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Hjerternes fest
Vi plejer at sige, at ”julen er hjerternes fest”,
men hvorfor begrænser vi os egentlig til kun
at lade hjerterne feste i en måned om året?
”Gud er kærlighed”, siger vi også.
Og vi har for vane at symbolisere kærligheden med et hjerte, og set i det perspektiv
giver det jo ingen mening at begrænse
hjerternes fest til december måned, for Gud
er med os altid.
At forblive i kærlighed kræver træning og
vedholdende opmærksomhed, og det er ikke
nogen nem opgave. Gang på gang falder
vi i og tillader vores hjerter at blive kolde,
vi kommer til at gøre hinanden ondt og
glemmer at give os selv tid til egenomsorg.
Sådan er vores fortravlede liv, og det er helt
menneskeligt ikke at være perfekt.
Udfordringen ligger i at ﬁnde tilbage til kærligheden, når vi er kommet på afveje. Dertil
er der ikke én vej, men mange, og vi må hver
især ﬁnde den vej, som vi ﬁnder lettest at gå.

At tillade os at være lidt mere nænsomme
over for os selv kunne være en mulig vej
tilbage til kærligheden. Mange af os er opdraget til at være omsorgsfulde og hjælpsomme
over for andre, og det er bestemt vigtigt.
Men det er svært at være til gavn for andre,
hvis man er udkørt og træt. I det dobbelte
kærlighedsbud er der stor hjælp at hente til
denne opgave. I det bud bliver vi nemlig bedt
om også at elske os selv.
Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.
Og du skal elske din næste som DIG SELV
Måske du har mod på at tage imod udfordringen og forsøge dig med mere egenomsorg og ad den vej lade hjertet feste på
daglig basis til glæde og gavn for dig selv og
andre.
Birgitte Kjær, sognemedhjælper

Babysalmesang
Torsdag den 7. september kl. 10.00 i
Vindinge Kirke
Efterårets babysalmesang kommer til at
ligge om torsdagen med start den 7. sept.,
og det foregår som vanligt i Vindinge Kirke.
Vi mødes de følgende 7 torsdage i kirkerum-

met, dog springer vi efterårsferien i uge 42
over. Sidste gang bliver således den 2. nov.
Tilmelding til organist Ágnes Most på mail:
mostagnes@gmail.com eller SMS til 25 54
56 09.

Konfirmation 2018
Alle børn, 7. klassetrin, bosiddende i Vindinge og Kullerup kan nu melde sig til konﬁrmation og konﬁrmationsforberedelse ved at udfylde og indsende blanketten, som
ﬁndes på kirkernes hjemmesider. Frist for tilmelding er 1. september 2017.
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Høstgudstjeneste Vindinge og
Kullerup Kirker
Søndag den 3. september kl. 10.30
i Kullerup og kl. 14.00 i Vindinge
(udendørs)
Kom og vær med, når vi fejrer årets høst i
Kullerup kl. 10.30.
I Vindinge er kirkebænkene byttet ud med
halmballer, over os hvælver sig septembers
himmel, der er så blå, og vi synger naturligvis salmebogens bedste høstsalmer. Og
som om det ikke skulle være nok, er der efter gudstjenesten kaffe og hjemmebag med
høstens gode gaver og udsigt til kirken.

Hjertepraksis
– bøn og indre stilhed
”Hjertepraksis” er en meget jordnær og lettilgængelig måde at øver sig i hjertets opmærksomhed. Denne praksis kan bl.a. lede ind i
en art mindfulness, meditation eller bøn. Det
kræver ingen forkundskaber eller særlig evner
at udøve hjertepraksis – du skal blot lytte til
en enkelt instruktion om at være nænsom og
tålmodig med dig selv, så berøres hjertet på

