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Et prægtigt stykke kirkekunst
Altertavlen i Vindinge Kirke
er ganske overvældende.
Går man tæt på den, bliver
man overrasket over, hvor
levende figurerne er skåret
ud. Det gælder især scenen

Jens Bruun: Den Figurrige
Golgatascene. En rejse gennem
kristendommens kunsthistorie.

med Jesu korsfæstelse, hvor
kroppe og ansigter er forbløffende livagtige og vidner
om rigtig dygtigt håndværk.
Man kunne næsten tro, at
der ikke kan findes mage.
Men det gør der!
Vindinge Kirkes altertavle er
typisk for sin tid. Den slags
tavler blev moderne omkring
1450, og de følgende 80 år
blev der skåret rigtig mange
i Danmark, hvoraf omkring
hundrede er bevaret.
Mange af de fynske tavler er
fremstillet af billedskærere
i Danmark. Men inspirationen til udformningen kom
fra Tyskland og længere
tilbage fra Italien. Og en ny
bog, som kirken har anskaf-

fet, fortæller, hvordan traditionen med ”den figurrige
Golgatascene” kan spores
helt tilbage til Mellemøsten.
Bogen ligger fremme i kirkens våbenhus til de besøgende og kirkegængere, der
har lyst til at fordybe sig i det
prægtige stykke kirkekunst,
som altertavlen er.

Forsideillustration:

Årets konfirmander
Øverste billede –Vindinge Kirke 11. maj 2014: Bagerst fra venstre: Lasse Knudsen, Jakob Larsen, Nikolaj Maaløe, Tobias Strandlyst, Tobias Leen, Jonas Holme Pedersen
Forrest fra venstre: Tobias K. Pedersen, Sofie Nielsen, Natasja Trustrup, Petrea
Olsen,Victoria Lauridsen, Line Knudsen, Minna Kristensen, Mathilde Knudsen,
Miklas Johansen
Vindinge kirke 18. maj: Lucas Bangsø
Nederste billede – Kullerup Kirke 4. maj: Julie Klausen, Kamilla Klausen, Caroline
Lysgaard, Camilla Vestergaard

2

Babysalmesang i Vindinge Kirke
Efter sommerferien starter vi
igen op med babysalmesang
i Vindinge Kirke. Vi mødes
tirsdag formiddag fra kl.
10.00 til ca. 11.00 i kirkerummet i Vindinge. Første
gang bliver den 26. august
og derefter de syv følgende
tirsdage. Kirken er varmet
op, og I må gerne tage jeres
barnevogne med indenfor.
Vi synger og danser med
vores babyer, og vi laver
bevægelser til salmer og til
børnesange. Det kræver ingen særlige forudsætninger
at være med og heller ingen
specielt trænet sangstemme. Jeres babyer elsker lige

præcis den stemme, som
I har!
Det koster ingenting at gå
til babysalmesang hos os!
Vi slutter af med te/kaffe og
hyggelig snak.
Der er altid en hyggelig
stemning under babysalmesang. Børnene elsker
kirkerummets atmosfære

og samværet med de andre
små i de rolige omgivelser.
For dem af jer, som ikke
er vant til at synge, bliver
sangen en ny måde at møde
jeres børn på. I vil lære
nogle fine salmer og sange,
som I kan dele med jeres
unge på sengekanten, eller
når I har lyst.
Fædre, bedsteforældre, veninder og søskende er også
altid velkomne!
Tilmelding på mail: most@
pc.dk. Spørgsmål kan stilles
på telefon 25545609.
Organist Ágnes Most

Sankthansbål i Vindinge
Mandag den 23. juni
Traditionen tro fejrer vi
sankthans på præsteengen
ved åen bag præstegården.
Kl. 19 bliver der tændt op
i grillen, hvor man kan
tilberede sit medbragte kød.
Så pak en madkurv og lav en
rigtig skovtur ud af aftenen
sammen med familie og
venner. Man kan købe øl og
vand på engen, og der er
gratis snobrød til børnene.

