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Hilsen fra Arendse
Siden september sidste år har kirkerne og menigheden i Rynkeby og Revninge kunne
møde og se Arendse som sognepræst her i sognene. Det er en stor glæde at have
Arendse hos os som sognepræst, og kirkebladet bringer her en hilsen fra Arendse:

Kære alle i Rynkeby og Revninge menighed
Det er en glæde for mig at kunne præsentere
mig her i kirkebladet. Mange af jer har jeg allerede mødt, da jeg sammen med Andreas i
det seneste halve år har fungeret som jeres sognepræst. Det er blevet til flere gudstjenester i
både Rynkeby kirke og Revninge kirke samt på
Dalsbo, og jeg ser frem til mange flere.

Oprindeligt er jeg fra Nordjylland. Jeg er vokset op i Tversted præstegård. Tversted er en
lille landsby ved Vesterhavet, hvor min far var
sognepræst. Hverken min mand eller jeg havde
tilknytning til Fyn, da vi flyttede hertil, men vil
den dag i dag kalde Fyn for ”vores” sted – vi er
meget glade for at være her.
Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde
ved Rynkeby, Revninge og Rønninge kirker, og
jeg glæder mig til at lære jer alle at kende!

For dem der ikke skulle vide det, så er jeg 32 år.
Jeg bor sammen med min mand Tonny og vores datter Hedvig på snart 2 år i Rønninge præstegård. Vi flyttede til Rønninge i foråret 2014,
hvor jeg blev indsat i Rønninge kirke.

Kærlige hilsner
Arendse
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Herrens måltid – om nadveren i kirken
ker over det ganske land. Sådan har det ikke altid været. Mange vil erindre fra deres barndom,
at Nadveren, som måltidet kaldes i daglig tale
(efter det gl. danske, nat i betydningen aften
og werth i betydningen måltid), var forbeholdt
særlige højtidsdage i kirkeåret. Men siden Ritualbogen af 1992, som ordner gudstjenesten i
Folkekirken, er det blevet slået fast, at Herrens
måltid hører til ved hver søndags- og helligdags
gudstjenestefejring. Med denne ordning er Folkekirkens gudstjenestefejring i dyb samklang
med den kristne tradition og historie.

- ved Sognepræst Andreas la Cour
I mit virke som præst her i sognene oplever jeg
mere og mere, at indbydelsen til at deltage i
Herrens måltid, Nadveren, melder sig som højdepunktet i gudstjenestefejringen i sognenes
kirker. Med nedenstående indledende og cursoriske bemærkninger ønsker jeg at beskrive noget
af den historiske baggrund for nadverfejringen.
Og så kunne godt tænke mig på sigt at blive klogere på, hvorledes menigheden her i Rynkeby
og Revninge selv oplever det at gå til nadver i
forbindelse med gudstjenestefejringen. I denne
tid står vi på tærsklen til Påsken, og Skærtorsdag ihukommer vi det sidste måltid, som Herren
fejrede med sine disciple, inden han døde på
korset Langfredag. Men på mange måder kan
nadveren siges at være det første måltid i enhver
erindring om den opstandne Kristus.

Fællesskabet omkring et bord, omkring et måltid
spejler og gentager nemlig den måde, hvorpå de
første kristne samledes i tidernes morgen. Evangelisten Lukas beskriver således mødet mellem
den opstandne Kristus og disciplene påskedag
på følgende måde:

Søndag efter søndag fejres Herrens måltid i kir-
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gør dette til ihukommelse af mig!’ Ligeså tog han
også bægeret efter måltidet og sagde: ’Dette
bæger er den nye pagt i mit blod; gør dette, så
ofte som I drikker, til ihukommelse af mig!’ For
hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer
(1 Kor 11,23-26).

På den første dag i ugen (dvs. søndag efter den
jødiske kalender) om aftenen, ”…gik han med
ind for at blive hos dem. Og mens han sad til
bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så
blev han usynlig for dem (Luk 24, 29b-31). Det,
som vi her hører beskrevet af Lukas, kan være
en beskrivelse af de første kristnes oplevelse
af at gå til nadvers. Det vil sige en beskrivelse
af, hvorledes de første kristne oplevede det at
samles omkring et måltid, som havde den opstandne Kristus som sit centrum.

