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Foredrag i efteråret:

Faith and food – tro og mad!
I skrivende stund fejres
ramadanen over en stor
del af verden. I mange
muslimske lande vender
troende sig i tankerne mod
Gud, og for at dét bedre
kan lade sig gøre, giver de
afkald på mad i dagens
mange lyse timer, fordi
mad som bekendt har det
med at fylde i både tanker
og mavesæk.
De kalder det faste – og
faste er faktisk også noget,
vi kristne bruger tid på
i fastetiden, som ligger
mellem jul og påske. Det
vil sige, de fleste danskere
benytter sig ikke længere af
muligheden for at begrænse deres indtag af mad i
løbet af dagen for dermed
bedre at kunne koncentrere
sig om Gud.
Ikke desto mindre har
fastetiden spillet en rolle
også i kristendommen
igennem tiderne … og min
fornemmelse er, at flere og
flere forsøger sig med faste
over kortere tid. I det små
afholder man sig fra kaffe
eller søde sager eller den
slags. I det store kan det
dreje sig om kun at drikke
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og ikke spise i op til flere
dage. Det siges endda at
skulle være helt sundt!
Tro og mad hænger sammen! For som bekendt
lever mennesket ikke af
brød alene, og uden mad
og drikke duer helten heller ikke. Spørgsmålet om,
hvordan vi passer på os
selv åndelig set, er lige så
vigtigt som spørgsmålet
om, hvordan vi passer på
os selv i fysisk forstand ved
at spise sundt og godt og
nærende.
I kirken gør vi meget ud af
den åndelige del. En gang
imellem sker det også, at
vi sætter os sammen som
menighed og spiser et ordentligt måltid mad, men
ellers svinger det sig kun
lige op på, at vi hver anden
søndag i forbindelse med
nadveren knæler ved alterbordet, putter en lille oblat
bestående af vand og mel
i munden – og det er så
det! Vi taler om, hvordan
vi skal passe på os selv, at
vi skal variere kosten osv.
Så da jeg i forbindelse med
kirkegangen faldt over kostvejleder Anja Kjeldgaard,
der til dagligt arbejder sam-

men med Hanne Bjergskov
i KostKonsulenten, greb jeg
chancen og spurgte hende,
om vi dog ikke kunne lave
et samarbejde, kirke og
kostvejledere imellem?
Kan man kombinere de to
emner – måske få det til at
gå op i en helhed? Mødes
for at koncentrere sig om
både ånd og krop som en
helhed?
Anja og Hanne greb også
chancen – og i efteråret
2013 og foråret 2014 vil
vi give dig mulighed for
at komme i kirke, nære
din sjæl med gode ord og
salmesang, for derefter at
gå i konfirmandhuset og
høre de to kostkonsulenter
fortælle om det, der gør
kroppen godt! I et forsøg
på at kombinere vores
interesse for det fysiske og
åndelige på én gang.
Det er ganske gratis at
deltage – og vi håber, rigtig
mange har lyst til at være
med. Så vel mødt til et
spændende projekt mellem
kirke og kost!
Kristina Løvenstrøm, sognepræst, og KostKonsulenterne

Faith and food – tro og mad!
1. gang torsdag den 12. september kl. 19.00:
Næstekærlighed, omsorg og fællesskab
Emne: Kostrådene – basisviden om de anbefalede retningslinjer
Liturg: Kristina Løvenstrøm
2. gang torsdag den 24. oktober kl. 19.00: Frodighed og rigdom
Emne: Grøntsager – opdag deres mange muligheder
Liturg: Louise Schousboe
3. gang torsdag den 14. november kl. 19.00: Bondebrød og herremandsbrød
Emne: Kulhydrater og kostfibre – få styr på dit blodsukker!
Liturg: Barselsvikar
Arrangementet begynder i Vindinge Kirke kl. 19 med andagt og fortsætter umiddelbart
efter med foredrag i konfirmandhuset. Aftenen slutter kl. 21.

Koncert – Nybyggersange
– en fortælling i ord og musik om
indvandringen i USA med Kristin
Lomholt, Thyge Søndertoft Pedersen
og Sigurd Hockings.
Onsdag den 25. september kl. 19.00,
Vindinge Kirke
Nybyggersange er en medrivende fortælling i ord og musik. Det er historien om
tusinder af europæere, som søgte lykken i
USA, om det, de rejste væk fra, og det, de
kom til. Indvandrerne flygtede fra forfærdelig fattigdom, og deres største drivkraft var
håbet om et bedre liv. Alene rejsen til USA
var en farlig færd, hvor kun de stærkeste
overlevede. På den anden side af Atlanten
opstod nye lokalsamfund og dermed også
nye kirkesamfund. Her genopstod folkesange fra den verden, man havde forladt,
folkesange som i nogle tilfælde kan dateres
tilbage til middelalderen. Sammen med
folkesangene genfandt indvandrerne også
hymner, og der blev skrevet nye.

