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Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og
bliver døbt, skal frelses.
Ja således gengives Jesu møde med sine 11 tilbageværende disciple i
Marcusevangeliet. I denne situation fornemmes en længsel efter at finde ud af,
hvad der nu skulle ske. Jesus havde bebrejdet deres hårdhjertethed og vantro.
De tvivlede på at Jesus virkeligt var opstået.
Nu måtte Jesus besvære sig med at stille op til et ekstra møde med sine
tilbageværende 11 disciple efter at Judas var gået hen og havde hængt sig.
Hvad ville der ske. Stod de helt alene uden forklaringer og henvisninger. Intet
var skrevet ned, Ingen protokoller ført. Det nedskrevne i vore evangelier blev
først nedskrevet ca. 50 år senere.
Men de gjorde det som deres egen herre og mester her sagde til dem, nemlig: Gå
ud i al verden og forkynd budskabet.
De sagde det videre, som de havde oplevet på egen hånd og i fællesskab.
Det er det, der gør det muligt for os her i 2020 til stadighed at høre det
livgivende evangelium.

Det glade budskab har vi også mulighed for at hører igen her op til Kristi
Himmelfarts dag og Pinsen.
Pinse der betyder tallet halvtreds fordi der altid er 50 dage mellem påskedag og
pinsedag. Og der er altid 10 dage fra Kristi Himmelfarts dag til Pinsedag.
Der har altid været meget system i kirkens verden. Der skal være orden.
Intet må overlades til tilfældigheder.
Det præger kirke, kirkeåret, gudstjenesterne den dag i dag.
Tingene er sat på skrift.
Vi har nedskrevet den apostolske trosbekendelse, som stammer fra apostlenes
dage. Man måtte ikke tro på hvad som helst.
Det samme gør sig gælde i vore dage, hvor præsterne ikke må foretage de store
ændringer i det der kaldes liturgien. Præster og menighedsråd har afholdt
møder med biskoppen for at debatterer om gudstjenesten trænger til fornyelse.
Nogle menighedsråd vil gerne have ændringer – andre ikke.
Dog budskabet er det evigt gældende:
Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og
bliver døbt, skal frelses;
Du satte dig selv i de nederstes sted
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Du satte dig selv i de nederstes sted.
Du satte dig op mod de stores fortræd.
Du satte dig ind i de yderstes nød.
Du satte dig ud over dødsangst og død.
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Nu taler du til os fra højeste sted,
hvor ingen kan udsætte dig for fortræd,
og lever og lider dog med os endnu,
så ingen er mere i live end du.
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Du kæmper i verden for frihed og fred,
når andre gir op, bliver du viljefast ved.
Du følger os ind i den yderste nød
og kalder os ud af den inderste død
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Du sender os ned i de nederstes sted.
Du sætter os op mod de stores fortræd.
Du lever i os i de inderste lag.
Vi lever i dig på den yderste dag.
Hans Anker Jørgensen 1986.

Kirkelivet
Kirkelivet overalt i Danmark har som alle ved ligget
underdrejet siden 14. marts da det hele blev lukket pga
corona.
18. maj fik vi så den befriende meddelelse, at kirkerne
kunne åbnes ikke kun med 10 deltagere men med 35 i
Herringe og med 31 i Gestelev efter opmåling.
Så vi kan nu holde gudstjenester med afstand og med sprit.
Hvor længe det skal vare ved vi ikke i skrivende stund,
men vi håber selvfølgelig at der i løbet af sommeren kan
lukkes endnu mere op.
Således at vi måske efter 1. september kan få normale
tilstande. Men tiden vil vise det.
Så tålmodighed er en god ting, når vi taler om corona.
Nedlukning af samfund og dermed også kirk erne har haft
store konsekvenser for os alle.
Konfirmander og forældre ud over det ganske land har
været urolige for, om konfirmationerne kunne holdes i juni
eller om de skulle udsættes f. eks. til august eller endnu
senere.
Men som sagt først 18. maj fik vi retningslinjerne for
kirkernes åbning.
Provst og præster på Midtfyn aftalte på et skype møde, at være
imødekommende og tilbyde nye datoer til dem, der hellere ville
vente så festerne kunne holdes på restauranter - spisesteder osv.
I kan se de nye tider i gudstjenesteplanen og under
konfirmandlisten.

