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Konfirmand 2014?
Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende
konfirmander bosiddende
i enten Kullerup eller Vindinge Sogn.
Det vil sige, at man nu
kan rekvirere et skema til
indskrivning enten ved at
ringe til mig eller ved at
printe en blanket ud fra
vores hjemmesider –
www.vindingekirke.dk eller
www.kullerupkirke.dk.
Tilmeldingsfristen er
senest mandag den
9. september 2013.
Som planlagt vil der blive
afholdt konfirmation i Kullerup Kirke søndag den
4. maj 2014 kl. 10.00 og
i Vindinge Kirke søndag
den 11. maj 2014 kl. 10.00.
Derudover holder vi konfirmation i Vindinge Kirke
søndag den 18. maj 2014
kl. 10.00 for konfirmander,
der går i skole på Nyborg

Friskole og som bor i Vindinge Sogn.
Undervisningen for konfirmander, der går på Nyborg
Friskole, ligger onsdag
morgen kl. 8.00-9.35 og
foregår i lokalerne ved
Nyborg Kirke, Korsbrødregade 2. Undervisningen
for konfirmander, der går
på Danehofskolen eller en
anden skole, ligger torsdag
morgen kl. 8.00-9.35 og
foregår i konfirmandhuset,

Bøjdenvej 116. Undervisningen begynder i uge 38 –
henholdsvis onsdag den 18.
september 2013 og torsdag
den 19. september 2013,
begge dage kl. 8.00.
Man er velkommen til at
kontakte mig, hvis man har
yderligere spørgsmål vedrørende undervisningen eller
konfirmationerne i 2014.
Med venlig hilsen
Kristina Løvenstrøm,
sognepræst

Det er Richs, der drik’s
… eller det var det engang! I dag drikker vi bare helt almindelig og dejlig hjemmebrygget kaffe cirka en gang om måneden efter gudstjenesten i både Kullerup
og Vindinge Kirke. Læg mærke til den lille * efter gudstjenestetidspunktet på
bagerste side, der signalerer kirkekaffe.
Menighedsrådene ved begge kirker
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Om livet, når enden er nær
Sommermøde i
Vindinge
Søndag den 9. juni
kl. 14.00
Ole F. Hansen har igennem
de sidste fem år arbejdet
som præst på Hospice Fyn
i Odense, og ved dette års
sommermøde har vi inviteret ham, for at høre ham
fortælle om blandt andet
de tanker, som alvorligt
syge og døende på hospice
gør sig. Hvad kan præsten
hjælpe med i den sammenhæng? Hvad betyder det at

møde kristendommen gennem et andet menneske,
når man er døende? Og
kan vi selv – som frivillige –
være til glæde og hjælp?
Vi begynder med gudstjeneste i kirken med Ole
F. Hansen som liturg og
prædikant. Derefter går vi i
konfirmandhuset, hvor der i
forbindelse med foredraget
også bliver mulighed for at
se billeder fra Hospice Fyn
– og kaffen nyder vi i det
gode vejr, om det er muligt.
Vel mødt til alle.

Kirkekoncert for børn og voksne

Sigurd fortæller bibelhistorier
Kirkekoncert for børn og voksne
Vindinge Kirke, søndag den
13. oktober kl. 15
I samarbejde med kirkerne omkring os har
vi inviteret Sigurd Barrett til Vindinge Kirke i
begyndelsen af efterårsferien. Sigurd Barrett
er kendt fra tv, hvor han og bjørnen Bjørn
synger og fortæller gode og sjove historier
om alt muligt. I Vindinge Kirke synger og
fortæller Sigurd Barrett bibelhistorier – og
det gør han sammen med tøjdyret Snapper.
Da koncerten er lavet i samarbejde med andre kirker, skal det siges allerede nu, at der
vil være begrænsede pladser og at billetsalget begynder onsdag den 14. august, hvor
man kan rekvirere billetter hos sin lokale

