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Påsken er kirkens største højtid i løbet af kirkeåret.
Ofte er påsken lig med påskeharer, påskeæg, påskeliljer, påskefrokost. Vores
brug af gule farver og nok også chokolade stiger markant i de dage.
For nogle er påsken en stor højtid med mange traditioner, og for andre er det en
undskyldning for lidt samvær og ekstra god mad.
Men, hvorfor holder vi det overhovedet? Hvad går det ud på?
Hvornår er påske? Et af de største mysterier omkring påsken er, hvorfor den
nogle år falder tidligt og nogle år falder sent. Vi har stort set alle sammen hørt
nogen sige ‘Ja, men påsken falder jo også tidligt i år’.
Påsken falder altid efter første fuldmåne, efter første søndag efter 21. marts.
Hvorfor er der påske? Påske fejres i mange religioner, men herhjemme er det
mest den kristne tradition.
Påsken der giver os et budskab om forsoning af vore overtrædelser og

opstandelsesbudskabet, som kirken og folkekirken bringer videre til glæde og
gavn for os alle. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om ting man
ikke kan se.
Her er forklaringen bag de forskellige dage i påsken:
Palmesøndag: Jesus red ind i Jerusalem. Folkene var begejstrede og strøede
palmeblade for hans fødder.
Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes fødder. Skær betyder ren.
Han spiser sit sidste måltid sammen med dem – og kalder det sit blod og
legeme. Nadveren indstiftes denne dag.
Langfredag: Jesus korsfæstes og lægges i graven om aftenen.
Påskelørdag: Egentlig ikke nogen helligdag. Dagen er en sørgedag over Jesus
død.
Påskedag: Jesu grav findes tom.
Kristi Himmelfartsdag: 40 dage efter påske. Her fejres Jesus himmelfart. Ifølge
Biblen kan Jesus, mellem påske og Kristi Himmelfartsdag, vise sig i glimt.
Men hvordan er det gået fra, hvad der skete de dage, til at vi holder fri i dag?
Det var oprindeligt jøderne, som fejrede højtiden. Hos dem hedder det Pesach,
og man bruger dagene til at minde og fejre, at de mange jødiske slaver blev
befriet i Egypten.
Da Jesus palmesøndag kom til Jerusalem sammen med sine disciple, var det
fordi, de skulle fejre Pesach. Og der skete jo så alle de ting, vi har læst ovenfor på
de forskellige dage, som har gjort, at vi i dag holder påske – altså for at mindes
Jesu død og opstandelse. Det er derfra, at vi har fået vores påske, og det er jo
den, der danner grundlag for helligdagene i Danmark.
De små traditioner
Påskeharen ja, hvad har den egentlig med jødiske traditioner og Jesus at gøre?
Ingenting. Påskeharen kommer oprindeligt fra Tyskland. Han fungerer jo
egentlig som en slags sød og behåret mini-julemand, der gemmer æg i haven til
børnene.
Påskeæg er en stor del af den danske påsketradition. Farvningen af æg går helt
tilbage til 1600-tallet, hvor Christian d. 4.’s datter, Leonora Christine, fortæller,
at hun byttede malede æg med en medfange i Blåtårnet. Ægget har også altid

været et symbol på liv, ligesom kyllingen inde i ægget bliver symbol på Jesu
opstandelse.
Men i dag fungerer påskeægget jo som en slags gave. Vi giver børnene påskeæg
– primært i form af slik. Påskeæg kan også være en ‘’rigtig’’ gave, hvor du i
påskedagene får en lille ting.
For os voksne bruges påskeægget nok mest som en undskyldning for lidt
lækkert slik. Påskeægget er jo mest lig med chokolade end deciderede æg.
Det skal dog siges, at selve æg-delen stadig bruges og især anvendes som pynt.
Mange familier har en påsketradition om at male og pynte æg, som så holder
hjemmet fint i helligdagene.
Gækkebrevet var egentlig slet ikke et brev til at starte med. I gamle dage lagde
man en vintergæk et sted, hvor man ikke kunne undgå at komme til at røre ved
den. Rørte man den, ja så var man giverens ‘gæk’ året efter. Altså en slags minikærestebrev. Senere blev det skik at skrive et brev med vers og lægge
vintergækken ved.
God påske.

KONCERT MED MIDTFYNS GYMNASIUM
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.

Musik i Kirken
Musik har gennem århundreder været en vigtig del af kirkelivet, da næsten alle
kirker klangmæssigt er meget velegnede hertil.
Allerede den 8. marts er der det traditionelle besøg af musikelever fra
Midtfyns Gymnasium, hvor disse giver en oplevelse af, hvad de arbejder med
på musiklinjen, og får mulighed for selv at opleve kirkerummets akustiske
muligheder.
Palmesøndag d. 5. april kl.11 – Koncerten er aflyst p.g.a. kirkelukning i forb.
med Covid-19 situationen.
Kan man i Herringe opleve kammertrioen Vesselil til en musikgudstjeneste.
Kammertrioen Vesselil kommer og spiller til en musikgudstjeneste
Palmesøndag. En festlig og højstemt indledning til påskeugen.
Vi kender dem fra tidligere optræden i kirken i Herringe.
Vesselil består af:
Clara Tesch
Elisabeth Dichmann
Maja Aarøe Freese

violin, bratsch og vokal
violin og vocal
cello og vokal

Vesselil er en moderne folkemusiktrio, hvis repertoire består af en blanding
gamle nordiske ballader og dansemelodier flettet sammen med egne
kompositioner og tillige med elementer af improvisation.
Vi har tidligere haft trioen i Herringe Kirke og glæder os til at genopleve dem.
Herudover har vores organist Peter Eget lovet lejlighedsvis at invitere
enkelte bekendte med til musikalsk berigelse af højmessen.
Præsteembedet og præstegården
Det er fra stiftet besluttet, at der opslås en fuldtidsstilling i Herringe og
Gestelev sogne med tjenestebolig i Herringe præstegård. Ifølge den seneste
information, fordeles stillingen med 60 % ved vore sogne, og 40% som bistand
til provsten i Sdr Nærå.
Vi fik før jul besked om at sætte gang i, at indhente tilbud på istandsættelse af
Herringe præstegård. Denne proces er i gang, og arbejdets omfang gør at det
tager tid at tage disse tilbud hjem. Vi håber på at præstegården kan være klar til
indflytning efter sommerferien.

Processen med stillingsopslag går i gang i marts måned.

Der er menighedsrådsvalg i 2020.
Orienteringsmødet 12. maj er aflyst p.g.a. Corona -situationen
Valget gennemføres lidt anderledes denne gang. Der afholdes fælles
orienteringsmøde og valgmøde for begge sogne tirsdag d. 12.maj kl. 16:30 i
Gestelev forsamlingshus. Følg med i dagspressen, samt på hjemmeside og
sociale medier.
Ved dette møde orienteres der dels om gennemførte opgaver i valgperioden og
kommende opgaver. Menighedsrådets medlemmer vil fortælle om arbejdet,
hvem der genopstiller og for interesserede kandidater, hvilke kompetencer vi
eventuelt kan få brug for.
Den 15. september gennemføres valget. Mere om det i næste blad.

Præstevikar.
Uffe Kærup har i skrivende stund kontrakt med Fyens stift til udgangen af
marts. I første omgang aftaltes det, at Uffe Kærup også forestod de kommende
konfirmationer i april og maj måned.
Men da det tager længere tid med renovering af præstegård forlænges vikariatet
til efter sommerferien dvs. 1. august eller 1. september. Så det varer lidt endnu
inden der kommer en ny præst.
Jeg er desuden blevet bedt af biskoppen om at passe et konfirmandhold ved
Hjallese kirke i Odense, således at jeg i den følgende tid er ansat på fuld tid i
Fyens stift.

KONFIRMANDER 2020:
Konformationer er indtil videre aflyst p.g.a. Corona -Situationen
Konfirmeres i Gestelev Kirke d. 25/4 kl. 9.30
Carla Tang Herreborg Kjærved
Justine Grubbe Nørgaard
Ida Sofia Thestrup Quaade
Mikkel Richardt Møller Nielsen
Konfirmeres i Gestelev Kirke d. 26/4 kl. 10
Kristian Uhre Bo Knudsen
Konfirmeres i Herringe Kirke d. 3/5 kl. 10.00
Simone Asmussen
Selina Bjørn Christensen
Elea Holm Storm
Max Brokmose Billund
Konfirmeres i Gestelev Kirke d. 10 /5 kl. 10.00
Alexander Staal Damsgaard
Rasmus Steen Davidsen
Andreas Skov Devantier
Janik Dehn Winckler Hansen
Oliver Kristensen
Sidse Lynggren Hansen