Nyt vedrørende personale.
Stillingen som graver på deltid, og en stilling som gravermedhjælper på deltid,
har været opslået i februar.
Vi fik en del ansøgere til begge stillinger. Det glæder os at byde velkommen til
Jan-Erik i graver- og kirketjenerfunktionen, og Lilian Jensen som
gravermedhjælper og afløsning som kirketjener.
De fleste har helt sikkert mødt begge. Jan-Erik har været ansat hos os siden
efteråret 2016, med forskelligt timetal. Han har stor erfaring i det grønne
område, og driver sin egen virksomhed med haveservice ved siden af. Vi er
meget glade for at Jan-Erik søgte stillingen og ser frem til et godt samarbejde.
Jan-Erik er bosiddende i Krarup.
Lillian startede som vikar i december, og har også stor erfaring på det grønne
område. Hun er uddannet blomsterbinder, og har arbejdet på kirkegården i
Krarup og har således fået god erfaring i arbejdet som gravermedhjælper og
afløser. Lillian deler gerne sin viden om planter og blomster, og det vil man stille
og roligt kunne se på kirkegårdene som et led i vores planer om mindre grus og
mere beplantning i de forskellige afdelinger. Lillian er også bosiddende i Krarup.
Begge har kunnet arbejde på kirkegårdene under nedlukningen ifm. Corona.
Præstegårdens istandsættelse og processen med ansættelse af ny præst.
Håndværkerne arbejder på livet løs, og i løbet af de næste uger vil der blive sat
stillads op, da der skal efterisoleres og taget på sydsiden udskiftes.
Håndværkerne satser på at kunne aflevere inden sommerferien starter.
Stillingen som præst i vores sogne er opslået d. 19.5. med ansøgningsfrist d. 8.6.
Stillingen indebærer bistandsforpligtigelse, dvs. hjælp, til provsten ved Sdr
Nærå sognekirke, og ønskes besat pr 1.september.
Vi er spændte på at skulle gennemlæse ansøgninger i den efterfølgende uge, og
indstille i slutningen af juni.
Menighedsrådsvalg 2020
Det tidligere annoncerede menigheds- og orienterende møde, er flyttet til
onsdag d.19.8. kl. 16.30 i Gestelev forsamlingshus. Der vil være et let traktement
med lidt brød, ost og vin. Mødet er for alle interesserede i begge sogne, og
omhandler dels en gennemgang af menighedsrådets afholdte og planlagte
projekter, og dels en orientering om det kommende valg.
Alle er på valg, og vi ved at der er en enkelt som ikke genopstiller i Herringe.
Desuden er der kun 4 medlemmer i Gestelev- vi vil gerne have flere stiller op så
vi kan få en stedfortræder(suppleant).
Med venlig hilsen
Stig Kjeldbjerg Formand Herringe-Gestelev menighedsråd

Samfundet er heldigvis ved at åbne igen efter Coronavirus, også landets kirker.
Første gudstjeneste efter lukningen var Kristi Himmelfart torsdag d. 21. maj i
Gestelev Kirke. Dagens tekst handlede om Den tvivlende Thomas.
Billedet på altertavlen i Gestelev Kirke forestiller netop ham – tvivleren
Thomas. Han var én af de 12 disciple og huskes for sin reaktion på nyheden om
opstandelsen: Kan det nu også passe? Biblen fortæller at genopstandelsen
forekom Thomas ret usandsynlig, og han troede først på historien da han fik lov
at se Jesus’ sår fra korsfæstelsen med egne øjne. Han FIK lov at både se
beviserne og endda røre ved dem, men ville ikke da det kom til stykket. Måske
var det alligevel bedst blot at tro?
Under gudstjenesten ved Kristi Himmelfart talte Uffe netop om Thomas.
Organisten lytter (som regel) opmærksomt til dagens prædiken, men alligevel
vandrede tankerne til min egen familie. Min gamle svigerfar, ikke mindst.
Min hustrus forældre bor nord for København. I Corona-krisens begyndelse var
svigerfar ikke særlig imponeret: Er det ikke hysterisk at lukke alting ned? Hvem
kender overhovedet nogen som har været syg af det?
Få dage senere kom beviserne på bordet: Peder Madsen, en god bekendt af hele
familien gennem 35 år, en ellers fuldstændig rask og rørig herre på 75 år, blev
syg og døde efter at have ligget i respirator nogle dage. Den tvivlende svigerfar
havde set beviset på hvorfor man skal passe på, og så fik han ellers lært at holde
afstand og spritte hænder af.
Og så når vi pointen med hele historien: Nu hvor samfundet åbnes, og vi atter
dyrker sport, går i kirke og alt muligt andet: Pas nu alligevel på jer selv og
hinanden. Vi behøver ikke altid at se beviset.
Organist Peter Eget Hansen

