
historier, som bliver levende fortalt af Bent Hansen, mangeårigt medlem af Odense Fortællekreds. 

Bent Hansen fortæller på 
gader og stræder, i kirker 
og fangekældre. Han er 
ekspert i fantastiske for-
tællinger, hvor tilhøreren 
glemmer tid og sted, og 
bliver taget med på  
rejser i den tætte jungle, 
nede i de mørke gange 
under slotte eller op på 
høje bjergtinder, hvor 
Yetien, det afskyelige  
snemenneske regerer. 
Bents historier balancerer 
hele tiden på kanten  
af det forklarlige og  
utrolige.
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Friluftsgudstjeneste i 
præstegårdshaven

2. pinsedag kl. 14.00 er der igen 
Friluftsgudstjeneste i præstegårds- 
haven ved Rønninge Kirke.  

Igen i år kommer SVØBK og  
underholder. Der kommer mere  
om arrangementet i næste blad.

AKTIVITETER

Musik til påskens Gudstjenester

Marie Louise Broholt 
Jensen medvirker ved 
gudstjenesterne skær-
torsdag og langfredag.

Hun har optrådt som 
solist ved flere lejlig- 
heder, bla. med Odense 
Symfoniorkester og 
Tivolis Symfoniorkester.

Som medlem af Nightingale String Quartet 
siden grundlæggelsen i 2007, har hun spillet 
koncerter i hele verden samt modtaget priser 
og anerkendelser i ind-og udland.

Til daglig spiller Marie Louise fast i Odense 
Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoni- 
orkester, samt Copenhagen Phil.

Magnus Tipsmark medvirker i Gudstjenesten 
påskesøndag

Min musikalske barndom er i Danehofgarden. 
Her lærte jeg både at spille trompet og at 
indgå i et musikalsk fællesskab. I løbet af mine 

tolv år i garden spillede jeg traditionel march-
musik, klassisk musik, solo-materiale samt 
populærmusik. Fortæller Magnus om sig selv.

Udover mit virke i Danehofgarden modtog 
jeg undervisning af Rolf Persson ved Fyns 
Klassiske Talentskole i to år. 

Jeg har gennem mange år spillet til diverse 
gudstjenester samt højtider i danske folke- 
kirker på Fyn. Derudover har jeg undervist i 
trompet som vikar på Odense Musikskole 
samt Peder Most Garden i Svendborg.

Musicalscenen har jeg 
også foldet mig ud på. 
Jeg har spillet trompet 
til: fire musicals med 
H.C. Andersens Fest-
spillende (2013-2016), 
tre musicals med 
Nyborg Ungdomsskole 
(2015, 2016, 2020) 
samt fire musicals med 
Nyborg Voldspil (2017, 
2018, 2019).



AKTIVITETS KALENDER

Marts 2. Marts Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 19.00 Håndarbejdscafé

3. Marts Kl. 19.00 Kor

Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene

9. Marts Kl. 09.30 Babysalmesang

10. Marts Kl. 19.00 Kor

15. Marts Kl. 19.00 En aften med Karen Blixen (foredrag)

16. Marts Kl. 09.30 Babysalmesang

17. Marts Kl. 19.00 Kor

23. Marts Kl. 09.30 Babysalmesang

24. Marts Kl. 19.00 Kor

30. Marts Kl. 09.30 Babysalmesang (afslutning)

31. Marts Kl. 19.00 Kor

April 6. April Kl. 19.00 Håndarbejdscafé

7. April Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene

Kl. 19.00 Kor

14. April Kl. 19.00 Kor

20. April Kl. 09.30 Babysalmesang

21. April Kl. 19.00 Kor

27. April Kl. 09.30 Babysalmesang

28. April Kl. 19.00 Kor

Maj 4. Maj Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 19.00 Håndarbejdscafé

