KIRKE
nyt
Når du om lidt kigger bladet igennem,
vil du finde et hav af gode tilbud,
hvor fællesskabet er i centrum …

43. årgang • Nr. 4 • 2016
September – Oktober – November

Om at være ét …
Jeg har i mange år sunget i kor, og når man står derhjemme og øver sig, er ens stemme så utrolig tydelig; hver eneste lille svaghed og styrke kommer tydeligt frem – og stemmen synes tynd
og skarp, den skærer sig gennem stilheden, hudløst udleveret.
Men når så man mødes med de andre, og stemmerne forenes, forsvinder man så vidunderligt
ind i en lyd, der løfter sig milevidt over de enkelte stemmer. Og når det virkeligt kører, så kan
man ikke længere høre sin egen stemme, men kun den fælles stemme, som er korets. Man er
ét fællesskab af stemmer – ikke fordi man er ens, men fordi man hver især bidrager med en
dybt personlig og særegen stemme. Og ikke, fordi man er enestående – for som kor er man
langt stærkere end summen af de individuelle stemme hver for sig.
Kormedlem et sted i Danmark
Jagten på mit eget talent. Ikke fordi talentet
nødvendigvis skal fremhæve mig som noget
særskilt i verden – men hvis ikke jeg finder
ud af, hvad mit særlige talent er, så er der
fare for, at jeg ikke er eller bliver til noget
eller nogen i denne verden. Jeg bliver en
usynlig masse af kød og blod, som ingen
rigtig lægger mærke til.
Jeg ved ikke, om det er sådan, måske især
yngre mennesker har det – men når jeg
kigger mig omkring i verden, får jeg en
fornemmelse af, at mange tænker sådan …
eller noget i stil med det. Det er en tendens,
som jeg ikke vil forsøge at lave om på – men
som jeg på nogle punkter alligevel har lyst
til at gøre op med. Fordi jeg ganske enkelt
godt kan se, at selv med et talent kommer
mennesket ingen vegne, hvis ikke det er en
del af et fællesskab.
At være ét med nogen er ikke det samme
som at udslette sig selv. Det er som at synge
i et kor, hvor alle stemmer tilsammen giver
en vidunderlig lyd – og hvor man er klar
over, at lige præcis dén lyd finder man ikke,
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hvis ikke alle medlemmer i koret synger med
og er fælles om sangen.
Mange mennesker – flere end vi opdager
med det blotte øje, og nok mange flere, end
vi er klar over – er ikke en del af et fællesskab. Måske kan de ikke finde et fællesskab.
Måske er de ikke født ind i et fællesskab, ind
i en familie, der fungerer godt, og hvor man
kan forvente at være ét om både sorger og
glæder. Og det er svært at lave om på virkeligheden, som den ser ud. Hvor meget vi
end gerne vil, kan vi ikke skabe familier eller
vennekredse dér, hvor der bare ikke er noget
at skabe en god familie eller vennekreds af.
Men vi kan noget andet – vi kan forsøge at
skabe et nyt fællesskab, der ikke er bundet
af menneskelige tanker og handlemåder. Et
fællesskab, der ikke kræver, at man er født
ind i det – men som blot er et fællesskab af
mennesker, der vil hinanden og Gud … med
henblik på et godt liv slet og ret.
Du sidder med Vindinge-Kullerups kirkeblad
i hånden. Og når du om lidt kigger bladet
igennem, vil du finde et hav af gode tilbud,

hvor fællesskabet er i centrum. Gudstjenester. Kreative værksteder. Steder, hvor du
kan få lov at diskutere – og steder, hvor du
bare kan læne dig tilbage og lytte. Valget er
dit – du kan komme og være med, hvis du
vil. Også selv om du allerede er en del af et
godt fællesskab et andet sted.

For her skal der nemlig være plads til alle.
Jeg vil ønske alle læsere god fornøjelse og
velkommen i både Kullerup og Vindinge
Kirker.
Kristina Løvenstrøm, sognepræst

Babysalmesang
Efter sommeren 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 6. september. Kirken er varmet op, og I
må gerne tage jeres barnevogne med ind.