sognepræst (ring og aftal tid for afhentning
af billetter). Billetterne er – på grund af den
begrænsede plads – primært tiltænkt børn
og voksne bosiddende i Vindinge og Kullerup Sogne, og billetprisen lyder på 80 kr.
pr. person uanset alder.
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Juuuhuuuuu … det for børn!
Mini-konfirmanderog
børneklub
I september måned starter
vi et mini-konfirmandhold
op for børn i 3. klasse, som
bor i Vindinge og Kullerup
Sogne.
Hvorfor nu det? Jo, fordi
vi mener, det er vigtigt, at
børn og voksne er i kontakt
med kirken igennem hele
livet – at man kan føle sig
fortrolig med kirken og det,
der sker i kirken. Vi vil gerne
tilbyde børnene i 3.-4. klasses alderen en undervisning,
der giver dem kendskab til
kristendom og til gudstjenesten i kirken. Man kan
godt se på mini-holdet som
optakt til konfirmandundervisningen i 7. klasse, men
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man skal ikke nødvendigvis
have været mini-konfirmand
for senere hen at blive konfirmeret.
Men skal børnene så gå i
skole endnu mere? Nej! For
kirken er ikke en skole, så
den traditionelle og ikkeforkyndende undervisning
lader vi skolen om. Hos
os handler det om at få
kendskab gennem leg og
oplevelser, og det er helt
frivilligt, om man har lyst til
at være med. Vi sender lidt
materiale ud senere på året,
men er du i tvivl om noget,
så kontakt gerne undertegnede for tilmelding og mere
information – og hold også
gerne øje med opslag på
vores hjemmesider.

Mini-konfirmandsæsonen
slutter den 8. oktober kl.
17.00 med en børnegudstjeneste, hvor deltagerne får
overrakt deres mini-konfirmandbevis, og efter efterårsferien i oktober fortsætter vi
så med Børneklub for børn
mellem 6 og 10 år. Børneklubben skulle gerne munde
ud i et krybbespil omkring
jul – men læs mere i
septemberudgaven af
KirkeNyt.
Det er gratis at deltage i
begge arrangementer.
Vel mødt!
Kristina Løvenstrøm,
sognepræst,
og Kirsten Petersen,
sognemedhjælper

Andagter og foredrag:

Kirke og kost
Seks andagter og foredrag om det, der er godt
for både ånd og legeme.
September og frem,
Vindinge Kirke og
Konfirmandstue,
kl. 19-21
Har det, vi putter i munden,
noget med kirke og kristendom at gøre? Det spørgsmål prøver vi at besvare fra
forskellige sider, når vi fra
efteråret mødes en gang
om måneden til andagt
i kirken og efterfølgende
foredrag om kost med udgangspunkt i andagten.
Allerede nu kan det afsløres,
at kirke, kristendom og mad
synes at hænge overordentligt godt sammen, når man
kigger lidt nærmere på,
hvad vi spiser, og hvordan vi
gør det.

Det handler om omsorg
for kroppen – ens egen,
børnenes og familiens.
Præcis ligesom ordene
søndag morgen handler om
omsorg for sjælen. For det
er ikke ligegyldigt, hvad vi
putter i munden.
Al erfaring viser også, at det
betyder noget, hvordan vi
spiser – om vi gør det i et
fællesskab med andre, eller
om vi sidder mutters alene.
At spise sammen bekræfter
os i det fællesskab, vi har
med hinanden – som mennesker, menighed, nabo …
eller blot som næste.
I kirken tager vi forskellige
emner op i andagten, hvor
vi primært skal bruge høresansen og sangstemmen.
Efterfølgende fortsætter vi
i konfirmandstuen, hvor
vi skal benytte os af både

høre-, smags- og følesansen, når KostKonsulenten
ved Hanne og Anja guider
os gennem en verden fuld
af grøntsager og proteiner.
Er du interesseret, så hold
øje med næste kirkeblad
samt hjemmeside for
præcise datoer. Du er
også meget velkommen
til at kontakte sognepræst
Kristina Løvenstrøm for
yderligere information.
Projektet er støttet af Vindinge Landsbyråd, Vindinge
Menighedsråd og Kullerup
Menighedsråd. Alle er velkomne til at deltage, og det
er gratis at være med.
Kristina Løvenstrøm,
sognepræst og
KostKonsulenten ved
Hanne Bjergskov og
Anja Kjeldgaard
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Sankthansbål
i Vindinge