en måde, som giver mulighed for større indre
opmærksomhed.
Torsdag den 28. september kl. 19.00
holder retræteleder og sognepræst Peter Ruge
et foredrag med introduktion til ”hjertepraksis”
for begyndere, hvor øvede hjertepraksisudøvere også er meget velkomne.
Lørdag den 11. og søndag den 12. november følges introduktionsaftenen op af en
retræte med overskriften ”Luthers spiritualitet
– en indre praksis til glæde og frihed”.
Der åbnes for tilmelding til retræten på introduktionsaftenen.
Begge arrangementer afholdes i konfirmandstuen, Bøjdenvej 116.
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Lutherdøgn
Kirkerne i Nyborg Provsti og Nyborg Slot indbyder til en historisk rundtur
igennem reformationstidens store begivenheder og omvæltninger
Fredag den 8. september kl. 14-21
På rundturen til ﬁre kirker vil historisk konsulent og kulturformidler Rasmus Agertoft hvert
sted fortælle lidt om kirkens historie og lave
punktnedslag i reformationens store virkningshistorie. Turen afsluttes med festmiddag i middelalderens skær på Nyborg Slot.

Billetter til middagen købes på www.visitnyborg.dk eller hos Bureauet, Torvet i Nyborg
fra den 15. august til en pris af 200 kr. Tilmeldingsfrist senest den 1. september.
Læs yderligere om arrangementet i dagspressen og www.vindingekirke.dk

Reformationsgudstjeneste
med Prins Gustav Ensemblet
Tirsdag den 19. september kl. 19.00
i Kullerup Kirke
I 500-året for Luthers 95 teser, der regnes
som startskuddet til reformationen også i
Danmark, genskaber mandskvartetten Prins
Gustav Ensemblet en gudstjeneste, som
den så ud i 1569, året for den første ofﬁcielle
lutherske salmebog på dansk.
En af de væsentlige fornyelser, reformationen bragte med sig, var salmer sunget på
modersmålet. Salmerne spiller da også en
stor rolle i Prins Gustav Ensemblets reformationsgudstjeneste, der er rekonstrueret på
baggrund af kildemateriale fra 1500-tallet.
Luther mente selv, at ﬁrstemmig sang var
godt, og det er derfor helt i hans ånd, når
ﬂere af den genskabte gudstjenestes liturgiske led og salmer synges ﬁrstemmigt i satser
fra tiden. Også gudstjenestens prædiken er
Luthers egne ord i en forkortet og mundret
dansk version.
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Efter reformationsgudstjenesten i Kullerup
Kirke fortsætter aftenen i Kullerup Forsamlingshus, hvor der kommer ﬂere ord og toner
ledsaget af ost og rødvin.
Prins Gustav Ensemblet består af KrestenErik Dahl, Anders Tangaa, Mikkel Vale og Rasmus Agertoft. Ensemblet har blandt andet
sunget på Nationalmuseet, i Tivoli og på Den
Sorte Diamant i København, på Nyborg Slot
og i adskillige kirker rundt i landet.

Klangkoncert
Tirsdag den 3. oktober kl. 19-21
i Vindinge kirke
Kirkerummet fyldes med musik af Anne Vieses, som er kendt på Fyn for sit spil på mere
end 30 forskellige tibetanske syngeskåle.
Vibrationen fra skålene rammer sindet på
smukkeste vis og dæmper stress.
Arrangementet er skabt af arbejdsgruppen i
SOS-Foreningen – Stop Stress, som er stif-

tet af Marianne Bak. Læs mere på foreningens hjemmeside: http://sosforeningen.dk/
Prisen for denne sanse-oplevelse er kr. 60.
For medlemmer af SOS-Foreningen kr. 35.
Tilmelding foregår bedst på: sosforeningen.
nemtilmeld.dk, eller alternativt til Charlotte
Fløe på mobil 28442640.
Et eventuelt overskud går til deling mellem
Børnesagens Fællesråd og SOS-Foreningen.