Kl. 20.45 er der båltale og
fællessang, inden bålet
bliver tændt kl. 21.
Hvis nogen vil medbringe
musikinstrumenter enten til
fælles underholdning eller til
akkompagnement af fællessangene, vil det være rigtig
velkomment.
På gensyn
Vindinge Menighedsråd
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Sognemedhjælper i Vindinge Sogn

Vort kirkesogn er stort, og
vi har mange aktiviteter.
Derfor har menighedsrådet
vurderet, at det ville være
en god idé at ansætte en
sognemedhjælper. Stillingen
besættes her til maj, og der
er blevet råd til en mindre
deltidsstilling.

En sognemedhjælper bistår
præsten for eksempel med
undervisningen af minikonfirmander, har kontakt med
de forskellige grupper, der er
aktive i det kirkelige arbejde,
hjælper til ved børnegudstjenester, laver diakonalt arbejde af forskellig slags, som
for eksempel omsorgsarbejde med ældre og så videre.
Så opgaverne er mange og
meget forskellige.
Menighedsrådet har ansat
Birgitte Kjær, der er bosat
her i sognet. Mange vil måske allerede kende Birgitte,
der har været aktiv omkring
Vindinge Kirke ved forskellige lejligheder.
Birgitte er 49 år og uddannet lærer samt har arbejdet
med kommunikation og

planlægning på forskellige niveauer. Birgitte har
undervist både børn og
voksne, og stillingen som
sognemedhjælper skal nu
kombineres med Birgittes
arbejde som fængselslærer
på Søbysøgård.
Efter 1. maj vil man kunne
kontakte Birgitte vedrørende
aktiviteter ved Vindinge
Kirke. Kontaktoplysninger
finder man på vores hjemmeside eller her i Kirkenyt.
Birgitte kan træffes på
telefon 26838043.
Vi glæder os til samarbejdet
med Birgitte, der fik stillingen blandt 18 velkvalificerede ansøgere.
Velkommen til!
Vindinge Menighedsråd

Nadverbrød
Ind over sommeren forsøger vi os i
Vindinge Kirke med almindeligt brød
til altergang.
Vi har aftalt med en bager, at vi får leveret et særligt designet alterbrød. Det
er en krans af brød, der let kan brækkes i små stykker – lige til at spise.
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Vi håber, at kirkegængene vil værdsætte denne lille forandring af
gudstjenesten – og hører meget gerne
synspunkter på denne ændring.
Til efteråret vil vi i menighedsrådet
overveje, om vi skal fortsætte denne
forsøgsordning.

Konfirmander 2015
Der er nu åbent for indskrivning af konfirmander
bosiddende i Vindinge og i
Kullerup Sogne.
Man kan rekvirere et skema
enten ved at ringe til præstegården på telefon 65310482
eller ved at hente skemaet
på kirkernes hjemmesider,
www.vindingekirke.dk eller
www.kullerupkirke.dk.
Den nye skolereform bryder
den traditionelle undervis-

ningsform op, og det vil
også påvirke konfirmationsforberedelsen. Foreløbig er
det uafklaret, hvordan konfirmationsforberedelsen skal
ligge i forhold til skolernes
undervisning, men kirkerne
i Nyborg Kommune er i dialog med skolerne om sagen.
Det afgørende er, om kirkerne kan beholde nogle af
de traditionelle morgentimer
til undervisningen, eller om
konfirmationsforberedel-

sen skal rykkes helt ud af
skoletiden. Beslutningen
herom er i sidste ende en
politisk afgørelse, og i de
fleste andre kommuner på
Fyn har man delt adgangen
til morgentimerne mellem
kirke og skole.
Menighedsrådene har indgivet høringssvar om sagen
til kommunalbestyrelsen, og
svaret fra Vindinge Sogns
menighedsråd kan læses på
hjemmesiden.

Minikonfirmander
og børneklub
I september måned starter vi et hold minikonfirmander op for børn i 3. klasse, som
bor i Vindinge og Kullerup Sogne.

I det mål, der er interesse for det, kan minikonfirmanderne fortsætte som en børneklub
ved kirken.

Den nye sognemedhjælper, Birgitte Kjær,
får hovedansvaret for forløbet, der strækker
sig over fem-seks gange og slutter med en
festlig gudstjeneste for børn, søskende og
forældre.
Starttid og ugedag vil blive koordineret med
skolerne og bliver oplyst i næste nummer af
kirkebladet. Sognemedhjælperen vil komme
rundt på skolerne og præsentere projektet
først i det nye skoleår.
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Sommermøde 2. pinsedag
Musikken sørger ”Salmetrio” for med guitar,
bas og saxofon.
Vi har bedt Naser Khader tale også i kirken,
fordi han med sin baggrund i islam og sin
erklærede interesse for det kristne univers
er en spændende stemme i den løbende
samtale om den plads, som tro og religion
skal have i det moderne samfund.