Fælles for Paulus og Lukas er deres beskrivelse
af den kristne sammenkomst som en sammenkomst omkring et måltid, hvor Herren Jesus
Kristus er tilstede. Historisk bliver det da det
fælles måltid, som bliver kulminationen i menighedernes sammenkomster fra begyndelsen
og i tiden helt frem til Reformationen, både i
Øst- og Vestkirken.

Lukas menes at have nedfældet sit evangelium
omkring århundredeskiftet. 50 år tidligere skrev
apostlen Paulus en række brevetil nystartede
menigheder rundt omkring Middelhavsområdet. Paulus’ breve er de ældste vidnesbyrd, vi
ejer, om de første kristnes menighedsliv. I Paulus’ 1. brev til menigheden i Korinth hører vi
Paulus beskrive menighedens kommen sammen i Kristus på følgende måde:

(I de kommende kirkeblade vil Nadverens historie og aktualitet blive belyst yderligere, red.)

[Jeg hører, red.] at når I kommer sammen, er
det ikke Herrens måltid, I holder, for enhver tager straks for sig af sin egen mad, og éen sulter,
mens en anden drikker sig beruset. Kan I da
ikke spise og drikke hjemme? Eller ringeagter I
Guds menighed og bringer skam over dem, der
ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg
rose jer? Nej, for dette får I ingen ros. (1. Kor
11,20-23)
Det, som Paulus her beskriver, er altså en beskrivelse af hvordan man ikke fejrer et måltid
med Kristus som centrum. Hvorledes et sandt
møde i et måltidsfællesskab omkring den opstandne Kristus bør forløbe beskriver Paulus i
stedet således:
For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han
blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og
sagde: ’Dette er mit legeme, som gives for jer;
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Legestue og fællesskab
Fra marts måned åbner Legestue for Rynkeby og
Revninge sogne op for dørene i Konfirmandstuen ved præstegården. Initiativtager til og tovholder i Legestuen er Marianne Kaufmann Hansen
fra Mesterrækken. Marianne skriver:

søn på 4 år, som kunne komme til at være for
vild overfor andre børn.
Alt dette affødte selvfølgelig en livlig snak mellem 3-4 mødre, ind imellem afbrudt af børnespørgsmål, hjælp til toilettet eller fedtede fingre
der skulle tørres. Det var netop det jeg kom i
legestue efter, altså denne hjertelige og ærlige
snak, som flyder så let i dette forum. Desuden
kom jeg til at tænke på tingene i en højere kontekst.

”Jeg var i legestue i Fredens Kirke i Odense en
formiddag, med min lille Troels på knap 1 år,
for at møde andre hjemmegående. Nu er min
barsel slut og et nyt liv venter, omend det føles
knap så brat end den de udearbejdende mødre
får, når deres barsel slutter.

Børn er små ufærdige mennesker, de fødes bittesmå og er helt afhængige af voksne de første
mange år af deres liv. De er igang med at lære
spillereglerne, og deres egne og andres grænser
at kende. Derfor skal vi bære over med fejltrin
og grænseoverskridende opførsel. Husk på, at
vi alle er Guds børn. Han bærer over med os.
Derfor skal vi også bære over med hinandens
fejltrin og respektere hinandens grænser.

At man lever anderledes end flertallet når man
passer sine egne børn, det er tydeligt, og det
går sjældent ubemærket hen. Vi kom til at tale
om det med at blive set skævt til og talt nedsættende om, fordi vi ikke arbejder ude i samfundet
og producerer noget synligt.
“Men i kirken lærer vi jo, at vi er noget værd,
blot fordi vi er til”, var der så en der sagde.

Og vigtigst af alt, se hinanden som værdifulde,
blot fordi vi er til.”

