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KKP UDVALGETS ARBEJDE

KONTAKT

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

Sognepræst
Maj Havemann
Rynkeby Præstegård
Tlf. 6539 1098
Mail: mahav@km.dk

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

Kirkeværge
Claes Kroer Simonsen
Tlf.: 2464 4059
Mail: kroerclaes@gmail.com

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

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

Menighedsrådet har et par udvalg der arbejder 
koncentreret med forskellige opgaver. Der  
er blandt andet et KKP-udvalg som dækker 
følgende ansvarsområde: Kirke, Kirkegård og 
Præstegård. Det skal vi se nærmere på her.

KKP-udvalgets opgaver er at sikre vedlige-
holdelsen af kirken, kirkegården og præste-
gården varetages bedst muligt. Det er også 
KKP-udvalget der arbejder med ideer til for-
bedringer og nyudvikling på disse 3 områder.

Her i 2022 skal de blandt andet arbejde med 
at optimere og forbedre materialegården. Der 
har i en periode været talt om, at den trænger 
til en forbedring. Menighedsrådet har fået 
bevilliget penge således at en ombygning og 
forbedring kan imødekommes.

Så har varmeanlægget i kirken længe haft 
defekter flere steder. Også her er KKP udvalget 
i gang. Der er bevilliget penge til at bringe 
tingene i orden. Dette projekt stækker sig over 
en længere periode, da udskiftning og forbed-

ringer i de Danske kirker ikke bare er noget 
man gør. Så en længere proces er nu iværksat.

Til alt dette arbejde er kirkeværgen tilknyttet som 
en slags rådmand. Kirkeværgen er den der fører 
tilsynet med de 3 områder. Derfor er det nærlig-
gende at han deltager i møderne i KKP-udvalget. 
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KIRKEGÅRDEN ER DE LEVENDES STED

Med dette kirkeblad tager vi hul på somme-
ren. Vi er mange, der glæder os til sol og 
varme. Her i vores lille land, hvor vinteren kan 
være lang, opstår der på et tidspunkt en helt 
naturlig trang til solskinsvejr og alt, hvad der 
dertil hører. Om sommeren er vi mere ude. Vi 
nyder naturen og stranden. Så velkommen 
sommer!

Vores mange kirkegårde rundt om i landet 
bliver også besøgt meget i denne tid. Vi skal 
hen og vande de blomster, der er plantet, så 
de ikke dør i varmen. Vi fjerner ukrudt, så 
gravstedet ser fint og rent ud. Og selvfølgelig 
sender vi også en kærlig hilsen til den elskede, 
som ligger begravet under jorden enten i en 
urne eller i en kiste.

Gennem de seneste 30-40 år er der sket en 
udvikling med vores kirkegårde. For 50 år 
siden var kirkegården i høj grad et sted, hvor 
man kom for at sørge. Der var meget stille. 
Og man kom der kun, hvis man havde et 
gravsted at besøge.

Sådan er det ikke længere – heldigvis!  
I mange af de store byer er kirkegårdene blevet 
forvandlet til parker, hvor folk samles og er 
sammen. Børnene leger, mens de voksne  
drikker kaffe. Der spises is og bliver læst i avis. 
Kirkegården er blevet forvandlet til et sted, 
som mange steder bærer mere præg af liv end 
død. 

Jeg husker selv, hvordan jeg som barn gik 
mange ture på kirkegården med mine forældre.  
Med en opvækst i en præstegård lå kirke-
gården i baghaven. Det var ikke et uhygge- 
ligt sted at være – tværtimod. Det var et rart 
og smukt sted at være. Og nu, hvor jeg er 
blevet ældre og selv har fået børn, bliver der 
stadig gået mange ture på kirkegårdene – 
også på Rønninge kirkegård. Her har vores 
ældste datter, Hedvig, endnu ikke fundet sit 
navn skrevet på en sten, som vores yngste 

datter, Hertha, til gen-
gæld har!

