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Hverdag i kirken
“Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.”
Sådan indleder Dan Turèll sin “Hyldest til hverdagen”, og han sætter i digtet
kærlige ord på den hverdag, som nogle gange lider under et lidt blakket ry:
Hverdagen er kedelig, hverdagen er grå, hverdagen er forudsigelig. Men ikke
hos Turèll. Jo, ganske vist er hverdagen forudsigelig, men det er netop det
fine ved den. Det er “den kendte udsigt der alligevel ikke er helt så kendt”. Vi
kan ikke vide, hvad vi møder i løbet af en dag, men sætter vi os og regner
efter, vil meget af vores dag være netop hverdag, det kendte.
Lige nu befinder vi os i den tid på kirkeåret, som kaldes Trinitatistiden.
Trinitatis betyder “treenighed”, og tiden mellem pinse og advent bærer
kirkeligt set præg af, at den treenige Gud, Far, Søn og Helligånd, er kommet
til syne og nu er forenet. Trinitatistiden kaldes også “kirkens hverdag”. Det
er her i hverdagstiden vi kan vende tilbage til det grundlæggende i vores
tilværelse og reflektere over, hvad der er vigtigt for os – og så arbejde på at
give det en fremtrædende plads i vores hverdag. Hverdagstid er arbejdstid.
Kirkens hverdagstid er ikke grå og kedelig. Traditionelt i kirken har
Trinitatistiden den grønne farve, som symboliserer håb, vedvarenhed og
mulighed. Jeg bruger gerne disse efterårsmåneder på at stille mig selv
spørgsmål til, hvordan jeg lever mit liv, og vi kan i kirken gøre det samme:
Hvad er det, vi holder kirke på? Hvad er det centrale ved den kristne tro? Og
ikke mindst: Hvordan har det betydning for os i vores hverdag?
At være og at leve i en verden, hvor hverdagen og rutinen kan få lov at fylde,
er en velsignelse. Det giver ikke sig selv. Det fylder mig med en
taknemmelighed over, at jeg har en hverdag, der – trods udfordringer – glider
nærmest ubemærket forbi som “den kendte udsigt der alligevel ikke er helt så
kendt”. Derfor holder jeg af hverdagen.
Helt festløs er kirkens hverdagstid dog ikke her i Herringe -Gestelev:
Personligt glæder jeg mig til d. 13. september, hvor jeg officielt indsættes som
jeres præst her i Herringe-Gestelev, og vi kan få lejlighed til at hilse på
hinanden. Herringe Kirke lægger sidst i september hus til Høstgudstjeneste
med musikalske indslag. Til november inviterer vi i Gestelev til Halloweenfejring i både Kirken og Forsamlingshuset. Endelig sættes det nye kirkeår i
gang 1. søndag i advent med en musikgudstjeneste. (Se omtaler af alle disse
særgudstjenester inde i bladet.)

En ny hverdag
Mit navn er Eva Lykke Jensen, jeg 32 år og har indtil
nu boet hele mit liv i Østjylland, senest i Aarhus,
hvor jeg har læst teologi og har taget den praktiske
præsteuddannelse på pastoralseminariet. Min fritid
har jeg brugt i to af de mange aarhusianske kor og
som frivillig hos Dansk Flygtningehjælp.
Nu er min hverdag blevet en hel anden: Jeg er ved at
forberede mig på en ny rolle som jeres sognepræst,
nye omgivelser på landet og en ny hverdag som
sognepræst. Det er mit første embede, så jeg har meget at skulle lære i den
kommende tid.
Foruden at være jeres sognepræst her i Herringe og Gestelev sogne skal jeg
lægge 40% af min arbejdstid i Sdr. Nærå, hvor jeg skal bistå provst Inge
Dalsgaard med nogle af hendes præsteopgaver.
I skrivende stund er jeg netop flyttet ind i præstegården i Herringe og er
stadig omgivet af flyttekasser og hjemløse krydderiglas, men jeg glæder mig
over den modtagelse, jeg har fået, og den velvilje, som jeg mærker fra jer.
Jeg glæder mig meget til at møde jer her i Herringe -Gestelev pastorat, til at
holde gudstjenester med jer, til at være sammen med jer, ja, kort sagt til at
være jeres præst – til fest og til hverdag.
Jeg ønsker alle et godt efterår.
Eva Lykke Jensen

Corona
Kirkelivet har i høj grad været præget af pandemien siden det tidlige forår.
Desværre ser det ikke ud til at restriktionerne i kirkerne og sammenkomster i
den forbindelse, bliver ophævet foreløbig.
Bisættelser, begravelser og konfirmationer har kunnet gennemføres med et
meget begrænset antal deltagere.
Det samme gør sig gældende ved de kommende gudstjenester og
arrangementer. I dag d.25.8., gælder følgende for Gestelev respektive
Herringe kirker: 31-35 personer, når der synges (2 m afstand), og op til 64 -70
personer (1 m afstand) når der ikke
synges.
Fortsæt med at passe godt på hinanden og udvis hensyn.

Velkommen til vores nye præst Eva Lykke Jensen
Søndag d.13.9. indsættes Eva Lykke Jensen i Herringe kirke kl. 10:00 og i
Gestelev kirke kl. 14:00.
Menighedsrådet afholder en velkomst reception i Gestelev forsamlingshus for
begge sogne kl. 11:30 – 13:45. Vi håber der er mange som vil være med til at
byde Eva velkommen, og på baggrund af restriktionerne omtalt andet steds,
vil gudstjenesterne ved indsættelsen b live afviklet uden fælles sang og
nadver. I stedet vil vi blive underholdt af musik med Theis Langelands med
flere.
I tilfælde af væsentlige ændringer i restriktionerne for forsamling i kirker og
ved reception, vil vi kommunikere det via af de sociale medier.