Menighedsrådene i Vindinge og Kullerup
har inviteret politikeren og forfatteren Naser
Khader til at tale ved sommermødet den 9.
juni (2. pinsedag) kl. 14-17.
Sommermødet begynder kl. 14.00 med en
kort gudstjeneste, hvor Naser Khader skal
prædike.

Sommermødet fortsætter i præstegårdens
have, hvor der er kage- og kaffebord. I
tilfælde af dårligt vejr bliver vi indendørs.
Herefter vil Naser Khader holde et foredrag
med titlen ”Sådansk – om at
høre til den danske stamme”.
Menighedsrådene i
Kullerup og Vindinge

Døbte og begravede
Døbte - Vindinge:
Sille Egelund Kristensen
Felix Sørensen Lunheim
Julius Løvenstrøm Agertoft
Ida-Sofia Vestergaard Kalser
Idun Holm Nielsen
Ariane Sabinsky Lund Tøgern
Liva Kallan Leermark
Frederik Jacobsen Hansen
Døbte - Kullerup:
André Højlund Rasmussen
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Begravede - Vindinge:
Dagmar Nielsen
Anna Marie E. Poulsen
Børge Louis Stephenson
Arne Højsgaard
Gry Henriksen Koldbæk
Villy Nielsen
Begravede – Kullerup:
Lars Lund Nielsen

KIRKEKALENDER
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Vindinge og Kullerup Sogne i juni, juli, august
PR: Peter Ruge
Dato

Kullerup Vindinge Bemærkninger
Kirke
Kirke

Søndag den 1. juni
Søndag den 8. juni
Mandag den 9. juni
Søndag den 15. juni
Søndag den 22. juni
Søndag den 29. juni

Ingen
9.15
Fælles
Ingen
Ingen
9.15

10.30 *)
10.30
14.00
9.15
9.15
10.30

PR
PR
Sommermøde med Naser Khader
Louise Schousboe
André Friis Møller
PR

Søndag den 6. juli
Søndag den 13. juli
Søndag den 20. juli
Søndag den 27. juli

9.15
Ingen
10.30
Ingen

10.30 *)
10.30
Ingen
10.30

PR
André Friis Møller
Louise Schousboe
PR

Søndag den 3. august Ingen
9.15
PR
Søndag den 10. august 10.30 *) Ingen
PR
Søndag den 17. august Ingen
9.15
André Friis Møller
Søndag den 24. august 9.15
10.30 *)
PR
Tirsdag den 26. august		
10.00
Babysalmesang starter
Søndag den 31. august 9.15
10.30
PR
		
*) Kirkekaffe

Sognepræst Peter Ruge holder sommerferie 14.-24. juli.
Embedet passes imens af sognepræst Louise Schousboe, Aunslev-Bovense.
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Hvor henvender man sig?
Dåb og bryllup:
Henvendelse sker
hos præsten.
KULLERUP

www.vindingekirke.dk

www.kullerupkirke.dk

Sognepræst:
Peter Ruge.
Kan træffes på tlf. 65310482
eller på e-mail pru@km.dk.
Fridag: Mandag

Sognepræst:
Peter Ruge
Kan træffes på tlf. 65310482
eller på e-mail pru@km.dk
Fridag: Mandag

Graver:
Bjarne Nielsen
Kirkegården: tlf. 65310462.
Fridag: Mandag

Graver:
Laila Rasmussen
tlf. 26213797

Formand for
menighedsrådet:
Niels Jespersen
Gartnervænget 19
5800 Nyborg, tlf. 65316684

Formand for
menighedsrådet:
Erik Willadsen
Juulskovvej 5
5853 Ørbæk
tlf. 65331013

Sognemedhjælper:
Birgitte Kjær, tlf. 26838043
Ansvarshavende redaktør:
Peter Ruge.
Stof til næste nummer indleveres senest
d. 1. august 2014 i Vindinge præstegård eller på
e-mail: pru@km.dk
Layout og tryk:
Mark & Storm Grafisk A/S, 5750 Ringe
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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 70103320.
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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