Det er en vigtig udvik-
ling, der er sket, synes 
jeg. For kirkegården 
bør netop være 
et levende 
sted, og ikke 
et sted, der er 
præget af stilhed og død. Selvfølgelig vil kir-
kegården altid være et sted, hvor mange af os 
kommer tynget af sorg over at have mistet, 
og sådan må og skal det være. Men vi skal 
huske på, at da kvinderne påskemorgen 
besøgte Jesu grav, da var det ikke død, de 
mødte i graven. De mødte liv, for Jesus var 
genopstået.

Derfor bør vi i lige så høj grad se vores kirke-
gårde som de levendes sted såvel som de 
dødes sted. For de døde er levende igen. Ikke 
her hos os på jorden men hos Gud i evig-
heden. Vi forstår ikke, hvordan det kan gå til. 
Og det er heller ikke meningen, at vi skal for-
stå det. Evigheden er et begreb så stort, at 
det rækker udover vores fatteevne. Men  
tanken om, at de døde, vi har begravet, lever 
igen, gør netop også vores eget liv mere 
levende. Det er det håb, der hjælper os til et 
leve, når én vi elsker, går bort. 

Det er også det håb, der gør, at vi bør tillade 
os at smile og grine på kirkegården. Og de 
steder, hvor kirkegårdene egner sig til det, 
skal vi tillade os at være sammen og hygge 
os. Der er liv at finde på alle vores kirkegårde. 
Hver en gravsten og hvert et gravsted er et liv 
i sig selv og en fortælling i sig selv. Så husk at 
besøge den lokale kirkegård, hvor end I skal 
på ferie i år!

Rigtig god sommer til jer alle! 

Arendse
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Kære alle i Rønninge Sogn

Det er med glæde og taknemmelighed, at jeg 
ser frem til også at være præst i Rønninge sogn. 
Jeg har med det samme følt mig vel taget imod 
af menighedsrådet, og det lille udsnit af byerne 
jeg indtil nu har nået at se, har givet mig ind-
tryk af et dejligt sted. Jeg glæder mig meget til 
at flytte ind, og jeg håber, jeg må blive en del af 
lokalsamfundet og fællesskabet. 

Mit ønske med mit embede er, at jeg må være 
til gavn og nytte, og at man vil føle kirken og 
præstegården som en del af dagligdagen og 
et sted med åbne døre. 

Det er mit første embede, bortset fra et lille bitte 
vikariat på 2 måneder i Herrested, Refsvindinge 
og Kullerup. Der har jeg følt mig godt tilpas, 
men jeg var jo gæst. Jeg håber, at jeg her vil 
blive en del af jer, og jeg vil gøre mit bedste. Især 
håber jeg, at vi i fællesskab kan være en kirke 
med aktiviteter, der føles meningsfulde, og knyt-
ter hverdag og tro sammen. For eksempel i form 
af aftenskoleforløb eller fyraftensmøder med 
debat om aktuelle emner i en kristen kontekst. 
Hvad stiller vi fx op med buddet om at vende 
den anden kind til midt i en helt urimelig krig? 

Også i forbindelse med unge, ønsker jeg at 
åbne for fællesskaber og samtaler, der rækker 
ud over den vanlige konfirmationsundervis-
ning og dåbssamtale.

Endelig har jeg et ønske om at række ud til men-
nesker, der føler sig ensomme. I det hele taget 
ønsker jeg at være til stede, at være til gavn – 
deltage i livet igen, efter at jeg har siddet ved et 
skrivebord i 6,5 år og læst bøger om livet.

Lidt om mig selv
Jeg er 53 år gammel, og har arbejdet i 25 år 
som sygeplejerske. Den røde tråd (også) i det 
fag har været interessen for livet og menneskers 
livstag med eksistensen. Jeg har primært arbej-

det med alvorligt syge mennesker, og derfor 
fulgt med i en meget lang kæde af menneskers 
stød og puf og ofte overraskende store mod til 
at se deres liv i øjnene. Det har fra jeg var gan-
ske ung givet dybde til mit eget liv og fyldt mig 
med undren over livet, døden, Gud og verden.