Indvandrernes historie er i høj grad aktuel
i dag, hvor mange mennesker også flygter
fra fattigdom.
Musikken er fyldt af udtryk, som spænder
vidt: fra sorg til glæde, fra storm til stilhed.
Sang, violin og guitar er en besætning, som
man brugte på nybyggernes tid, og lyden er
derfor autentisk.
I Nybyggersange er Kristin Lomholt, Thyge
Søndertoft Pedersen og Sigurd Hockings
gået tilbage til en samling af værdifulde
sange, som meget beskrivende fortæller
vores egen og andre europæeres historie.
Koncerten er gratis – og alle er meget velkomne til at deltage.
Goddag, New York!
Kristin Lomholt åbner døren til et USA, vi
ikke kender. I en times tid forlod jeg Danmark, og som de første nybyggere betrådte
jeg ukendt land.
Claus Wilson, organist,
Fredens Kirke, Odense
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Babysalmesang i Vindinge Kirke
Nyt hold for »øvede« og
»nye« babyer og mødre
starter igen i kirken tirsdag
den 27. august kl. 10.00.
Har du spørgsmål, kan du
ringe til organist Ágnes
Most på telefon 25 54 56 09.

Gudstjeneste for første gang?
Søndag den 8. september kl. 10.30,
Kullerup Kirke
Er det første gang, du skal
i kirke? Eller føler du det,
som om det er første gang,
når du går i kirke på en helt
almindelig søndag?
Tanken kan strejfe én,

selvom man måske går i
kirke pænt meget! Hvorfor
gør præsten sådan der?
Hvad læser hun op – og
hvorfor skal vi rejse og sætte
os igennem hele gudstjenesten?
Denne søndag fejre vi
høsten samtidig med, at

præsten undervejs i gudstjenesten knytter en kort
kommentar til de enkelte led
i gudstjenesten. Et tilbud
til alle, der gerne vil vide,
hvorfor vi gør, som vi gør!
Vel mødt.
Sognepræsten

Mini-konfirmand 2013
Vi har i Vindinge Kirke
besluttet, at vi fremover vil
tilbyde minikonfirmandundervisning for børn i sognet
på 3. klassetrin.
Alle tirsdage frem til efterårsferien i oktober får børnene
mulighed for at komme
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ind og røre, mærke og gå
på opdagelse i kirke og
kristendom. Vi skal på udkig
i kirkens rum, se film, møde
kirkens øvrige ansatte, synge
salmer og en masse andet.
Undervisningen forgår i konfirmandhuset og forestås af
sognemedhjælper Kirsten

Petersen og sognepræst
Kristina Løvenstrøm.
Dette års hold er begyndt –
men fik du ikke meldt dig til
og gerne vil være med, så
kontakt sognepræst
Kristina Løvenstrøm på
telefon 65 31 04 82.

Kom og se …
Børnegudstjeneste
Tirsdag den 8. oktober
kl. 17.00, Vindige Kirke
Vi slutter vores nye minikonfirmandhold af denne
dag med fest i kirken, hvor
holdet modtager deres
mini-konfirmandbevis. Efter
gudstjenesten i kirken går vi
i samlet trop til konfirmandhuset og afslutter dagen

med fællesspisning for alle
børn og voksne, som kunne
have lyst til at være med.
Det er gratis at deltage i

fællesspisningen, men man
må meget gerne tilmelde sig
hos sognepræsten senest et
par dage før.

HUSK at købe billetter til koncerten med Sigurd Barrett i Vindinge Kirke søndag
den 13. oktober kl. 15.00.
Billetsalget er begyndt den 14. august, og kan bestilles hos sognepræsten på
telefon 65 31 04 82. NB: der er et begrænset antal pladser.

Barsel …

… og ny hjælpepræst
i Vindinge Kirke

Fra og med den 11.
november 2013 går
sognepræst Kristina
Løvenstrøm på barsel, og
embedet varetages af en
i skrivende stund endnu
ukendt vikar.

Sognebørnenes antal (især i Vindinge Sogn) er gennem
de sidste mange år vokset og vokser fortsat stødt. Mange
børn skal døbes, konfirmander undervises, par giftes og
mennesker begraves. Alt dette tager præsten sig af, men
tiden kan til tider være knap – og for også at kunne nå de
små og oftest usynlige ting har sognepræst André Friis
Møller fra Frørup-Tårup Pastorat sagt ja til at hjælpe Vindinge-Kullerups faste præst, Kristina Løvenstrøm. André
Friis Møller vil besøge Vindinge Kirke en gang om måneden og stå for søndagens gudstjeneste, og besøget vil blive
annonceret under bemærkninger på Kirkenyts bagside.
Louise Schousboe vil fortsat være vikarierende sognepræst
for Kristina Løvenstrøm ved ferier og friweekender.