Fyraftensandagter og pølsemad
Torsdag den 5. oktober kl. 17.00 i
Vindinge Kirke
Tirsdag den 24. oktober kl. 17.00 i
Kullerup Kirke
Onsdag den 15. november kl. 17.00 i
Vindinge Kirke
Fyraftensandagterne er en mulighed for en
halv time med salmesang, bøn, læsning og

tid til eftertanke på hverdage. Umiddelbart
bagefter andagten vil der i kirkerummet
være et helt enkelt måltid bestående af kun
rugbrød og spegepølse.
Lige som ved søndagens kirkekaffe kan du
blive og få lidt til ganen og en snak med
andre, eller du kan fortsætte aftenen med
andre gøremål efter andagten.
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Minikonfirmander
Uge 42: Mandag – fredag alle dage fra
kl. 9.30-12
Alle børn fra 3. og 4. klasse indbydes til
minikonﬁrmandundervisning.
Vi skal snakke om tro, om kirken og om
Gud.
Vi skal synge, lege og være kreative – se
under ”Kreative hjerteværksteder”.
Hvis der er behov, vil der være mulighed for
pasning alle ugens hverdage fra kl. 8-13.
Ring og aftal nærmere med sognemedhjælper Birgitte Kjær på tlf. 26 83 80 43.

Kreative hjerteværksteder
For børn:
Torsdag den 19. og fredag den
20. oktober, begge dage kl. 10-12
Sammen med minikonﬁrmanderne inviteres
børn i alle aldre til et kreativt værksted, hvor
vi skal lave hjerter i forskellige størrelser, farver, materialer og faconer til at pynte vores
kirke med til jul.
Hvis du ikke er begyndt i 1. klasse, så skal du
tage en voksen med herop.
For voksne:
Lørdag den 18. november kl. 10-14
Hjerter er temaet i et åbent kreativt værk-
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sted, hvor du selv kan komme med ideer
til, hvad der kan pryde vores kirke i julen.
Aftal forinden med sognemedhjælper
Birgitte Kjær på tlf. 26838043, hvad der
skal indkøbes af materialer. Du er også
velkommen til at komme og være aktiv i de
ideer og materialer, som er fundet frem til
lejligheden.
Kaffe/the og en let frokost serveres i løbet af
dagen.
Det foregår i konﬁrmandstuen ved Vindinge
Kirke

Halloween – de dødes aften
Fredag den 3. 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.
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Allehelgen-gudstjeneste
Søndag den 5. november kl. 19.00
I anledningen af Allehelgen holder vi igen i
år en smuk aftengudstjeneste med levende
lys og stemningsfuld musik. Vi kan genhøre
2 musikere, som vi også havde besøg af sidste november. De skabte sådan en fantastisk

smuk, varm og uforglemmelig aften, at vi
har inviteret dem igen. Det er sangerinden
Anne Dueholm og hendes akkompagnatør
Thomas Dons Finsrud på klaver. Sammen
med dem vil vi synge, lytte, tænde lys og
mindes vores kære.

Gospelgudstjeneste
Søndag den 19. november i Vindinge
Kirke
Pastoratets konﬁrmander skal sammen med
konﬁrmander fra Aunslev, Bovense, Frørup,
Taarup, Ørbæk og Refsvindinge i samarbejde med musikeren Rune Herholdt og

sognenes præster i løbet af denne søndag
eftermiddag arrangere aftenens gospelgudstjeneste.
Det bliver stort, underholdende og medrivende – en oplevelse for alle, der har lyst til
at deltage.