Menighedsrådsvalg 15.9. kl. 19:00 i Herringe for begge sogne.
Vi har afholdt et orienteringsmøde d.19.8. i Gestelev forsamlingshus. 14
personer var mødt frem.
Mødet var oprindeligt planlagt i april måned som en orientering om
menighedsråds arbejde, så interesserede kunne få indsigt i hvad arbejdet
indebærer, men dette møde blev forhindret af Corona situationen.
Nu kommer det til at ligge tæt på den såkaldte valgforsamling, der finder
sted d.15.9. kl. 19:00 i Herringe kirke. Her opstilles interesserede kandidater,
der præsenterer sig selv o g hvad de står for og hvad man gerne vil arbejde
med.
Alle der er valgbare, kan stille op. Alle menighedsrådsmedlemmer er på valg.
Efter evt. debat og spørgsmål, stemmes der ved hemmelig afstemning.
Der skal vælges 4 medlemmer samt en stedfortræder fra h vert sogn.
Alle interesserede er velkomne.
Stig Kjeldbjerg formand menighedsrådet

Kommende arrangementer i øvrigt:
Høstgudstjeneste i Herringe Kirke
Søndag d. 27/9 kl. 16.00
Når æblerne lyser rødt på træernes grene og høsten er gået ind, samles vi til høstgudstjeneste
i kirken i taknemlighed over naturens gaver. I år får vi desuden besøg af tidligere kirkesanger
ved Herringe-Gestelev Pastorat, Ditte Fromseier, som sammen med organist Peter Eget
sætter smukke toner til gudstjenesten.

Gud og græskar – for hele familien
Søndag d. 1/11 kl. 14.00
Vi mødes i Gestelev Forsamlingshus og laver græskarlygter. Klokken 16.00 er der
gudstjeneste i Gestelev Kirke, hvor vi skal høre, om Jesus spiste græskarsuppe, da han var
lille, og om Allehelgen og Halloween er det samme. Efter gudstjenesten spiser vi
græskarsuppe sammen i forsamlingshuset, og måske er der nogen, som fortæller en uhyggelig
historie eller to.
Man må gerne komme udklædt, men det er ikke et krav.

Musik til advent
Søndag d. 29/11 kl. 16.00
Det nye kirkeår skydes i gang med en musikgudstjeneste, hvor dygtige musikere
medvirker til at gøre fællessang og adventstiden ekstra festlig. Vi synger kendte
adventssalmer og skal høre bibelske tekster og lyrik om adventstidens
forventningsfuldhed.

Kirkehøjskolen
I Kirkehøjskol en Midt på Fyn afholdes en række foredrag hen over efterå ret.
Progra mmet for aktiviteterne dette efterår kan ses på vores hjemmeside:
www.herring e-g est elev-sogne.dk og i øvrigt findes via dette link: F acebooksiden

”Kirkehøjskolen midt på Fyn”. Omstående er to aktiviteter vist.

ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sognepræst
Eva Lykke Jensen
tlf. 24 97 91 43; Mail: elje@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

Organist i Herringe og Gestelev:
Peter Eget
tlf. 26 18 07 74
Kontaktoplysninger på menighedsråd i øvrigt ses på hjemmesiden:
www.herringe-gestelev-sogne.dk

GUDSTJENESTEPLAN
september, oktober og november 2020

HERRINGE

GESTELEV

6/9 – 13. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

13/9 – 14. s. e. trin.

Kl. 10.00 Indsættelsesgudstjeneste

Kl. 14.00
Indsættelsesgudstjeneste

20/9 – 15. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

Kl. 10.00

27/9 – 16. s. e. trin.

Kl. 16.00 Høstgudstjeneste

Ingen gudstjeneste

4/10 – 17. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

Kl. 16.00

11/10 – 18. s. e. trin.

Kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

18/10 – 19. s. e. trin.

Ingen gudstjeneste

Kl. 10.00

25/10 – 20. s. e. trin.

Kl. 9.00

Ingen gudstjeneste

1/11 – Alle helgens dag Ingen gudstjeneste

Kl. 16.00 Familiegudstjeneste

8/11 – 22. s. e. trin.

Kl. 14.00

Ingen gudstjeneste

15/11 – 23. s. e. trin.

Kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

22/11 – S. s. i kirkeåret

Ingen gudstjeneste

Kl. 9.00 (Simon Jylov)

29/11 – 1. s. i advent

Kl. 16.00 Musikgudstjeneste

Ingen gudstjeneste

Vi vil i menighedsrådet gerne støtte, at der serveres kirkekaffe til nogle gudstjenester, men vil også gerne
have at menigheden støtter op om den praksis f.eks. ved at deltage i forberedelsen af denne ved at melde
sig som frivillig.
Dette kan ske ved at kontakte Birgir Norddahl på mail: bnorddahl@hotmail.com eller telefon 62 62 18 21,
der så vil lægge kirkekaffe ind i gudstjenesteplanen med deltagelse af de der melder sig.

KIRKEBILEN KAN BENYTTES OGSÅ TIL GUDSTJENESTER I DET ANDET SOGN
RING - Til Herringe og Gestelev: Palles taxa 62 62 28 15;