Tilmelding pr. e-mail på most@pc.dk. Hvis
I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til
mig på telefon 25 54 56 09.
Ágnes Most, organist

Engle stiger op og ned …
Torsdag den 29. september kl. 17.00
i Vindinge Kirke
Børnegudstjeneste og fællesspisning
En nat drømte Jakob en drøm. Ja, det var
næsten, som om han var vågen. Var det
mon en drøm eller virkeligt? I hvert fald så
han himlen åben og engle kravle op og ned
ad en stige, der førte lige op i himlen …

tirsdag den 27. september hos præsten på
kl@km.dk eller telefon 65 31 04 82.
Gudstjenesten er tiltænkt børn i alderen 2-5
år – men alle størrelser er hjertelig velkomne.

Findes der engle? Eller var det bare noget,
Jakob drømte? Kom og hør mere og fortæl
selv om dine engel, når vi mødes til en kort
børnegudstjeneste og efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen.
Det er gratis at spise med – men af hensyn
til maden, skal du lige melde dig til senest

3

Prædikenværksted
Vindinge Kirke
Onsdag den 14. sept. kl. 19.00-21.00
Tirsdag den 11. okt. kl. 19.00-21.00
Onsdag den 9. nov. kl. 19.00-21.00

vender og drejer og undersøger dem for at
finde frem til budskabet og efterfølgende
formidle det videre til alle interesserede i
kirken anno 2016.

De raske har ikke brug for læge – det har de
syge. Og spørgsmålet er, om det hjælper, at vi
går i forbøn for hinanden … eller at Jesus gør
det. I sidste ende er det måske bare vigtigt,
at vi husker, at Guds Rige ikke er at finde i
himlen – men midt iblandt os mennesker.

Prædikenværkstedet er stedet, hvor der bliver
vendt op og ned på tingene. Her er det ikke
præsten, der skal lege med teksten, men jer,
der plejer at sidde på kirkebænken og lytte.
Der skal læses og snakkes om, hvad det
egentlig er, Bibelen vil med sine tekster – set
derfra, hvor vi står i livet.

Tre søndages prædiketekster kogt ned til
ganske få sætninger. Sådan kan man lege
lidt med Bibelens tekster. Dybest set er det,
hvad præsten gør hver søndag. Læser dem,

Værkstedet er åbent for alle – ingen tilmelding. Vi begynder med en kop kaffe og slutter kl. 21.00. På glædeligt gensyn.

Minikonfirmandundervisning
Kære 3. og 4. klasse
I uge 42 har vi minikonfirmander i
Vindinge Kirke. Vi skal snakke om
Gud, Jesus og kirken. Vi lave kreative
værksteder til de flittige fingre, vi skal
synge salmer, lege, tegne og meget
mere.
Kom og vær med
Vi har 16 lektioner samme, og dine
forældre kan være med til at bestemme, hvornår de skal ligge – formiddag/eftermiddag, hele ugen eller
færre dage? Skriv en mail til sognemedhjælper Birgitte Kjær eller ring og
fortæl, hvad der passer allerbedst i
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jeres familie. Vi kan nok ikke tilfredsstille alle, men vi strækker os langt,
for vi vil gerne have rigtig mange
børn med. Ring også gerne, hvis jeres
efterårsferie allerede er planlagt med
andet. Hvis tilslutningen er stor nok,
kunne projektet måske gentages sig i
vinterferien, eller vi kan finde på noget
helt andet.
På gensyn i kirken
Kærlig hilsen
Kristina og Birgitte
birgitte.kjaer13@gmail.com
Tlf.: 26 83 80 43