Jeg er mor til to voksne drenge på 22 og 24 
år. Den ene bor i England, hvor han studerer 
psykologi, den anden bor i København, og 
arbejder, mens han spekulerer over, hvad han 
vil studere. Det er mit håb, at begge drenge 
måske vil studere på Fyn, det står dog fortsat 
hen i det uvisse præcis, hvad de vil.

Til min glæde har min mand mulighed for at 
flytte med. Han gik på pension sidste år efter 
mange års ansættelse i forsvaret. Nu glæder 
han sig til at engagere sig i det nye lokalsam-
fund. Han har mange års erfaring fra for-
eningsverden, primært sport, og håber på at 
bidrage med sit engagement.

Endelig hører også en lille sort og krøllet 
meget venlig og energisk hund til familien. 

Til slut ønsker jeg blot at sige igen, at jeg håber, 
at man altid vil føle sig velkommen hos mig.

Maj Havemann

EN HILSEN FRA DEN NYE PRÆST
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Den 15. marts havde vi i Grubehuset besøg af Bent Hansen, der havde 
forberedt et foredrag om Karen Blixen.

Bent Hansen er en fantastisk fortæller, der via sit engagement i »Odense 
fortællekreds« har udviklet et stort kendskab til forskellige forfattere. Bent 
har gjort det til sit speciale at fortælle om deres liv og færden, og ikke 
mindst at fortælle og fortolke deres værker.

Aftenens tema var som sagt Karen Blixen. Vi fik et levende indblik i Karen 
Blixens liv og hendes forfatterskab, bla. med fokus på hendes liv i Afrika og 
hendes relation til familien. Ikke mindst relationen til hendes bror og til 
Thorkild Bjørnvig, som senest er skildret i filmen »Pagten«.

Efter en omfattende gennemgang af Karen Blixens liv og forfatterskab, fik 
vi til sidst et eksempel på Bents fantastiske evne som »historie fortæller« – i 
bedste stil! – På samme måde som Karen Blixen foretrak at præsentere sin 
fortællinger, – ikke ved oplæsning, men ved at »fortælle«!

De blå øjne 
Bent anvendte fortællingen om »De blå øjne«, som et eksempel 
på, hvordan man via fortællekunst kan få tilhørerne til at danne 
sig indre billeder, der gør historien levende.

Kort fortalt: »De blå øjne« foregår i 1800-tallet 
og beretter om en stolt skipper fra Helsingør, som 
elsker såvel sin smukke kone som sit skib meget 
højt. Derfor får han lavet en galionsfigur, som 
ligner hans kone, og den kommer til at pryde 
skibets stævn på smukkeste vis.

På en tur i Sydhavet opstår der en episode, hvor 
han redder en gammel konge, som ellers var fal-
det i klørene på en flok sørøvere. Som tak giver 
kongen ham to smukke blå 
mandelformede safirer, der 
ender med at blive placeret 
som to blå øjne i galionsfi-
gurens ansigt – så nu prydes 
skibet ikke alene af konens 
smukke figur – nu havde 
den også hendes øjne!

Da skibet atter anløber Helsingør, og konen ser de to safirer, synes hun jo, 
at han meget hellere skulle have foræret hende de blå sten. – Så hun 
kunne få fremstillet et par smukke ørenringe! 

FOREDRAG: EN AFTEN MED KAREN BLIXEN
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Den 25. august tager vi på Årets Sogne-
udflugt. Turen i år går til Rungstedlund – 
Karen Blixen’s hus. 

Rungstedlund var oprindeligt en kro med 
tilhørende landbrug, der blandt andre 
husede digterne Ludvig Holberg og Johan-
nes Ewald i 1700-tallet. Karen Blixens far, 
Wilhelm Dinesen, købte i 1879 hele ste-
det, der omfattede Rungstedlund, Rung-
stedgård, Folehavegård og Sømandshvile. 
Her voksede Karen Blixen op med sine fire 
søskende, og det var her, hun vendte til-
bage til i 1931 efter 17 år i Kenya. Karen 
Blixen overtog Rungstedlund i 1939, da 
hendes mor, Ingeborg Dinesen, døde.

