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Stort tillykke

Kære alle
Jeg håber I har nydt sommeren både i
sol og regn, nu kan vi snart begynde at
se ind i efteråret og frem mod vinteren,
som giver os den unikke mulighed at
tænde lys og samle os inden døre i vores
fælles stuer ved kirken.
Vi skal dog først på højskole sammen, i
storstuen og i kirken d. 29. august. Fik
du dig ikke tilmeldt kan du kontakte
mig eller tilmelde dig via vores hjemmeside. Dagen byder på mange gode timer
inkluderet: gudstjeneste, fælles aktiviteter, foredrag, festmiddag og musik om

aftenen. I år er det gratis i anledning af
kirkens 140 års fødselsdag.
Siden sidst har Ryslinge Valgmenighed
fået ny præst: Malene Rask Aarestrup
og det er med glæde, at de to menigheder kan fortsætte vores gode højskoletradition, som vi næste år får mulighed
for at nyde sammen på Rønshoved Højskole i uge 33.
Husk at sætte flueben på din skatteblanket. Har du brug for hjælp er du
velkommen til at kontakte Else eller Lis.
Jeg glæder mig til vores gensyn,
De bedste hilsner fra, Ina

Bustur og udflugt til
”To herrer fra Veronika”
på Ulriksholm Slot

Vi slår katten af tønden i storstuen
Morgenkaffe i storstuen i forbindelse
med fællesgudstjenesten for de fynske
valg-og frimenigheder

Lørdag d. 11. august.
Årets sprudlende Herregaardsspil handler om to adelsmænd, Valentino og Proteus, og deres kærlighedskvaler! I den
tidlige komedie behandler Shakespeare
temaer som venskab/kærlighed og trofasthed/troløshed og skildrer rammende, hvor fjollede forelskede mennesker
kan være. Stykket veksler elegant mellem hovedpersonernes romantiske følelser og komiske scener spillet af deres
tjenere, den bekymrede Spids, der hele
tiden taler om eller med sin hund Gnav,

Forberedelser
til frilufts
gudstjeneste,
Ulriksholm
Slot
og den madglade Rap. Efter mange
forviklinger ender alt godt. Valentino
får sin Silvia, og Proteus bliver taget til
nåde af Julia.
I den smukke slotsgård vil der være stole
stillet op, hvorfra vi kan nyde forestillingen i den smukke slotspark. Efter
forestillingen der varer fra kl. 19-21, er
vi inviteret indenfor i slottets smukke
stuer til et lille glas vin inden bussen
kører mod Sdr. Nærå igen. Kirken betaler bussen og resten af beløbet over den
nette sum af 50 kr. Vi mødes foran kirken kl. 18 og vil man hellere køre selv,
er man naturligvis velkommen til det.
Tilmelding til mig senest d. 4. august.

Højskoledag i valgmenigheden
Lørdag den 29. august
Vi begynder i storstuen til formiddagskaffe kl. 9 og gudstjeneste i kirken kl.
9.30. Herefter er der fællessang og
bevægelse, frokost og workshops/(eller
middagshvil). Kaffen serveres forinden
foredrag af Erik Clausen, herefter festmiddag og musik om aftenen. Højskoledagen er gratis. Tilmelding til Ina hvis
du ikke nåede det over hjemmesiden.

Fyraftenssang

Friluftsgudstjeneste
ved Hudevad Sø

Vi synger af ”karsken bælg” tre gange
i efteråret: d. 22.september, 6. oktober,
og 4. november fra kl. 17-17.45, blandede sange fra salme – og højskolesangbogen. Indimellem fortælles små anekdoter om sangene vi synger.

Søndag d. 16. august kl. 11
Vi følges fra kirken kl. 10.30 eller man
kan komme selv direkte.
Hvis vejret tillader det medbringer vi
egen madkurv i det grønne, hvor Hans
Peter og Knud Erik vil ledsage fællessangen på deres strygeinstrumenter. Herefter byder kirken på kaffe. I tilfælde af
regn kryber vi i ly i kirken og i storstuen.