En enlig mor oplevede endvidere, at andre ofte
blandede sig i, hvordan hun skulle opdrage sin
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Legestue for Rynkeby og Revninge sogne
Hver onsdag kl 9.30 - 12.00 i Konfirmandstuen
Åben legestue for børn 0-6 år ifølge med voksen
• For hjemmepassede børn og barslende
• Lokalt netværk for børn og voksne
• Sang, leg, snak og hyggeligt samvær
• Koster 10 kr pr. gang, bare mød op, ingen tilmelding
• Der er kaffe og te, medbring gerne madpakker, og evt. hjemmesko
•	Kl 10 synger vi goddag-sang og andre gode sange, herefter er der fri leg, måske en udflugt
over i kirken
•	Vi rydder op efter os selv og vores barn, og hjælpes ad med at tørre borde af, feje gulv
og tage skrald med ud, inden vi siger farvel.
• Legestuen åbner døren op første gang onsdag den 7. marts 2018. Vel mødt!
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Konfirmation 2018
I april måned skal vi fejre konfirmation i både Rynkeby Kirke og Revninge Kirke.
Årets konfirmander er en god blanding af elever fra vores lokale Friskoler i Rynkeby og Revninge samt
Nymarksskolen. Konfirmanderne har taget godt imod deres præst, og jeg glæder mig til at gå foråret
og konfirmationen i møde sammen med dem. Konfirmationen er en festdag for alle i pastoratet, og
alle i pastoratet indbydes til at fejre dagen for årets konfirmander ved at lade flaget gå til tops.

Søndag d. 22. april skal vi fejre konfirmation i Rynkeby Kirke kl. 11.00 for:
Annesofie Berthelsen, Rynkeby
Julie Tijana Dreyer, Odense NØ
Karoline Lykke Honnens, Langeskov
Anna Maria Kvistgaard Kamuk, Rynkeby
Mira Have Nielsen, Revninge
Heidi Rohde Pedersen, Langeskov
Martin William Luunbjerg Hovgaard, Kerteminde
Simon Engholm Jæger, Munkebo
Gunnar Matias Krog, Munkebo
Mads William Lungskov, Odense NØ
Johannes Norup Birk, Rynkeby
Magnus Hynkemejer Maaløe, Nyborg
Christopher Ankjær Boskovic Stage Madsen, Munkebo
Andreas Nielsen, Revninge
Benjamin Guldager Nielsen, Munkebo
Gunnar Matias Krog, Munkebo

Fredag d. 27. april skal vi fejre konfirmation i Revninge Kirke kl. 09.00 for:
Alberte Birk Dreier, Rynkeby
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Fredag	
  den	
  23.	
  marts	
  kl.	
  13.30	
  
I	
  Hardenbergs	
  kapel,	
  Rynkeby	
  Kirke	
  
Cafeèn	
  og	
  	
  Menighedsrådet	
  afholder	
  arrangementet	
  sammen	
  
Musikken,	
  der	
  indgår	
  i	
  Matador,	
  er	
  et	
  relativt	
  uudforsket	
  område,	
  som	
  Toner	
  af	
  Guld	
  med	
  stor	
  
entusiasme	
  har	
  kastet	
  sig	
  over.	
  Tidens	
  toner	
  med	
  Marguerite	
  Viby,	
  Leo	
  Mathiesen,	
  Lulu	
  Ziegler	
  og	
  
Ib	
  Schønberg	
  understreger	
  stemninger	
  af	
  glæde,	
  vemod,	
  munterhed	
  og	
  drama.	
  Det	
  samme	
  gør	
  
Rødes	
  bryllups-‐optræden,	
  de	
  tyske	
  soldaters	
  traurige	
  lieder	
  samt	
  indslag	
  på	
  Postgaarden	
  af	
  
finkulturel	
  karakter.	
  Toner	
  af	
  Guld	
  guider	
  publikum	
  på	
  en	
  musikalsk	
  tidsrejse	
  fra	
  1929-‐1947,	
  hvor	
  
genrerne	
  er	
  bredt	
  repræsenteret	
  med	
  alt	
  fra	
  operette	
  til	
  revyviser	
  og	
  jazz.	
  Numrene	
  bindes	
  
sammen	
  af	
  små	
  fortællinger	
  om	
  TV-‐succesen,	
  musikken	
  og	
  perioden,	
  og	
  de	
  integrerede	
  
fællessange	
  afrundes	
  på	
  festlig	
  vis	
  af	
  Konsulinde	
  Holms	
  sølvbryllupspoesi	
  på	
  ”Sølvstænk	
  i	
  det	
  
gyldne	
  hår”.	
  	