Udstillingen »Mod humor kærlighed« er en 
dokumentarudstilling på Rungstedlund om 
Karen Blixens liv og værk. Det er en 
levende fortælling om hendes enestående 
litterære værker og dramatiske liv. De syv 
verdens berømte værker vises i originalud-
gaver og præsenteres på smukkeste vis. 
Plancher, fotos, nye dokumentarfilm, histo-
riske lydoptagelser og grafik indbyder alle 
til at leve sig ind i Karen Blixens storslåede 
univers – både den garvede Blixen-fan, 
skoleeleven og turisten på gennemrejse.

Program
Kl. 09.00  Afgang fra Rønninge Kirke
Kl. 11.45 Ankomst til Rungsted Kro
 Her serveres en 2 retters middag
 (Drikkelse på egen regning)
Kl. 14.00 Rundvisning på Rungstedlund
 Rundt i haven på egen hånd
 Der serveres kaffe og kage på stedet
Kl. 16.15 Afgang fra Rungstedlund
Kl. 18.30 Retur i Rønninge

Billet
Billetten kan købes/afhentes til kr. 300 kontant 
ved fremmøde på kirkekontoret mandag og tors-
dag mellem 10.00 og 12.00.

Man kan også ringe på tlf. 65 38 32 18 eller du 
kan sende en mail for at aftale nærmere om billet 
på billet@ronningekirke.dk

SOGNEUDFLUGT

Det ville skipperen ikke gå med til. Stenene sad nu på det rette sted, 
– »Se hvor hendes øjne stråler, nu ser hun alt, hvad vi oplever på 
vores rejser!« – det var hans mening om den sag! Inden skibet atter 
stævner ud, sørger konen imidlertid for – natten før, at de blå sten 
fjernes, og erstattes med et par blå glasstykker ...

Hvorledes historien ender skal ikke afsløres her, men de der ikke over-
værede den fine fortælling i Grubehuset, kan finde hele historien i 
Blixens samling: »Vintereventyr« – dog kun på skrift! Mange af de 
tilstedeværende gav udtryk for, at aftenens foredrag havde givet lyst 
til at læse noget mere Karen Blixen, så mon ikke biblioteket på det 
seneste har oplevet stor efterspørgsel på Blixens litteratur?

Yderligere info om Bent Hansen fås på: www.fabulatoriet.dk
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Kor

Babysalmesang

I Rønninge Kirke har vi et fælleskor med Rynkeby 
og Revninge Kirker. Det 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.

Koret har et stort ønske om flere medlemmer, og 
har du lyst til at være med, men bor udenfor sog-
nene, er du selvfølgelig også meget velkommen.

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. Du behøver ikke tilmelde 
dig på forhånd.

Hvis du har spørgsmål omkring koret, og har lyst til at høre nærmere, er du velkommen til at 
kontakte kirkens organist og korleder Camilla på tlf. 5051 0141.

Efter sommerferien starter koret ny sæson den 18. august kl. 19.00.

Babysalmesang er bevægelse og rytmik for babyer 
med udspring i salmer og sange, der kan synges 
for og med barnet, allerede fra det er få måneder 
gammelt. 

Med nærværet i fokus, bruger vi vores stemmer til 
med sang, fagter, sæbebobler og musik til blidt at 
stimulere babys sanser på forskellig vis. Rønninge 
kirkes smukke rum danner rammen om en rolig 
og tryg oplevelse, hvor alle kan være med, og 
husk at det er lige præcis din stemme der er dej-
ligst for dit barn.

Vi synger, leger og hygger i cirka en time med tid til skift, amning og madning undervejs.  
Babysalmesang er for babyer fra 2-12 måneder. 

Efter sommerferien starter babysalmesang nyt hold den 3. august kl. 9.30.

AKTIVITET
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ARRANGEMENTER

Fællessang på tværs af sognene i særudgave

Den 2. juni lægger Thomas Storm, født og opvokset i Langeskov, vejen  
forbi Rønninge kirke for at lede fællessangen. Bemærk at vi denne torsdag 
afholder fællessangen kl. 19.00 og at det foregår i kirken.