Indsamling til organisationen ”Hopenow”

Oplev Lunau og Sund til
ungdomsgudstjeneste
Søndag d. 27. september kl. 11
Efter sidste års succes vil Lunau og Sund
igen i år synge deres skønne uovertrufne
sange, blandet med kendte numre som
konfirmanderne vil introducere os for.
Gudstjenesten er for alle unge og deres
familier og er samtidig en afslutning på
en forhåbentlig vellykket konfirmandlejr.

iklædt dansk folkemusik, og den første
af sin art på dansk. Teksten er skrevet af
Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Bjerre Damgård og Michael
Sommer, med udgangspunkt i dansk
traditionel dansemusik.
Hans Peter, vores organist, har kastet sig
ud i projektet med hjælp fra musikere
og sangere fra valgmenigheden. Meld
dig til kirkens lejlighedskor fem onsdage
i september: 2. sept., 16.sept., 23. sept.
30. sept. alle dage kl. 19 i kirken

Spillemandsmesse
til høstgudstjenesten
Søndag d. 4. oktober kl. 11
I 1963 fik en belgisk præst, Uudo Haazen i Congo oversat gamle latinske messeord til afrikanske toner med trommer,
instrumenter og et musikalsk sprog, som
congoleserne forstod.
Spillemandsmessen er en gudstjeneste

Majstangsfest

Kunstneren Karsten Auerbach Formiddagshøjskole
Tirsdag d. 20. oktober kl. 10-12
viser rundt
Onsdag d. 7. oktober
Vi er inviteret indenfor i Karsten Auerbachs værksted, hvor han vil præsentere
sine spændende og dynamiske malerier
for os og fortælle sin personlige baggrund for hans arbejde i dag.
Mennesket er hans hovedmotiv: Kroppens sprog og bevægelser. Dansen og
dynamikken. Ofte med flere figurer
sammenstillet i forløb; som digte eller
fortællinger – med menneskekroppen
som skrifttegn. Nogle af billederne bryder rammerne – helt bogstaveligt.
Vi mødes foran storstuen kl. 18.15 og
kører sammen til Faaborg. Tilmelding
til Ina, senest d. 30. sept. af hensyn til
kaffen.

i storstuen
Torben Rasmussen fortæller om 43
spændende år i Dansk Politi - fra gadebetjent på Vesterbro til drabs- og brandefterforsker i provinsen. Pia sørger for
kaffen til os.

Formiddagshøjskole

Torsdag d. 12. november kl. 10-12
i storstuen
Tidl. Valgmenighedspræst i Ryslinge,
Michael Nielsen har givet ”ordene vinger” i sine udgivelser: ”Gensyn med
glæden” og ”Daggryets sange”. Michaels
poesi og digtning handler om alt det,
der binder os til livet: ”Når tekst og melodi indgår i et lykkeligt møde, ja, så får
poesien vinger...”

Udflugt til Sanderumgårds Romantiske Have

Børnegudstjeneste

Søndag d.15. november kl. 11 i kirken.
Herefter går vi til frokost og børnekoncert med ”Phil og Fod” og synger børnesange i storstuen.

Efterårsmøde i samarbejde
med Sdr. Nærå Friskole

Mandag d. 16. november
Vi skal høre et spændende og nutidigt
Grundtvig-foredrag af Astrid Søe. Vi
begynder på friskolen kl. 18.30 og slutter kl. 21.

SE HER:
Næste hold konfirmander med konfirmation d. 3. april 2016
Velkommen til præst i præstegårdens
konfirmandstue, tirsdage fra kl. 8-ca.
9.45. Første gang tirsdag d. 8. september 2015. Sæt kryds i kalenderen for
konfirmandindskrivning søndag d. 6.
september (husk dåbsattest), efter gudstjenesten går vi i storstuen og spiser frokost så vi kan hilse på hinanden.

D. 26.-27. september 2015 (ændret
dato) tager vi på konfirmandlejr med afsluttende ungdomsgudstjeneste i kirken
om søndagen. Husk at invitere familie
og venner 
Tirsdag d. 27. oktober tager vi på tur
til København. Husk at bede om fri fra
skole.
Mandag d. 25. januar tager vi på teatertur til Vejstrup Valgmenighed og ser
”Abrahams døtre”.
Jeg glæder mig til at se jer.