  
	
  
Om	
  os:	
  
Den	
  midtjyske	
  duo,	
  Toner	
  af	
  Guld,	
  består	
  af	
  ægteparret	
  Helle	
  og	
  Dynes	
  Skovkjær	
  –	
  en	
  klassisk	
  sopran	
  og	
  en	
  
klaverspillende	
  bedemand.	
  	
  Helle	
  og	
  Dynes	
  har	
  gennem	
  ni	
  år	
  optrådt	
  sammen	
  ved	
  talrige	
  kirke-‐	
  og	
  
sognekoncerter	
  og	
  private	
  og	
  offentlige	
  arrangementer	
  med	
  et	
  bredt	
  repertoire,	
  bestående	
  af	
  operette,	
  
musical,	
  wienermusik,	
  viser	
  og	
  evergreens	
  samt	
  den	
  danske	
  salme-‐	
  og	
  sangskat.	
  De	
  har	
  begge	
  en	
  fortid	
  som	
  
skuespillere	
  på	
  sommerspillet	
  Busbjerg,	
  hvor	
  de	
  traf	
  hinanden	
  i	
  2008.	
  
Der	
  er	
  fri	
  entrè	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Alle	
  er	
  velkomne	
  
Cafeèn	
  	
  og	
  Rynkeby-‐Revninge	
  Menighedsråd	
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Helle og Dynes Skovkjær
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Program for cafeen
Marts, april og maj
Fredag d. 9. marts kl. 13.30
Ruth Nygaard fortæller om Oluffa, som blev gift med Christian Brandt, stifteren af
Brandts Klædefabrik

Fredag d. 23. marts kl.13.30
Matador i ord og toner, med ægteparret Helle og Dynes Skovkjær
Arrangementet foregår i Kirken, I samarbejde med menighedsrådet

Fredag d. 6. april kl.13.30
Banko – 5,00 kr. pr. kort.

Fredag d. 20. april kl.13.30
Helga Eriksen fortæller om sine forældres liv. Et liv ud over det sædvanlige

Fredag d. 4. maj kl.13.30
Lis Ingemann fortæller om sit liv som Luksusvagabond igennem 12 sommerferier

Fredag d.18.maj kl. 13.30
Nina Aagaard Skov fra de forbyggende hjemmebesøg kommer og fortæller om sit arbejde.
Derefter spiller vi lykkehjul
Caféen har åbent fra kl. 13.30 – 15.30 i Præstegårdens konfirmandstue
Kaffe, te og brød koster 20,00 kroner.
Alle er velkomne
Venlig hilsen Tove (tlf. 21 63 25 82) Karen (tlf.29 40 83 15) Henny (tlf. 26 23 43 05)
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Siden sidst

Julekoncerten i Rynkeby Kirke
med Jesper Lundgaard

Jesper Lundgaard er garant for sang af højeste kvalitet med danske salmer, julehits,
fællessang og evergreens.
I sin flotte røde habitjakke indtog sangeren Rynkeby Kirke, hvor, han med sin meget charmerende
og glade personlighed, gav en fyldt kirke en stor musikoplevelse.
Der var mest solosang, men også julesange, som der kunne synges med på.
Han formåede, at nå ned på selv de bagerste kirkebænke, med sin store udstråling.
Alle kom med garanti i julestemning.
Jesper Lundgaard blev akkompagneret på klaver af musikeren, som er med på billedet.
Navnet haves desværre ikke.
På menighedsrådets vegne:
Anne Nørgaard- Offersen
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Invitation til årets sogneudflugt
lørdag den 9. juni 2018
Vi kører fra Rynkeby præstegård kl. 8.00
Turen går til Tirpitz, en topattraktion i verdensklasse
Tirpitz blev åbnet 1. juli 2017
Der vil være en halv times introduktion inden vi går ind og ser udstillingerne.
Når vi har været på museet et par timer, vil vi spise de medbragte sandwich.
Derefter går turen til Ribe Domkirke, der vil også være lidt tid på egen hånd i Ribe