Sankt Mads Marked 2016
Lørdag den 24. september på Vindinge
Kirkeplads og omegn
Den 24. september skal vi opleve middelalderens kildemarked ved Vindinge Kirke. Vi
kommer til at mærke historiens vingesus,
hvor vi alle kan føle os hensat til forne tiders
folkelige dyrkelse af det overnaturlige og
forunderlige.
Dagen starter med pilgrimsvandring
kl. 7.45, hvor vi mødes ved kirken i Vindinge og vandrer mod helligkilden i Kogsbølle
og tilbage igen – alt i alt en vandring på 3,5
km hver vej. Dette er et tilbud til dem, der vil
opleve det åndelige aspekt ved helligkilden
kombineret med en vidunderlig naturoplevelse.
Kl. 10.00 er der middelaldermesse i
Vindinge Kirke. Her vil der være optog
med biskop, præster og munke fra middelalderen. Borgmester, adelsfolk, borgere og
bønder vil myldre til, og bueskytter og andre
krigere skal huske at lægge deres våben fra
sig i våbenhuset, inden de går ind. Messen

er ikke en regulær gudstjeneste – men et
eksempel på en (forkortet) gudstjeneste,
som de så ud engang og med musik og
stemning i middelalderens tegn. Messen
varer ca. 40 minutter.
Kl. 10.45 åbner borgmester Kenneth
Muhs markedet officielt, og løjerne kan
begynde. Der vil være underholdning ved
middelaldergøglerne Ramashang, og der
vil blive sunget og spillet. Børn kan købe et
mærkekort for 30 kroner, og med det i hånden kan de gå til de mange aktivitetssteder.
Selvfølgelig er der også pølser og snobrød til
børnene samt kaffe og kage til dem, der har
lyst og ikke mindst den berømte Skt. Mads
Kildeøl, der er brygget i dagens anledning
og sælges til alle tørstige sjæle. Indtægterne
herfra går til selve markedet, så der bliver
råd til endnu et marked næste år.
Du kan læse mere om baggrunden for markedet og også finde dagens program på
www.visitnyborg.dk’s hjemmeside ved at
søge på Sankt Mads Kildemarked.
Vel mødt på markedsgruppens vegne
Torben Kragh Jensen

Konfirmation 2017?
Tilmeldingsblanket kan downloades på vores hjemmesider. Den skal udfyldes og sendes
til præstegården i Vindinge senest 1. september 2016. Vi holder opstartsmøde onsdag
den 5. oktober kl. 19.00 i konfirmandhuset ved Vindinge Kirke. Undervisningen begynder i uge 43.
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Fra himlen kom en engel klar …
Det er ikke længere nogen hemmelighed, at
efterårets gennemgående tema i Vindinge
Kirke bliver engle. Vi åbner ballet med en
samtaleaften med temaet tro og engle. Selv
om vi kalder det en samtaleaften, er man
meget velkommen til blot at lytte og drikke
aftenkaffen i et hyggeligt fællesskab.
Aftenen vil byde på aftensang, korte oplæg
om engle, kort med spørgsmål til egen refleksion og samtale samt kaffe og kage. Det
kræver absolut ingen særlig viden om engle
eller den kristne tro at deltage i samtaleaftenen.
Da efterårets øvrige arrangementer om
engle stadig er i støbeskeen, er denne aften
også en god lejlighed til at komme med
gode idéer til indholdet de efterfølgende
gange, vi mødes om emnet. Se mødedatoerne her i kirkebladet, og læs løbende mere
om indholdet på hjemmesiden. Dog kan
vi godt røbe allerede nu, at jo nærmere vi
kommer jul, jo mere praktisk og kreativt
vil indholdet i engleværkstedet blive, da vi
gerne skulle have nogle engle med i kirken
til jul.
Hvis du har spørgsmål eller gode idéer, er
du velkommen til at kontakte sognemedhjælper Birgitte Kjær på birgitte.kjaer13@
gmail.com eller telefon 26 83 80 43.