Julekoncert med Søs Fenger
Søndag den 26. november kl. 16 i Vindinge Kirke
Igen i år arrangeres der julekoncert i Vindinge Kirke i samarbejde med Oplevelseskomponisten, Carl Martin Ryberg Jensen.
Dette års kunstner er Søs Fenger, der gæster
Vindinge med sin kvartet, som vil spille
både nye numre og gamle hits samt ﬂere af
julens kendte julemelodier og salmer.
Billetter kan bestilles via billetten.dk eller
Nyborg Turist bureau.
Overskuddet fra koncerten går til Børnesagens Fællesråd, som deler pengene ud til
socialt udsatte og fattige børn i Danmark.
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Døbte og døde
Døbte i Vindinge Sogn
Rosa Lykke Hald
Emma-Maria Vestergaard Kalser
Edith Ormslev Rasmussen
Carolina Sophia Barone Woudenberg
Kalle Bonde Kristensen
Døbte i Kullerup
Emily May Rubech Sidley
Malia Baunbæk Rønne

Døde i Vindinge Sogn
Hans Henrik Lund
Bodil Arna Jørgensen
Lars Henning Rasmussen
Gerda Møller
Karl Viby Jensen
Lasse Vorsøe Madsen
Grete Schou Wenholt
Laura Sørensen
Else Agnethe Caroline Christiansen
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KIRKEKALENDER
Gudstjenester og arrangementer i Vindinge og Kullerup Sogne i september, oktober, november.
Dato

Kullerup Vindinge Bemærkninger
Kirke
Kirke

September 			
3.
10.30*
14.00*
Høst i begge kirker
6. 			
10.00: Gudstjeneste
			
Vindinge Landsbycenter
7.		
10.00
Babysalmesang
7.		
19.00
Meditation
8. 			
Lutherdøgn Vindinge Kirke
10. 		
9.15
Ved Louise Schousboe
		
10.00
Babysalmesang
17.
10.30		
19.
19.00		
Reformationsgudstjeneste
21.		
10.00
Babysalmesang
24.		
10.00
Ved André Friis Møller
28.		
10.00
Babysalmesang
28.		
19.00
Introaften hjertepraksis Peter Ruge
Oktober			
1.
9.15		
3.		
19.00
4.			
			
5.		
10.00
5.		
19.00
5.		17.00*
8.
10.30*		
12.		
10.00
15.		10.30*
16.-20.			
19. og 20.			
22.
10.30		
24.
17.00*		
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Ved Louise Schousboe
Klangkoncert
10.00: Gudstjeneste
Vindinge Landsbycenter
Babysalmesang
Meditation
Fyraftensandagt + pølsemad
Babysalmesang
Mini-konfirmander 9.30-12
Kreativt værksted for børn 10-12
Fyraftensandagt + pølsemad

Dato
26.
29.

Kullerup Vindinge Bemærkninger
Kirke
Kirke
10.00
10.00

November
1.
2.
2.
3.
5.
11.-12.
12.
15.
18.
19.
26.
26.

10.00
19.00
17.00
19.00
10.30*
17.00*
10.30*

19.00

9.15
16.00

Babysalmesang
Ved André Friis Møller

10.00: Gudstjeneste
Vindinge Landsbycenter
Babysalmesang
Meditation
16-20: Halloween i Kullerup
Alle Helgensgudstjeneste
Weekendkursus Hjertemeditation
Ved Peter Ruge
Fyraftensandagt + pølsemad
Kreativt værksted for voksne 10-14
Vindinge:
Gospelgudstjeneste med konﬁrmander
Ved Louise Schousboe
Koncert – Søs Fenger

*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

Vindinge Pensionistforening
Tirsdag den 19. september demonstreres der magnetsmykker
Tirsdag den 17. oktober er der høstfest
med smørrebrød
Tirsdag den 21. november er der foredrag ved vicepolitiinspektør Henrik Justesen,
leder af efterforskning af personfarlig krimi-

nalitet ved Fyns Politi, som vil fortælle om
at opbygge en efterforskning, sporsikring,
afhøringer m.m. og vil komme ind på fynske
sager som Dobbeltdrabet i Tusindårsskoven
og Manden med den røde bil.
Alle arrangementer afholdes kl. 18.30 i konfirmandstuen, Bøjdenvej 116
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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: Birgitte Kjær.
Deadline næste blad er den 20. oktober 2017
i Vindinge Præstegård eller på
mail: birgitte.kjaer13@gmail.com
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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