Eftermiddagskaffen nydes på Quedens Gård i Ribe
Quedens Gård - netop der, hvor by og hav mødes, hvor Ribe Å fra sit løb fra Vadehavet ind i landet
går over til at blive Ribes havn, Skibbroen, ligger Café Quedens. Siden 1200-tallet har der været
liv på stedet, og caféen har til huse i bygningen fra 1582, som købmand Johannes Harbo Quedens
købte i 1834. Han overtog en eksisterende købmandsforretning.
Bygningskomplekset tilhører i dag Sydvestjyske Museer, og siden 1965 har der været først butik og
siden en kombination af butik og café, hvor der fortsat er mulighed for at gøre en god handel. Her
byder Lise Frederiksen velkommen i en charmerende café, hvor der serveres alt fra kaffe og kage
via sandwichs og burgere til spændende frokost- og middagsretter alt efter tid på dagen, årstiden og
kundens behov. Om sommeren kan køkkenets lækre frembringelser nydes både på fortovs¬cafeen,
i den unikke gård eller i den tilstødende, charmerende rosenhave. Caféen rummer også butikken,
hvor der sælges mange smukke ting og ¬rariteter, som du næppe finder andre steder.

Middagen serveres på Kryb I Ly Kro
Turen koster kr. 450,- som dækker transport, entrè og introduktionen til udstillingerne på museet
Morgenkaffe i bussen – sandwich – eftermiddagskaffe og aftensmad, samt en genstand
(vand/øl/vin) til måltiderne.
Tilmelding til : Kirsten Berthel tlf: 3013 1084 mail: kirstenb1@stofanet.dk
Anne Nørgaard-Offersen tlf: 2396 3825 mail: anne@offersen.com
Andreas la Court lf: 6539 1098 mail: apd@km.dk
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Tirpitz museet er bygget i beton, stål og glas
Ved Vesterhavet tæt ved Blåvand ligger det nye museum Tirpitz. Museet har fået international bevågenhed dels
på grund af dets arkitektur og dels på grund af arkitekten bag projektet, den verdenskendte danske arkitekt
Bjarke Ingels.
Den amerikanske tv-station CNN har i år udnævnt 13 bygningsværker, som de mener, mennesker i hele verden
skal unde sig selv at se i år. Et af dem er Tirpitz.
Tirpitz bunkeren
Den gamle, tyske kanonstilling Tirpitz, som hidtil har fungeret som museum, var en del af Hitlers Atlantvold, der
strakte sig fra Nordkap i Norge ned til Pyrenæerne. Tirpitz bunkeren blev påbegyndt i slutningen af 1944 for
at beskytte havruten til Esbjerg havn, og var planlagt til at stå færdig i september 1945. Krigens afslutning i maj
1945 betød, at bunkeren aldrig blev færdigbygget, og ikke fik monteret nogen kanoner.
Det nye Tirpitz
Det nye Tirpitz er bygget i fredet klitlandskab, men der er givet tilladelse til projektet, da det ikke er bygget ind i
en naturlig klit. Det er placeret der, hvor der før lå en sandrampe, der var anlagt af tyskerne, og som skulle have
været underlaget for kranen.Varde Museerne fik tilladelse til at flytte den 55.000 kubikmeter store sandrampe
under forudsætning af, at landskabet blev reetableret. For at opfylde betingelserne var kravet, at byggeriet skulle
underordne sig naturen, og det er lykkedes. Oven på museets fire tage er det oprindelige naturlandskab genskabt gennem beplantning med marehalm. På den måde fremstår bygningen meget diskret og som en harmonisk
del af landskabet.
Når man nærmer sig museet, kan det være svært at få øje på, da bygningen føjer sig ind i landskabet og på afstand ser ud som en sandklit, der er gennemskåret af fire dybe stier. Stierne fører ind til museets plads og videre
ud i landskabet. Under sandet ligger det 2.500 kvadratmeter store museum.
Stål, glas og beton
Tirpitz er opført i stål, glas og beton. Alle synlige vægge og lofter er af beton og støbt på stedet, der er brugt
4.400m3 beton og 600 ton armeringsjern. De fire tagflader hver på omkring 600m2 hviler kun på de ydre
vægge og er ikke forbundet til væggene mod den åbne indre plads.
De største glaspartier er 6 meter høje
De indre facader, der vender ud mod pladsen og de fire stier, består helt af glas. Det største af de store vinduespartier ud mod den åbne indre plads dækker 17m2, er 6 meter højt og vejer 1,5 ton. Det er det største enkeltstykke glas monteret på en bygning i Danmark.
De høje glasfacader trækker dagslyset ned i udstillingerne, der ligger under jorden.
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Kalender
Bogværket Danmarks Kirker, i daglig tale kaldet
Kirkeværket, blev grundlagt i 1927 og har som
formål at beskrive samtlige kirker i Danmark.
Bag værket står Nationalmuseet. Beskrivelsen af
Rynkeby og Revninge kirker findes i bind 40-41
af bogværket, og det kan rekvireres via hjemmesiden: danmarks-kirker.natmus.dk.