Samtaler om tro og engle
Konfirmandhuset ved Vindinge Kirke
Onsdag den 31. august kl. 19.00
Torsdag den 22. september kl. 19.00
Kreativt engleværksted
for store og små
Konfirmandhuset ved Vindinge Kirke
Søndag den 11. september kl. 10.00-13.00
(inklusive frokost)
Torsdag den 20. oktober kl. 15.00-17.00
Tirsdag den 1. november kl. 15.00-17.00
Onsdag den 23. november kl. 15.00-17.00
Lørdag den 26. november kl. 10.00-14.00
(inklusive frokost)

Menighedsrådsvalg 2016
Orienteringsmøde i Kullerup Sogn
tirsdag den 13. september kl. 17.00 i
graverhuset ved Kullerup Kirke.
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Orienteringsmøde i Vindinge Sogn
tirsdag den 13. september kl. 19.00 i
konfirmandhuset ved Vindinge Kirke.

Engle i lys
Foredrag om engle
bag døden og engle i livet
Søndag den 11. september kl. 13.00 i
konfirmandstuen ved Vindinge Kirke
Vi får besøg af Kirsten Mørch-Nielsen, der i
forbindelse med en operation fik hjertestop
og var død i 11 minutter. Under hjertestoppet oplevede hun en række skønne og
ubegribelige ting, blandt andet at møde
engle og tale med Jesus. Meget af dette deler hun gerne med tilhørerne. Hun fortæller
desuden om de afdøde, hun så, mens hun
svævede mellem liv og død – og også om at
se sig selv ”lidt fra oven”.
Minutterne uden ilt gav en ret massiv
hjerne¬skade, som hun har lært sig selv
at tackle, så hun kunne læse til præst og
efterhånden lære at leve en rimelig normal
tilværelse. Også genop¬træningen vil Kirsten
Mørch-Nielsen fortælle lidt om.

Kirsten Mørch-Nielsen voksede op i Vester
Skerninge Præstegård på Sydfyn. Siden
1982 har hun fungeret som sognepræst på
Sydsjælland og i Nordjylland og er nu refugiepræst på det fælleskirkelige Mikkelsbakke
Refugium med Sct. Michaels Kloster på det
smukke Mors, hvor hendes mand, Henrik,
er leder og organist. Dette spændende
sted, som parret var med til at oprette, kan
man også høre mere om i foredraget, hvor
de gerne begge fortæller om livet på et
refugium.
Foredraget ligger i forlængelse af søndagens
kreative engleværksted, som afsluttes med
frokost. Man er velkommen til at deltage
i det hele, men kan også bare komme til
frokost kl. 12.00. Eller komme kl. 13.00, hvor
foredraget begynder.
Vel mødt til alle.

Marken er mejet …
Høstgudstjenester i Vindinge og
Kullerup Sogne
Søndag den 25. september
Kullerup Kirke kl. 10.30
Vindinge Kirke kl. 14.00
Der bliver spillet musik til høstgudstjenesten
både i Kullerup og i Vindinge Kirke søndag
den 25. september, hvor vi fejrer årets høst
– og i det hele taget vender os mod Gud
med tak for alt godt, som livet bringer os! I
Kullerup Kirke får vi besøg af Fynbokoret, der
vil synge med og synge for os. I Vindinge
holder orglet fri – og spillemandsgruppen

Svøbsk, kendt fra blandet andet tv-serien
1864, tager over og spiller med på alle salmer
samt giver et par af deres egne numre
undervejs i gudstjeneste. Der er kirkekaffe og
kagebord efter gudstjenesterne i begge kirker.
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Halloween – de dødes aften
Fredag den 4. november
Kullerup Kirke og Forsamlingshus
kl. 16.00-20.00
Kom og skær græskarhoveder og hør historien bag traditionen, når vi mødes kl. 16.00
på pladsen ved Kullerup Kirke for at fejre
Halloween.
Husk varmt tøj! Klokken 17.00 går vi ind i
kirken og holder halloweengudstjeneste for
små og store – og bagefter går vi i samlet flok over i forsamlingshuset og spiser
aftensmad. Man må gerne komme udklædt,
og man må gerne tigge slik!
Vi sørger for græskar, god mad og en uhyggelig halloweenstemning, så husk blot at
melde dig til senest en uge før hos sognepræst Kristina Løvenstrøm på kl@km.dk
eller telefon 65 31 04 82.