KONFIRMANDER 2020:
Konfirmeres i Gestelev Kirke d. 6/6 kl. 10.00
Kristian Uhre Bo Knudsen
Konfirmation i Gestelev kirke d. 14/6 kl. 9.30
Alexander Staal Damsgaard
Sidse Lynggren Hansen
Oliver Kristensen
Konfirmation i Gestelev kirke d. 14/6 kl. 10.30
Rasmus Steen Davidsen
Andreas Skov Devantier
Emma Poczkaj Vesterskov Pedersen
Konfirmation i Gestelev kirke d. 16/8 kl. 10
Janik Dehn Winckler Hansen
Konfirmation i Gestelev Kirke d. 22/8 kl. 10.00
Carla Tang Herreborg Kjærved
Justine Grubbe Nørgaard
Ida Sofia Thestrup Quaade
Mikkel Richardt Møller Nielsen
Konfirmation i Herringe Kirke d. 23/8 kl. 10.00
Simone Asmussen
Elea Holm Storm
Max Brokmose Billund

Sommerfrokost
Søndag d 26. juli agter vi at fortsætte traditionen med en sommerfrokost i
præstegårdshaven efter højmessen kl. 11. Som tilforn bliver det en
”sammenskudsfrokost”, hvor man selv medbringer en god ret og så også kan
lukrere på andres medbragte ditto.
Menighedsrådet plejer at sørge for øl og vand etc.
Vi håber på overdådigt sommervejr som vanligt, men har dog en enkelt gang
måttet ty til konfirmandstuen.

Menighedsrådet
ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sognepræst vikar i Herringe og Gestelev
Uffe Kærup,
Romerdalen 21, tlf. 29160652
mail: uk@km.dk
Mandag er fridag.
Graver Jan-Erik Larsen træffes bedst
mandag til torsdag, kl. 8.00 – 9.00
på tlf. 25317561 eller mail:
tomsholm@gmail.com
Fredag er fridag

Organist i Herringe og Gestelev:
Peter Eget
tlf. 26 18 07 74

Kontaktoplysninger på
Menighedsrådsformand og
øvrige medlemmer – se
hjemmesiden
www.gestelevkirke.dk

GUDSTJENESTEPLAN
juni - juli - august 2020

31-5 – Pinsedag
1/6 – 2. pinsedag

HERRINGE

GESTELEV

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

--- kl. 14. 00 Friluftsgudstjeneste med picnic ---

AFLYST i Sdr. Nærå præstegårdshave
6/6

kl. 10.00 konfirmation

7/6 – Trinitatis s.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

14/6 – 1. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 9.30 + 10.30 Konfirmation

21/6 – 2. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

28/6 – 3. s. e. Trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

5/7 – 4. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

12/7 – 5. s. e. Trin.

kl. 9. 00 KBD*

Ingen gudstjeneste

19/7 – 6. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 9. 00 LCA*

26/7 – 7. s. e. Trin.

kl. 11. 00 Sommerfrokost

Ingen gudstjeneste

2/8 – 8. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

9/8 – 9. s. e. Trin.

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

16/8 – 10. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 Konfirmation

22/8

kl. 10. 00 Konfirmation

23/8 – 11. s. e. Trin.

kl. 10. 00 Konfirmation

Ingen gudstjeneste

30/8 – 12. s. e. Trin.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

* Karen Blauenfeldt Dam KBD/Lene Carina Andersen LCA
KIRKEBILEN KAN BENYTTES FRIT TIL GUDSTJENESTER I DET ANDET SOGN

* BESTILLES DAGEN FØR *
Til Herringe og Gestelev: Palles taxa 62 62 28 15.