Legestue starter op den 7. marts kl. 09.30
- se omtale inde i bladet. Vel mødt!

Gudstjeneste og Æggejagt i præstegårdshaven, 2. påskedag, 2. april kl. 09.30
Traditionen tro vil 2. påskedag stå i børnenes tegn,
og vi vil derfor fejre dagen med en børnegudstjeneste i Rynkeby kirke og med efterfølgende æggejagt

Vel mødt til en hyggelig og oplysende aften!

i præstegårdshaven. Alt sammen i godt samarbejde
med Rynkeby Lokalråd. Vel mødt!

Tirsdag den 10. april kl. 19.00 kigger redaktørerne af bogværket Danmarks kirker forbi
konfirmandstuen i Rynkeby. På denne aften vil
der blive vist billeder fra og fortalt om det omfattende arbejde med at beskrive skildre henholdsvis Rynkeby og Revninge kirker, som stod
på i det forgangne forår, og det kom på tryk i
efteråret (se billede).
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Sket i vore sogne

Kirkelig vejviser

Rynkeby Kirke
Døbte:

Sognepræst (kbf.)
Andreas la Cour
Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby
Tlf: 6539 1098
Mail: apd@km.dk
Mandag fridag

10.12.2017				
Frida-Sofie Rose Skræp Hovgaard
10.12.2017
Ellen Snedevind Hansen

Sognepræst
Arendse Wulff-Jørgensen
Kirkestræde 1, Rønninge, 5550 Langeskov
Tlf: 2119 2028
Mail: arw@km.dk
Mandag fridag

12.11.2017
Martin Frode Vesterlund Jensen
Begravede/bisatte
14.12.2017
Bolette Malene Godtfredsen

Kordegn - kirkekontor
Charlotte Bülow
Fjordvej 66, 5330 Munkebo
Tlf: 6597 6771
Mail: chbl@km.dk

Menighedsrådsmøder

Kirkegårdene
Graver Solvej Lorenzen
Kirkevej 8, 5350 Rynkeby
Tlf: 6539 1860
Mail: rynkebyrevningekirkegaarde@dbmail.dk
Mandag fridag

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00
i Hospitalet, Revninge
Onsdag den 18. april kl. 19.00
i Konfirmandstuen, Rynkeby
Tirsdag den 15. maj kl. 19.00
i Hospitalet, Revninge

Musik
Organist: Vakant
Kirkesanger, John N. Jensen
Kirkesanger, Dorte Daugaard

Kirkebil

Menighedsråd
Formand
Anne Nørgaard-Offersen,Tlf: 6532 3825 – 2396 3825
Mail: anne@offersen.com

Munkebo Taxi, tif: 65 97 43 10
Bestilling skal finde sted senest kl. 14.00 fredagen før den
søndag, man ønsker kørsel.