Døbte og døde siden sidst …
Døbte Vindinge:
Oscar Tholberg Ammentorp Rasmussen
Olivia Mia Abildskov Bak
Rosa Isabella Walmar Andersen
Lui Clausen Breinbjerg
Alma Birket Kirk
Andrea Ingrid Rædkjær Nielsen
Viede Vindinge:
Charlotte Birket og Christian Frostholm Kirk
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Døde Vindinge:
Svend-Aage Albin Wenholt
Johannes Cornelius Andreasen
Jørgen Kristensen
Birthe Christensen
Leif Jeppesen
Dorethe Louise Jensen
Hans Marius Mikkelsen

Allehelgen i Vindinge og Kullerup
Søndag den 6. november kl. 19.00 i
Vindinge Kirke
Vi har en del smukke traditioner knyttet
til allehelgensaften, som i Vindinge og
Kullerup fejres med en aftengudstjeneste.
Blandt andet vil der være mulighed for at
tænde levende lys for dem, vi har måttet
sige farvel til i årets løb. I år medvirker Anne
Dueholm Jessen, der er folk-pop-sanger
og komponist. Anne Dueholm Jessen vil
sørge for stemningsfuld sang sammen med

jazzpianisten Thomas Dond Finsrud. Hun
har gæstet vores kirke to gange før, og vi har
været meget glade for hendes sangkunst
og hendes musik, hvoraf en del netop er
skrevet med tanke på sorg og afsked.

Gospelgudstjeneste
Søndag den 20. november kl. 19.00 i
Vindinge Kirke
Mange mennesker vil gerne synge eller bare
lytte til gospelmusik i kirken. I Vindinge-Kullerup og en del nabosogne har vi fundet ud
af, at det er godt at slå det ønske sammen
med de unge mennesker, der går til konfirmandundervisning. Og nu er det næsten

blevet til en tradition, at vi afholder en årlig
gospelgudstjeneste med konfirmander fra
området.
Til lejligheden har vi inviteret gospelmusiker
Rune Herholdt med band. Har man lyst til at
synge og danse med, så er der mulighed for
det ved denne skønne aftensgudstjeneste.
Vel mødt til dem, det lyster!

1. søndag i advent
Kullerup Kirke kl. 10.30
Juleforberedelserne starter i Kullerup Kirke
med højmesse, hvor Vindingekoret vil pryde
gudstjenesten med dejlig julemusik.
Vindinge Kirke kl. 14.00
Herlighederne fortsætter i Vindinge Kirke,
hvor vi traditionen tro byder på æbleskiver og lidt historisk efter gudstjenesten.
I århundreder spillede helgener en vigtig
rolle for det religiøse liv i Vindinge Kirke, og

troen på, at særlig hellige mænd og kvinder
kunne hjælpe både levende og døde, satte
markante aftryk på kirkerummet og dets inventar. Med reformationen i 1536 ændredes
opfattelsen af helgenerne, men mange af
dem forblev i kirkerummet – og som optakt
til reformationsjubilæet næste år vil kulturformidler, cand.mag. Rasmus Agertoft
udpege de tilbageværende helgener og
fortæller om deres betydning før reformationen, og hvad der skete med dem bagefter.
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KIRKEKALENDER
Gudstjenester og arrangementer i Vindinge og Kullerup Sogne i september, oktober,
november og december.
Dato

Kullerup Vindinge Bemærkninger
Kirke
Kirke

September				
1.			
19.00: Meditation, Vindinge
4. 		
10.00
Ved André Friis Møller
6. 			
10.00: Babysalmesang, Vindinge
11.			
10-12: Engleværksted, Vindinge
11.
20.00
19.00
13-15: Foredrag, Vindinge
13.			
10.00: Babysalmesang, Vindinge
13.			
Orienterings- og opstillingsmøde
			 Menighedsrådsvalg:
			