Tjek hjemmesiderne for
oplysninger om vikarens
e-mailadresse. Telefonnummeret til præsten vil
fortsat være 65 31 04 82.
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Halloween for børn, barnlige
sjæle og spøgelser …
Fredag den 31. oktober kl. 16-20 i
Kullerup Kirke og
Forsamlingshus
Kom og skær græskarhoveder og hør historien,
som ligger bag traditionen, når vi mødes kl.
16.00 på pladsen ved
kirken for at fejre halloween. Vi står under
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halvtag – men udendørs
– så tag varmt tøj på.
Klokken 17.00 går vi
ind i kirken og holder
halloweengudstjeneste
for små og store – og til
sidst går vi i samlet flok
og med faklerne tændt
over i forsamlingshuset
og spiser aftensmad
sammen.

Har du lyst til at være
med, så ring eller skriv
til sognepræsten senest
en uge før. Vi sørger for
græskar, god mad og
en uhyggelig halloweenstemning … (man må
gerne komme udklædt,
og man må gerne tigge
slik!).

Allehelgen i Vindinge og
Kullerup
Søndag den 3. november
kl. 19.00, Vindinge Kirke
Traditionen tro mindes vi på
denne allehelgenssøndag
de mennesker, som er gået
bort i Vindinge og Kullerup
Sogne i det forgangne år.

Vi holder en smuk og højtidlig aftengudstjeneste – i
år i fællesskab og i Vindinge
Kirke – med musik, som er
skrevet specielt til dagen.
Salmedigteren Iben Krogsdals smukke tekster danner

grundlag for Frederik Magles
meditative, enkle og nutidige
musik. Liturg ved gudstjenesten er sognepræst Louise
Schousboe, og musikken
opføres af Nyborg Motetkor
og organist Ágnes Most.
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Jul i Kullerup og Vindinge Kirker

Gløgg, æbleskiver og
kirkens historie på skrift!
Søndag den 1. december
kl. 14.00, Vindinge Kirke
Vindinge Kirke har en
mangfoldig og spændende
historie, og både kirkegængere og andre besøgende
efterspørger fra tid til anden
en forklaring på, hvorfor
kirken ser ud, som den gør,
og hvad historien dog er bag
dette eller hint. Derfor udgiver Vindinge Menighedsråd
nu en opdateret folder, der
i korte tekster fortæller om
udvalgte dele af kirken, dens
inventar og dens nærmeste
omgivelser.
Den nye folder er beregnet
til at blive brugt på stedet,
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så man kan få historien,
mens man kigger på de ting,
historien handler om. Det
er noget helt andet end at
sidde mageligt hjemme i
sin lænestol. På stedet kan
man få sollys i øjnene, blive
distraheret af hyggesnak
og kirkekaffe, eller man skal
stille sig på tå for at se detaljerne i kalkmaleriet deroppe.
Den nye folder tager højde
for situationen og tilbyder let
tilgængelige tekster inspireret af en svensk metode,
der er udviklet til at skrive
tekster til udstillinger, hvor
de besøgende som ofte er i
samme situation.

De seneste par år er det
blevet en tradition at fortælle
om Vindinge Kirke, når det
nye kirkeår går i gang. I år
er ingen undtagelse. Den
nye folder, der udarbejdes af
kulturformidler og præstekone Rasmus Agertoft,
udkommer nemlig 1. søndag
i advent – søndag den 1.
december – efter højmessen
kl. 14.00, hvor vi traditionen tro også vil spise årets
måske første æbleskiver og
byde det nye kirkeår velkommen!
Vel mødt til alle.

Duolog i Kullerup
Søndag den 1. december
kl. 10.30, Kullerup Kirke
1. søndag i advent får
Kullerup Kirke besøg af to
dygtige musikere. De kalder
sig til sammen Duolog,

hvilket kan tolkes som en
musikalsk samtale mellem
to instrumenter – nemlig
Torben Sminges trompet og
Jens Krøgholts kontrabas.
Vi havde fornøjelsen at høre

Jul på slottet
26. december kl. 10.00,
Holckenhavn Slotskapel
Traditionen tro holder vi fælles gudstjeneste 2. juledag i Holckenhavn Slotskapel.
Bemærk tidspunktet, som denne formiddag er kl. 10.00.

dem i Vindinge Kirke i pinsen tidligere på året, og nu
kommer de med julemusik
og spiller med ved højmessen i Kullerup.