Thomas Storm er uddannet på Carl Nielsen Musikkonservatorium og Operaakademiet på Det 
Kongelige Teater i København. Siden sin debut som Schaunard på Den Kongelige Opera i 
København har han arbejdet over hele Danmark, sunget, reciteret i New York, Berlin og Manila. 
Han sigter altid efter perfektion både i sang og skuespil og har vundet priser for sit arbejde.

På Fynske Opera har han medvirket i en lang række forestillinger: Justin/DR. JEKYLLS ADVOKAT, 
Con Brio/ANDRE BYGNINGER, Danilo/DEN GLADE ENKE, Marcello/LA BOHEME samt rollen 
som Guglielmo/COSI FAN TUTTE som udløste flotte anmeldelser og Reumerts Talentpris.

Thomas Storm har modtaget en stribe af priser og legater: Sonning Musik Stipendium, Aarhus 
Sommeroperas talent pris, Den Fynske Operas Lars Waage Pris, Reumert talentpris, Hans Voigts 
mindelegat legat, samt legater fra Vilhelm Hansen og Augustinus til studier i udlandet.

Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven

2. pinsedag den 6. juni er der Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven ved Rønninge Kirke kl. 14.00. 

SVØBSK kommer og underholder med forførende folke-
musik med en klang af tidløshed. Med flair for det nye og 
kærlighed til det gamle blender de den traditionelle spil-
lemandsmusik, egne kompositioner, salmer og sange i et  
personligt og levende udtryk. SVØBSK skaber en fortryl-
lende og festlig stemning med sjæl og dyb indlevelse og 
søger den nære kontakt med publikum.

SVØBSK består af de to virtuose og velrenommerede spillemænd Jørgen Dickmeiss og Maren 
Hallberg Larsen, der også danner par privat.

Efter Gudstjenesten vil det være muligt at sammensætte din helt egen 
pandekage. Pandekage bilen kommer forbi og medbringer lidt forskel-
ligt fyld til pandekager.

Arrangementet er gratis og vi behøver ingen tilmelding. Tag gerne dine 
børn eller børnebørn med. Finder de gudstjenesten en lille smule kede-
lig, er der sandkasse, gynger og legehus i præstegårdshaven, som de 
kan underholde sig med.
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Foredrag: Gud & Hjernen

Den 24. september kommer »HjerneMadsen«  
på besøg i Rønninge Kirke med sit foredrag  
»Gud & Hjernen«. Det sker kl. 19.00

Peter Lund Madsen er dansk læge, hjerneforsker, for-
fatter, entertainer og radiovært. Han er især kendt for 
samarbejdet med sin bror, Anders Lund Madsen, om 
flere shows på Bellevue Teatret samt sin naturviden-
skabelige formidling om hjernen i forskellige radio- og 
tv-programmer.

Han blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 1987, hvor han fik 13 i sin afhandling. 
Han har hovedsageligt arbejdet med at undersøge af hjernens aktivitetsniveauer under søvn, 
drømme, stress og afslapning og har skrevet disputats om hjernens energistofskifte under for-
skellige bevidsthedstilstande.

Peter Lund Madsen er også kendt under navnet »HjerneMadsen« efter en række tv-udsendelser 
med samme titel, som blev vist på DR2. Han har siden medvirket i flere tv-programmer, heri-
blandt: Hjerner i Spil (1999), Nedtur til nytår (1999), Stuegang (2001) og Sjælen på vrangen 
(2002) på DR2. 

I hans foredrag Gud og Hjernen sætter han fokus på følgende spørgsmål:
• Skabte Gud hjernen, eller skabte hjernen Gud?
• Hvor sidder syndens tændstof?
• Hvor stærk er barmhjertigheden?
• Hvad er det, verdens klogeste hund ikke kan?