Kullerup Kirke kl. 17.00
			
Vindinge Kirke kl. 19.00
14. 			
19-21: Prædikenværksted, Vindinge
18.		10.30
20.			
10.00: Babysalmesang, Vindinge
22.			
19-21: Tro og engle, Vindinge
24.		
10.00
Sankt Mads-messe
25.
10.30 * 14.00 *
Fynborkoret i Kullerup Kirke
			
Svøbsk i Vindinge Kirke
27.			
10.00: Babysalmesang, Vindinge
29.		
17.00
Børnegudstjeneste + fællesspisning
			
Oktober			
2.
9.15		
Ved Louise Schousboe
4.			
10.00: Babysalmesang, Vindinge
5. 			
10.30: Gudstjeneste
			
Vindinge Landsbycenter
5. 			
19.00: Opstartsmøde i Vindinge,
			
konfirmander i Vindinge-Kullerup
6.			
19.00: Meditation i Vindinge
9.		
10.00
Ved André Friis Møller
11.			
10.00: Babysalmesang, Vindinge
11. 			
19-21: Prædikenværksted, Vindinge
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Dato

Kullerup Vindinge Bemærkninger
Kirke
Kirke

16.
17.00
20.			
23. 		
10.30 *
25.			
30.		
10.00
			
November			
1.			
1. 			
2.			
			
3.			
4.
17.00		
6.
Fælles
19.00
9. 			
13.
10.30
9.15
20.
Fælles
19.00
23.			
26.			
27. (1. søn i advent) 10.30 *
14.00 *
			
			
December			
4. (2. søndag i advent)
10.00
7. 		
19.30

15-17: Engleværksted, Vindinge		
10.00: Babysalmesang, Vindinge
Ved André Friis Møller
10.00: Babysalmesang, Vindinge
15-17: Engleværksted, Vindinge
10.30: Gudstjeneste
Vindinge Landsbycenter
19.00: Meditation, Vindinge
16-20: Halloween + fællesspisning
Alle helgensgudstjeneste
19-21: Prædikenværksted, Vindinge
Gospel-gudstjeneste
15-17: Engleværksted, Vindinge
10-14: Engleværksted, Vindinge
Kullerup: Vindingekoret medvirker
Vindinge: Æbleskiver og foredrag
Ved André Friis Møller
Koncert med Vindingekoret

* Kirkekaffe
Sognepræst Louise Schousboe kan kontaktes på telefon 65 36 12 00 eller e-mail mls@km.dk
Sognepræst André Friis Møller kan kontaktes på telefon 65 37 10 93 eller e-mail afm@km.dk

Pensionisterne mødes …
20. september kl. 18.30: Kogsbølle Køkkenband
18. oktober kl. 18.30: Høstfest med smørrebrød (deltagerpris: 100 kroner)
Tilmelding senest den 12. oktober på telefon 40 84 60 68.
15. november kl. 18.30: Astrid Lægård og Børge Rasmussen underholder med sange,
blandt andet fra sangbogen.
Alle tre gange i konfirmandhuset ved Vindinge Kirke
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Hvor henvender man sig?
Dåb og bryllup:
Henvendelse sker
hos præsten.
KULLERUP

www.vindingekirke.dk

www.kullerupkirke.dk

Sognepræst:
Kristina Løvenstrøm,
mail: kl@km.dk
Kan træffes på tlf. 65310482
Fridag: mandag

Sognepræst:
Kristina Løvenstrøm,
mail: kl@km.dk
Kan træffes på tlf. 65310482
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. 40287340

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

Sognemedhjælper:
Birgitte Kjær, tlf. 26838043

Ansvarshavende redaktør:
Kristina Løvenstrøm.
Stof til næste nummer indleveres senest 28. oktober
2016 i Vindinge Præstegård eller på mail: kl@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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