Vindingekorets
julekoncert
Onsdag den 4. december kl. 19.30,
Vindinge Kirke
Vindingekoret byder på julemusik igen i
år, hvor man kan genhøre de smukke julesange og komme i julestemning på bedste
vis. Koncerten er gratis og for alle.

Nytårsgudstjeneste,
kransekage og portvin
1. januar 2014 holder vi traditionen tro
fælles gudstjeneste i Vindinge Kirke. Vi
begynder med gudstjeneste kl. 16.00 og
fortsætter herefter med at nyde et lille glas
portvin og lidt kransekage i våbenhuset,
alt imens vi siger tak for det gamle år og
ønsker hinanden et glædeligt nytår.
Vel mødt til alle.
Menighedsrådene

9

kirkekalender
Gudstjenester og kirkelige arrangementer september, oktober, november og december
2013 i Kullerup og Vindinge Kirker.
Ved Kristina Løvenstrøm (KL), Louise Schousboe (MLS), André Friis Møller (AFM),
Ida Korreborg (IK) og barselsvikar (bv).
Dato

Vindinge
Kirke

Bemærkninger

Søndag den 1. september
Ingen
Tirsdag den 3. september		
		
Søndag den 8. september
10.30
Tirsdag den 10. september		
		
Torsdag den 12. september
Søndag den 15. september
Ingen
Tirsdag den 17. september		
		
Søndag den 22. september
Ingen
Tirsdag den 24. september		
		
Onsdag den 25. september		
Søndag den 29. september
9.15

9.15
9.30
14-16
Fælles
10.00
14-16
19.00
10.30*
10.00
14-16
9.15
10.00
14-16
19.00
Ingen

(MLS)
Babysalmesang
Mini-konfirmander
Intro-høstgudstjeneste (KL)
Babysalmesang
Mini-konfirmander
Kost og andagt (KL)
(KL)
Babysalmesang
Mini-konfirmander
(AFM)
Babysalmesang
Mini-konfirmander
Koncert
(MLS)

Tirsdag den 1. oktober		
		
Søndag den 6. oktober:
9.15
Tirsdag den 8. oktober:		
		
Tirsdag den 8. oktober:		
Søndag den 13. oktober
10.30*
		

9.30
14-16
10.30*
10.00
14-16
17.00
Ingen
15.00

Babysalmesang
Mini-konfirmander
(KL)
Babysalmesang
Mini-konfirmander
Børnegudstj. (KL)
(KL)
Koncert (Sigurd)
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Kullerup
Kirke

Dato

Kullerup
Kirke

Vindinge
Kirke

Søndag den 20. oktober
Ingen
9.15
Tirsdag den 22. oktober		
10.00
Torsdag den 24. oktober		
19.00
Søndag den 27. oktober
Ingen
9.15
Torsdag den 31. oktober
17.00		
Søndag den 3. november
Fælles
Søndag den 10. november
9.15
Torsdag den 14. november		
Søndag den 17. november
Ingen
Søndag den 24. november
10.30

Bemærkninger

(MLS)
Babysalmesang
Kost og andagt (MLS)
(AFM)
Halloween 16-20(IK)		

19.00 + kor Alle helgen (MLS)
Ingen
(IK)
19.00
Kost og andagt
10.30*
(AFM)
9.15		

Søndag den 1. december
10.30*
14.00*
Duolog/Gløgg + folder
Onsdag den 4. december		
19.30
Koncert Vindingekoret
Søndag den 8. december
9.15
10.30		
Søndag den 15. december
10.30
Ingen		
Søndag den 22. december
Ingen
Se dagspressen/hjemmeside (AFM)
Juleaften den 24. december
16.00
14.30		
Juledag den 25. december
10.30
9.15		
2. juledag den 26. december Fælles
10.00
Holckenhavn Slotskapel
Julesøndag den 29. december Ingen
10.30
		
Nytårsdag den 1. januar 		
Fælles
16.00*		
Søndag den 5. januar		
10.30
9.15		
* Kirkekaffe
Sognepræst MLS passer embedet i perioden lørdag den 19. oktober til og med fredag den
8. november. Mls kan kontaktes på telefon 65 36 12 00.
Fra den 11. november og frem er Kristina på barsel og en barselsvikar tager over.
Denne kan kontaktes på telefon 65 31 04 82.
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Hvor henvender man sig?
Dåb og bryllup:
Henvendelse sker
hos præsten.
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
10. november 2013 2013 i præstegården eller
e-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 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.

?

Mark & Storm Grafisk · 62 62 22 77

V INDINGE