Døbte

Pelle Emil Niemann Lindenborg
Isaksen, døbt d.29. marts 2015, søn
af Ditte Marie Niemann Lindenborg
Isaksen og Tue Lindenborg Isaksen,
Rødegårdsvej 139, Odense M.
Anna Gry Gellert Rasmussen, døbt d.
5. april 2015, datter af Emilie Gellert
Andersen og Søren Rasmussen, Torpegårdsvej 31A, Sdr. Nærå.
Anton Brun Grøftehauge, døbt d. 5.
april 2015, søn af Anne-Marie Brun
Grøftehauge og Anders Grøftehauge,
Åvej 23A, Sdr. Nærå.
Ludvig Eshøj Dokkedahl, døbt d.
31. maj 2015, søn af Pernille Astrid
Nyland Eshøj og Daniel Bøgelund
Dokkedahl, Stationsvej 61, Sdr. Nærå.
Hjertelig tillykke!

Viede

Bibi Linda Poulsen og
Henrik Pedersen, Årslev.
Hjertelig tillykke!

Døde

Sofie Pedersen, Ørbækvej 150, Odense
SØ, bisat fra Nr. Søby d. 29. Maj 2015
Rasmus Brinkmann, Hudevad Byvej 7,
Hudevad, bisat d. 6. juni 2015
Inger Margrethe Ovesen, Ørbækvej
10C, Gislev, bisat d. 13. juni 2015
Ære være deres minde

Kontakter
Bestilling af Storstuen:
Else Rasmussen
Tlf. 65 97 23 01
Formand:
Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
Graver:
Ejvind Kristiansen
Tlf. 65 97 21 53
Mobil 21 75 31 53
Organist:
Hans Peter Soelmark
Tlf. 65 90 21 54
Kasserer:
Else Rasmussen
Tlf. 65 97 23 01
else@rasmussen.mail.dk
Præst:
Ina Balle Aagaard
Tlf. 65 99 11 02, 31 72 31 69
ina@valgmenigheden.dk
Mandag er fridag
Kirkeværge:
Anne Marie Christensen
Tlf. 65 97 30 06
Servicemedarbejder
Pia Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
Følg med på vores hjemmeside:
valgmenigheden.dk
Og find os på
www.facebook.com/valgmenigheden

Gudstjenester og arrangementer:
Kirkebilen bestilles ved Ina.
Søndag d. 2. august

kl. 11

Ina Aagaard

Søndag d. 9. august

kl. 11

Ina Aagaard

Tirsdag d.11. august

kl. 19

Friluftsteater Ulriksholm Slot

Søndag d. 16. august

kl. 11

Friluftsgudstjeneste ved Hudevad Sø
Ingen gudstjeneste

Lørdag d. 29. august

kl. 9.30

Gudstjeneste i forbindelse med højskoledagen

Søndag d.6. september

kl. 11

Ina Aagaard

Søndag d. 13. september

kl. 11

Ina Aagaard

Søndag d. 20. september

kl. 11

Ina Aagaard

Tirsdag d. 22. september

kl. 17-17.45 Fyraftensang

Søndag d. 27. september

kl. 11

Søndag d. 4. oktober

kl. 11 	Ina Aagaard,
høstgudstjeneste med kor og musik fra valgmenigheden

Tirsdag d. 6. oktober

kl. 17-17.45 Fyraftensang

Ina Aagaard, ungdomsgudstjeneste

Onsdag d. 7. oktober		

Udflugt til Carsten Auerbach, kunstmaler i Faaborg

Søndag d.18. oktober

kl. 11

Ina Aagaard

Tirsdag d. 20. oktober

kl. 10-12

Formiddagshøjskole: Torben Rasmussen, Højby

Søndag d. 25. oktober

kl. 11

Ina Aagaard

Onsdag d. 28. oktober.

kl. 14

Gudstjeneste, Åhaven, Ina Aagaard

Søndag d.1. november.

kl.19.30

Allehelgen, Ina Aagaard, cellist Søren Friis medvirker

Onsdag d. 4. november.

kl. 17-17.45 Fyraftensang ved forstander Mette Schultz

Torsdag d. 12. november.

kl. 10-12

Søndag d.15. november

kl. 11 	Ina Aagaard, børnegudstjeneste,
herefter frokost og børnekoncert i storstuen

Mandag d.16. november.

kl. 18.30

Søndag d. 22. november

kl. 11 	Ina Aagaard.

Søndag d. 22. november

kl. 14	Fejring af Danmarks første
valgmenighed, Ryslinge 150 år, i Ryslinge.

Formiddagshøjskole: Michael Nielsen, Ryslinge

Efterårsmøde på friskolen: Foredrag af Astrid Søe
Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Søndag d. 23. august		