Kirkeblad

Næstformand
Else Kristensen, Tlf: 5055 1836
Mail: nykr@godmail.dk

Stof kan sendes til redaktionen på mail:
kirstenb1@stofanet.dk
Deadline: 1. maj 2018

Kontaktperson
Kirsten Berthel, Tlf: 3013 1084
Mail: kirstenb1@stofanet.dk

Indsamlinger

Kasserer
Søren Monk Andersen, Tlf: 6539 1105 – 6172 1105
Mail: monk@teknik.dk
Kirkeværge
Niels Koefoed Tlf: 6539 1718 – 5093 4020
Mail: hulemose@dbmail.dk

I Rynkeby og Revninge kirker samler vi ind til Jul, Påske og
Pinse samt ved årets høstgudstjeneste.
I Julen samlede vi ind til Jysk Børneforsorg/Fredehjem,
og der blev samlet 1492,50 kr. ind i Rynkeby og 483 kr. i
Revninge. Tak for disse gode gaver.

Kirke/kirkegårdsudvalg
Kirsten Berthel
Peder Høite Hansen, Tlf: 6532 1387
Mail: peder.revninge@gmail.com

Til Påske vil vi samle ind til Kirkens Korshær. Tak for enhver gave.
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Gudstjenesteliste
MARTS:
Sønd. 4. marts

3. s. i fasten

Revninge

kl. 09.30

Arendse Wulff-Jørgensen

Torsd. 8. marts

Fyraftensgudstjeneste

Rynkeby

kl. 17.00

Arendse Wulff-Jørgensen

Sønd. 11. marts

Midfaste

Rynkeby

kl. 11.00* Arendse Wulff-Jørgensen

Sønd. 18. marts

Mariæ bebudelses dag

Revninge

kl. 11.00* Andreas la Cour

Sønd. 25. marts

Palmesøndag

Rynkeby

kl. 09.30

Andreas la Cour

Torsd. 29. marts

Skærtorsdag

Revninge

kl. 09.30

Arendse Wulff-Jørgensen

Fred. 30. marts

Langfredag

Rynkeby

kl. 11.00

Andreas la Cour

Påskedag

Rynkeby

kl. 09.30

Andreas la Cour

Revninge

kl. 11.00* Andreas la Cour

April:
Sønd. 1. april

		
Mand. 2. april

Børnegudstjeneste

Rynkeby

kl. 09.30

Sønd. 8. april

1. s. e. påske

Rynkeby

kl. 11.00* Arendse Wulff-Jørgensen

Sønd. 15. april

2. s. e. påske

Revninge

kl. 09.30

Arendse Wulff-Jørgensen

Tors. 19. april

Fyraftensgudstjeneste

Revninge

kl. 17.00

Andreas la Cour

Sønd. 22. april

3. s. e. påske

Rynkeby

kl. 11.00

Andreas la Cour, konfirmation

Fred. 27. april

Bededag

Revninge

kl. 09.00

Andreas la Cour, konfirmation

Sønd. 29. april

4. s. e. påske

Rynkeby

kl. 09.30

Andreas la Cour

Sønd. 6. maj

5. s. e. påske

Revninge

kl. 11.00* Arendse Wulff-Jørgensen

Torsd. 10. maj

Kristi himmelfartsdag

Rynkeby

kl. 11.00

Andreas la Cour

Sønd. 13. maj

6. s. e. påske

Revninge

kl. 09.30

Andreas la Cour

Torsd. 17. maj

Fyraftensgudstjeneste

Rynkeby

kl. 17.00

Arendse Wulff-Jørgensen

Sønd. 20. maj

Pinsedag

Revninge

kl. 09.30

Andreas la Cour

		

Rynkeby

kl. 11.00* Andreas la Cour

Mand. 21. maj

2. Pinsedag

Rynkeby

kl. 09.30

Arendse Wulff-Jørgensen

Sønd. 27. maj

Trinitatis

Revninge

kl. 09.30

Andreas la Cour

Andreas la Cour

* Kirkekaffe
Dalsbo:
13. marts (ALC), 10. april (ARW) og 8. maj (ALC)
GUDSTJENESTE DALSBO

www.helmertryk.dk

Maj:

