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Jesu fødsel
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i
hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle
drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i
Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt,
for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de
var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham
og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
Julen gør noget ved os alle. Når vi kommer i kirke juleaften for at høre
julebudskabet om fred på jord. Vi tager det til os med de skønne j ulesalmer,
vi holder så meget af at synge. Det rører ved noget i os , når aftenen sænker sig
og vi tænker tilbage til vor barndoms jul, hvor alt var lutter idyl, varme og
glæde. Vi voksne ved nok, at det ikke altid er tilfældet når vi kigger ud i den
store verden.
Fra B.S. Ingemann salme 121 i salmebogen Dejlig er jorden:
Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Den salme holder jeg meget af, jeg er født i Sorø, der hvor Ingemann sad i sin embedsbolig
som lektor ved Sorø akademi og kiggede ud over den idylliske Sorø sø.
I den sø har jeg badet som barn og vi gik i kirke i min fars gamle Sorø klosterkirke, som blev
færdigbygget på foranledning i 1161 af biskop Absalon og stod færdig 1201 samme år som
Absalon døde. Absalon ligger begravet foran højalteret i kirken.
Sorø Borger og Realskole med 1100 elever gik ved skoleafslutningen i samlet flok til kirken
og vi kunne alle være der i Danmarks femte største kirke. Det er noget af det, som jeg husker
allerbedst.

Det samme vil ske når vi i Herringe og Gestelev kirker holder juleafslutninger for
Rudme og Nordskovens friskoler.
Luciaoptog med begge skoler glæder alle sig til at deltage i. Det er også uforglemmelige
stunder i kirkerne.
Selvfølgelig var vi også i kirke selve juleaften og nød hvert øjeblik.
Især når vi senere på aftenen skulle have risengrød, and og gaver.
Jeg fik engang en elektrisk togbane, som jeg havde i mange år og byggede videre på.
Alt sammen grundet i julebudskabet om fred og glæde på jorden.
For mon ikke Gud bliver glad, når vi er sammen i kærlighedens tegn med hygge og gaver.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Rigtig glædelig jul.
Uffe Kærup.

Søndag d. 1/12 Kl. 16.00 Fælles ADVENTS-gudstjeneste i Gestelev kirke.
Første søndag i advent fejres fælles adventsgudstjeneste for Herringe og
Gestelev med Ringe kirkes Pigekor under ledelse af Kirsten Wind Retoft kommer og
synger i Gestelev kirke første søndag i advent kl. 16.00 til en Musikgudstjeneste. De vil
synge O, kom, o kom, Det første lys og Blomstre som en rosengård, som vil være
sammenfaldende med et salmevalg. De vil prøve at holde det rimeligt adventsagtigt, men en
snert af den kommende juletid kan forekomme.

Torsdag d. 12/12 kl. 16.00 LUCIA for børn og voksne.
Denne torsdag aften kommer eleve rne fra Nordskovens Friskole og
synger Lucia for gamle og unge i Gestelev.

3. søndag i advent d. 15/12 kl. 17.00 LUCIA i Herringe kirke.
Børn fra Rudme har også øvet sig til Lucia; de kommer og synger i kirken 3.
søndag i advent i december mørket.
Og der vil være fortælling for store og små.

JULEN i Herringe og Gestelev Kirker.
Juleaftensdag d. 24. dec.er der gudstjeneste kl. 15.00 i Herringe kirke og
kl. 16.30 i Gestelev kirke.
Juledag, d. 25. dec., er der gudstjeneste kl. 10.00 i Herringe kirke.
2. juledag, d. 26. dec., er der gudstjeneste kl. 10.00 i Gestelev kirke.
Juledagene er for mange fyldt med alt muligt andet end kirke . Alligevel holder
kirken åben - for de udasede, de overmætte og dem hvis jul især var fyldt af et
savn. Der vil som altid være smuk musik, og smukke salmer der skal synges.

NYTÅRSGUDSTJENESTER den 31/12 kl. 16.00 i Herringe kirke og
den 1/1 kl. 16.00 i Gestelev kirke.
Det gamle år lukkes ned og det ny e bydes velkommen. Der vil efter
gudstjenesterne omkring nytår være udskænkning til en nytårsskål d. 31/12 i
Herringe kirkes våbenhus, og d. 1/1 øl og chips og pølsehorn i Gestelev kirke.
Her bliver lejlighed til at hilse de andre fra byen et godt nytår.

Til kalenderen:
KONCERT MED MIDTFYNS GYMNA SIUM
Søndag den 8. marts 2020 kl. 14 i Herringe kirke.
Vi viderefører vores skønne tradition med at lave koncerter i Herringe en gang om året. I
rigtig mange år har vores 2g’ere med musik på højt niveau fået lov til at lave deres egen
koncert på 45-60 minutter i begge kirker.
Det har altid været en rigtig fin – og udfordrende – opgave.
Vi har aftalt at afholde koncerten i kun én kirke, og det synes jeg, er en god ide.
Det publikum, der møder op, kan godt være i én kirke, og vi undgår den hektiske situation
med at pakke grejet sammen og stille op igen på kort tid.

Ny præst og ændringer blandt personalet.
Kamille Nygård er som bekendt, rejst til Norge med familien, og i oktober måned har
præsterne i Ringe vikarieret. Der er i skrivende stund, ikke fundet en løsning på hvorledes en
kommende stilling skal slås op.
Velkommen til Uffe Kærup, som startede onsdag d. 6. november med konfirmandholdet i
Herringe præstegårds konfirmandstue. Den 10. november blev Uffe Kærup indsat som
sognepræst i stillingen ved Herringe - Gestelev pastorat, foreløbigt indtil 1.april 2020.
Ditte Fromseier Hockings har været vores kirkesanger gennem knapt to år. Det har været et
privilegium, at kunne nyde Dittes violinspil. Ditte har fået en lignende stilling nær sin bopæl
på Østfyn, og derfor valgt at opsige sin stilling hos os.
I stedet har vi ansat Kirstine Gaarde-Simonsen som kirkesanger. Kirstine har vikarieret for
Ditte, og har en mindre stilling som kirkesanger ved Ringe statsfængsel. Vi byder Kirsstine
velkommen, og håber på et frugtbart samarbejde.
Vores graver gennem 30 år Keld Larsen, er fratrådt efter gensidig aftale. Henny Larsen har
samtidigt, sagt sin stilling som gravermedhjælper op.
Det betyder at Jan-Erik Larsen som har været deltids ansat gravermedhjælper igennem snart
3 år, fortsætter i stillingen og indtil videre, påtager sig graveropgaverne i samråd med
kirkeværger og kontaktperson.
Grandækningen varetages i år af Jan-Erik og medarbejdere ved Lydinge haveservice. Derfor
kan udseendet måske variere lidt fra det vante, men vi er sikre på det bliver til alles
tilfredshed.
Vi har siden 1. september haft en praktikant Martin Rasmussen, på kirkegårdene 2 dage om
ugen.
Martin laver, som et led i sin uddannelse et projekt, der forhåbentlig kan give os inspiration
til en mere grøn og frodig kirkegård. Det vil især komme til udtryk på de tomme gravsteder.

PRÆSTEDÆKNING:

Sognepræst Uffe Kærup tidligere sognepræst i Brændekilde- Bellinge sogne i
Odense kommer som vikar til Herringe og Gestelev. Gældende fra 1. november.
Foreløbigt indtil april 2020.
Tak for en god modtagelse i sognene og menighedsråd. Glæder mig til at være
præst for begge sogne det næste stykke tid og er kommet godt fra start med
konfirmandundervisningen.

KAFFEKLUBBEN – har du tid og lyst til at lave kaffe og evt. bage
en kage til en gudstjenes te i ny og næ – kontakt Helle Norddahl
hellenorddahl@gmail.com eller tlf. 21 28 39 97Til

ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Sognepræst vikar i Herringe og Gestelev
Organist i Herringe og
Gestelev:
Uffe Kærup,
Peter Eget
Romerdalen 21, tlf. 29160652
tlf. 26 18 07 74
mail: uk@km.dk
Mandag er fridag.
Graver Jan-Erik Larsen træffes bedst
Kontaktoplysninger på
mandag til torsdag, kl. 8.00 – 9.00
Menighedsrådsformand og
på tlf. 62621505 eller mail:
øvrige medlemmer – se
tomsholm@gmail.com
hjemmesiden
Fredag er fridag
www.gestelevkirke.dk

GUDSTJENESTEPLAN
for december, januar og februar 2019-20
HERRINGE

GESTELEV

1/12 – 1. s. i advent

Ingen gudstjeneste

Fælles adventsgudstjeneste
kl. 16. 00 Pigekor fra Ringe

8/12 – 2. s. i advent

kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

12/12 – Torsdag

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Lucia ved elever fra
Nordskovens Friskole

15/12 – 3. s. i advent

kl. 17 Lucia ved elever fra

kl. 10. 00

Rudme friskole

20/12

kl. 10.00 Juleafslutning

kl. 9.00 Juleafslutning

Rudme friskole

Nordskovens friskole

22/12 – 4. s. i advent

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

24/12 – Juleaftensdag

kl. 15.00

kl. 16. 30

25/12 – 1. juledag

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

26/12 – 2. juledag

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

31/12 – Nytårsaftensdag kl. 16. 00 Nytårsgudstjeneste Ingen gudstjeneste
1/1 – Nytårsdag

Ingen gudstjeneste

kl. 16. 00 Nytårsgudstjeneste

5/1 – Helligtrekonger

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

12/1 – 1. s. e. H3K

Ingen gudstjeneste

kl. 10.00

19/1 – 2. s. e. H3K

kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

26/1 – 3. s. e. H3K

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

2/2 – sidste. s. e. H3K

kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

9/2 – Septuagesima

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

16/2 – Seksagesima

kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

23/2 – Fastelavn

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

1/3 – 1. s. i fasten

kl. 10. 00

KIRKEBILEN KAN BENYTTES OGSÅ TIL GUDSTJENESTER I DET ANDET SOGN
Kirkebilen bestilles dagen før!
RING - Til Herringe: Palles taxa 62 62 28 15; til Gestelev: Alex´ Taxi 62 66 12 02