Emma Poczkaj Vesterskov Pedersen

Årets sogneudflugt til Langelandsfortet onsdag d. 27. maj.
Sogneudflugten er aflyst p.g.a. Corona-situationen
I år går udflugten til Langelandsfortet, hvor der bliver god tid til at
se udstillingerne både inde og ude, og med kaffe og kage på
Skovsgaard Gods.
Senere på dagen en afstikker til tobaksladen ved Tranekær.
Der er afgang kl. 12.00 fra Herringe kirke og kl. 12.10 fra Gestelev
kirke. Forventet hjemkomst o. kl. 1 7.00. Alle er velkomne på
udflugten. Tilmelding senest d. 22 -5 til: Dorte Petersen,
dpgestelev@gmail.com eller Dorte Horup dortehorup35@gmail.com
Friluftsgudstjenesten er indtil videre aflyst – oplysning udgår senere…
Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag d. 1. juni kl. 14.00
- i Sdr. Nærå præstegårdshave, Kirkevej 20.
Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste i forhåbentlig dejligt vejr.
Sdr. Nærå sogn er i år vært ved den årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i
Midtfyn provsti. Gudstjenesten holdes i præstegårdshaven, og Simon Jylov,
præst i Espe/Vantinge/Hillerslev prædiker.
Der medvirker som tidligere år et folkekor, et lokalt børnekor og
instrumentalister. Enhver interesseret indbydes til at være med i folkekoret,
som øver torsdag d. 28. maj kl. 19-21 i Kirkeladen, Kirkevej 20, 5792 Årslev.
Tilmelding til folkekoret senest d. 19 . maj til dirigent Ulla Poulsen, tlf. 2032 0152 eller pr.
mail: up1955@gmail.com.
Medbring gerne stol eller tæppe og kaffekurv, som kan nydes i haven efter
gudstjenesten.

I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Sdr. Nærå kirke, og kaffen kan
indtages i Kirkeladen. Man kan parkere ved Sdr. Nærå kirke, ved biblioteket og
i præstegården.

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
GUDSTJENESTEPLAN
tomsholm@gmail.com
hjemmesiden
Fredag er fridag
www.herringe-gestelev-sogne.dk

Gudstjenester i kirkerne bliver nu genoptaget– se
retningeslinier, når de kommer og se tiderne på
hjemmesiden www.herringe-gestelev-sogne.dk
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1/3 – 1. s. i fasten

kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

8/3 –2. s. i fasten

kl. 14. 00 Koncert

Ingen gudstjeneste

15/3 – 3. s. i fasten

v. musikelever fra Midtfyns gymnasium (se inde i bladet)
Ingen gudstjeneste
kl. 10. 00

22/3 – Midfaste

Kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

29/3 – Mariæ Bebudelse Ingen gudstjeneste

kl. 10.00

5/4 – Palmesøndag

Kl. 11.00

Ingen gudstjeneste

9/4 – Skærtorsdag

Ingen gudstjeneste

Kl. 10.00

10/4 – Langfredag

kl. 10. 00(Liturgisk/ Lidelsesh.) Ingen gudstjeneste

12/4 – Påskedag

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

13/4 –2. Påskedag

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

19/4 –1. s. e. påske

kl. 11.30

Ingen gudstjeneste

25/4 –lørdag

Ingen gudstjeneste

kl. 9.30 Konfirmation

26/4 – 2. s. e. påske

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 Konfirmation

3/5 – 3. s. i påske

kl. 10. 00 Konfirmation

Ingen gudstjeneste

8/5 – Bededag

Ingen gudstjeneste

kl. 10.00

10/5 – 4. s. e. påske

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00 Konfirmation

17/5 – 5. s. e. påske

kl. 10. 00

Ingen gudstjeneste

21/5 – Kristi himmelf.

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

24/5 – 6. s. e. påsken

kl. 10.00

Ingen gudstjeneste

31/5 – Pinsedag

Ingen gudstjeneste

kl. 10. 00

10/6 – 2. Pinsedag

--- kl. 14. 00 Friluftsgudstjeneste ---

i Sdr. Nærå med picnic
KIRKEBILEN KAN BENYTTES OGSÅ TIL GUDSTJENESTER I DET ANDET SOGN
RING - Til Herringe: Palles taxa 62 62 28 15; til Gestelev: Alex´ Taxi 62 66 12 02