Søndag den 23. juni
kl. 19.00
Traditionen tro fejrer vi sankthans på
præsteengen ved åen bag præstegården. Klokken 19 tændes der op
i grillen, hvor man kan tilberede sit
medbragte kød. Så pak madkurven
og lav en rigtig skovtur ud af aftenen
med familie og venner. Der kan købes
øl og vand på engen, og der er gratis
snobrød til børnene.
Klokken 20.45 er der båltale og fællessang, inden bålet tændes klokken 21.
Er der nogle, der har lyst til at medbringe musikinstrumenter, enten for
at akkompagnere fællessangene eller
for at give et nummer til almindelig
underholdning, så vil det være rigtig
velkomment.
På gensyn
Vindinge Menighedsråd
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Hvor henvender man sig?
Dåb og bryllup:
Henvendelse sker
hos præsten.
V INDINGE

K ULLERUP

www.vindingekirke.dk

www.kullerupkirke.dk

Sognepræst:
Kristina Løvenstrøm
kan træffes på
telefon 65 31 04 82 eller på
e-mail: kl@km.dk
Fridag: Mandag

Sognepræst:
Kristina Løvenstrøm
kan træffes på
telefon 65 31 04 82 eller på
e-mail: kl@km.dk
Fridag: Mandag

Graver:
Bjarne Nielsen
Kirkegården:
Telefon 65 31 04 62
Fridag: Mandag

Graver:
Laila Rasmussen
Telefon 2 6 21 37 97

Formand for
menighedsrådet:
Niels Jespersen
Gartnervænget 19
5800 Nyborg
Telefon 65316684

Formand for
menighedsrådet:
Erik Willadsen
Juulskovvej 5
5853 Ørbæk
Telefon 65331013

Ansvarshavende redaktør:
Kristina Løvenstrøm.
Stof til næste nummer indleveres senest den
22. juli 2013 i præstegården eller e-mail: kl@km.dk
Layout og tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, 5750 Ringe

Dødsfald:
Alle dødsfald skal
snarest anmeldes til
sognepræsten i bopælssognet – også
hvis dødsfaldet sker
uden for sognet, og
hvis begravelsen skal
finde sted uden for
sognet.
Kirkebil:
Der kan bestilles kirkebil hos Nyborg Taxa
på telefon 70 10 33 20.
Kirkebilen kan benyttes
ved alle gudstjenester
og kirkelige arrangementer i både Kullerup
og Vindinge Sogne.
Det skal oplyses, om
man eventuelt benytter kørestol (eventuelt skal transporteres
siddende i kørestolen)
eller rollator.

?
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kirkekalender
Dato

Kullerup Vindinge Bemærkninger
Kirke
Kirke

Søndag den 2. juni

Ingen

10.30 *

Tirsdag den 4. juni 			

10.00: Babysalmesang

Søndag den 9. juni

Sommermøde

Fælles

14.00

Tirsdag den 11. juni			
Søndag den 16. juni

10.30*

9.15

Søndag den 23. juni

9.15

10.30

Søndag den 30. juni

10.30

Ingen

10.00: babysalmesang
Kl. 19.00 sankthansbål på Engen

			
Søndag den 7. juli

Ingen

9.15

Ved sognepræst Louise Schousboe

Søndag den 14. juli

9.15

Ingen

Ved sognepræst Louise Schousboe

Søndag den 21. juli

Ingen

9.15

Ved sognepræst Louise Schousboe

Søndag den 28. juli

9.15

Ingen

Ved sognepræst Louise Schousboe

			
Søndag den 4. august

10.30

Ingen

Søndag den 11. august

Ingen

10.30*

Søndag den 18. august

10.30*

9.15

Søndag den 25. august

9.15

10.30

			
Søndag den 1. september

Ingen

9.15

Søndag den 8. september

9.15

10.30

Ved sognepræst Louise Schousboe

Præsten holder sommerferie i ugerne 27-28-29-30 (mandag den 1. juli-søndag den
28. juli). Embedet passes i denne periode af sognepræst Louise Schousboe,
som kan kontaktes på telefon: 65 36 12 00 eller e-mail: mls@km.dk

Mark & Storm Grafisk · 62 62 22 77

* Kirkekaffe