5. Maj Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene

Kl. 19.00 Kor

11. Maj Kl. 09.30 Babysalmesang

12. Maj Kl. 19.00 Kor

18. Maj Kl. 09.30 Babysalmesang

19. Maj Kl. 19.00 Kor

25. Maj Kl. 09.30 Babysalmesang

26. Maj Kl. 19.00 Kor

Juni 1. Juni Kl. 19.00 Håndarbejdscafé

2. Juni Kl. 19.00 Fællessang Special på tværs af sognene

6. Juni Kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven

10
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Døbte:
 17. oktober 2021 Adam Hansen Find
 24. oktober 2021 Theo Møller Rasmussen
 30. oktober 2021 Mille Ingemann Boller
 31. oktober 2021 Freja Hanne Holm Christiansen
  Kalle Rask Jakobsen
 14. november 2021 Carl Dyrendal Hansen
  Conrad Bill Grotkorp Dam
 20. november 2021 Vilde Hauschildt Børmose Klausen
  Ella Selchau Mathisen
 21. november 2021 Marco Brygge Østergaard
 28. november 2021 Ludvig Kold Kongstedt
 22. januar 2022 Cornelius Nordtorp Christensen
  Josephine Remil Magelund Dorph-Petersen
  Milas Frydensbjerg Pedersen
 23. januar 2022 Sigrid Rose Ålkjær Mikkelsen
 30. januar 2022 Laurits Alfast Printz Nielsen

Viede:
 30. oktober 2021 Dorthe Ingemann Boller og Nikolaj Ingemann Boller

Kirkelig velsignede:
 23. oktober 2021 Betina Elisabeth Kiebe Mohr og Martin Valentin Kiebe Mohr
 
Begravede/bisatte:
 14. oktober 2021 Jenny Breinbjerg, 99 år
 19. oktober 2021 Mogens Larsen, 78 år
 26. november 2021 Merete Jensen, 68 år
 8. december 2021 Ruth Rasmussen, 76 år
 9. december 2021 René Sonny Østergaard, 42 år
 15. december 2021 Henning Møller Hansen, 85 år
 17. december 2021 Flemming Demant Madsen, 82 år
 29. december 2021 Jørn Buus Eliasen, 70 år
 5. januar 2022 Lene Margrethe Nikolajsen, 63 år

KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN SIDST



 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.

April

Maj

Søndag  6. marts 1. s. i fasten kl. 09:30 Knud Erik Kristensen

Søndag 13. marts 2. s. i fasten kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 20. marts 3. s. i fasten kl. 19.00 Birthe Vogn Henriksen

Søndag 27. marts Midfaste kl. 11:00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag  3. april Mariæ bebudelses dag kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen 

Søndag 10. april Palmesøndag kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Torsdag 14. april Skærtorsdag kl. 09.30 Knud Erik Kristensen

Fredag 15. april Langfredag kl. 13.00 Birthe Vogn Henriksen

Søndag 17. april Påskedag kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Mandag 17. april Fælles familiegudstjeneste kl. 14.00 Arendse Wulff-Jørgensen

   i Rynkeby Kirke

Søndag 24. april 1. s. e. påske kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag  1. maj 2. s. e. påske kl. 09.30 N.N.

Søndag  8. maj 3. s. e. påske kl. 19.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Fredag 13. maj Bededag kl. 09:00 Arendse Wulff-Jørgensen, Konfirmation

    kl. 11:00 Knud Erik Kristensen, Konfirmation

Søndag 15. maj 4. s. e. påske kl. 10:00 Arendse Wulff-Jørgensen, Konfirmation

Søndag 22. maj 5. s. e. påske kl. 11.00 N.N.

Torsdag 26. maj Kristi himmelfartsdag kl. 09.30 N.N.

Søndag 29. maj 6. s. e. påske kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Marts

GUDSTJENESTELISTE RØNNINGE KIRKE  
MARTS, APRIL OG MAJ 2022

INFO