Pladsreservation er nødvendigt til dette arrangement og kan ske ved at ringe til kirkekontoret  
på tlf. 65 38 32 18 mandag og torsdag mellem 10 og 12. Eller du kan sende en mail på  
billet@ronningekirke.dk

ARRANGEMENTER



AKTIVITETS KALENDER

Maj 25. Maj Kl. 09.30 Babysalmesang

Juni 1. Juni Kl. 19.00 Håndarbejdscafé

Kl. 09.30 Babysalmesang

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

6. Juni Kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven

8. Juni Kl. 09.30 Babysalmesang

9. Juni Kl. 19.00 Kor

15. Juni Kl. 09.30 Babysalmesang

16. Juni Kl. 19.00 Kor – Sæsonafslutning

22. Juni Kl. 09.30 Babysalmesang – afslutning

Juli Ingen aktiviteter eller arrangementer

August 3. August Kl. 09.30 Babysalmesang – Holdopstart

10. August Kl. 09.30 Babysalmesang

17. August Kl. 09.30 Babysalmesang

18. August Kl. 19.00 Kor – Sæsonstart

24. August Kl. 09.30 Babysalmesang

25. August Kl. 09.00 Sogneudflugt til Rungstedlund

Kl. 19.00 Kor

31. August Kl. 09.30 Babysalmesang

September 1. September Kl. 19.00 Kor

8. September Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene

10

Skal dit barn konfirmeres i Rønninge Kirke foråret 2023, vil du fra august 

måned finde en indmeldingsblanket på vores hjemmeside, som skal  

udfyldes og sendes via sikker post. Tilhører dit barn ikke Rønninge sogn, 

kontakt da først sognepræst, Arendse Wulff-Jørgensen på  

mail: arw@km.dk eller tlf.: 21 19 20 28.

Fra august måned vil der ligeledes på hjemmesiden ligge information  

om undervisningsstart samt tidspunkt for undervisningen.



11

Døbte:
 19. marts 2022 Loui Wilse
 19. marts 2022 Leonora Marie Brunshøj Fredensborg
 19. marts 2022 Noah Dalgård Falk Grunitzky
 14. april 2022 Sofie Holm-Knudsen

Viede:
 19. marts 2022 Mia Nybo Lyhne og Lennart Lyhne
 2. april 2022 Rikke Lind Weismann og Mikkel Lind Weismann
 23. april 2022 Isabella Ravn Gregersen og Rasmus Ravn Gregersen

Begravede/bisatte:
 20. januar 2022 Ellen Andersen, 87 år
  2. februar 2022 Lotte Probst, 53 år
  3. februar 2022 Hans Anker Pedersen, 94 år
 22. februar 2022 Jens Peder Jensen, 77 år
  4. marts 2022 Tove Madsen, 77 år
 24. marts 2022 Frank Jesper Olsen, 36 år
 25. marts 2022 Otto Helge Bergmann Nielsen, 86 år
 13. april 2022 Ebbe Lydolf Viberg Bonnevent, 77 år
 26. april 2022 Kaj Madsen, 81 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.

Juli

August

Søndag  5. juni Pinsedag kl. 10.30 Maj Havemann 

Mandag  6. juni 2. pinsedag kl. 14.00 Arendse Wulff-Jørgensen 
   (fælles friluftsgudstjeneste i Rønninge præstegårdshave med kirkekaffe)

Søndag 12. juni Trinitatis kl. 10.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 19. juni 1. s. e. trin. kl. 09.00 Maj Havemann

Søndag 26. juni 2. s. e. trin  kl. 09.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag  3. juli 3. s. e. trin. kl. 10.30 Maj Havemann

Søndag 10. juli 4. s. e. trin. kl. 09.00 Maj Havemann

Søndag 17. juli 5. s. e. trin. kl. 09.00 Maj Havemann 

Søndag 24. juli 6. s. e. trin. kl. 10.30 Maj Havemann

Søndag 31. juli 7. s. e. trin. kl. 19.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag  7. august 8. s. e. trin. kl. 09.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 14. august 9. s. e. trin. kl. 09.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 21. august 10. s. e. trin. kl. 10.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 28. august 11. s. e. trin. kl. 10.30 Maj Havemann

Juni
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