Hvor henvender
man sig?
Dåb og bryllup:

Vindinge Pastorat:

Henvendelse sker til præsten.

www.vindingekirke.dk
Facebook: Vindinge Kirke - Fyn
Adresse:

Dødsfald:

Bøjdenvej 116
5800 Nyborg

Alle dødsfald skal snarest anmeldes til
sognepræsten i bopælssognet - også
hvis dødsfaldet sker uden for sognet,
og hvis begravelsen skal finde sted
uden for sognet.

Sognepræst:
Kristina Løvenstrøm
Mail: kl@km.dk
Kan træffes på tlf.: 65 31 04 82
Fridag: mandag

Kirkebil:

Graver:

Der kan bestilles kirkebil hos Nyborg
Taxa på tlf.: 70103320. Kirkebilen kan
benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Vindinge Sogn.
Det skal oplyses, hvis man benytter
rollator eller kørestol og eventuelt skal
transporteres siddende i kørestolen.

Jesper Jørgensen
Mail: v.kg@mail.dk
Kirkegården, tlf.: 51 51 56 90

Menighedsrådsformand:
Knud Bjørn
Sulkendrupvej 9
5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 08 99

Sognemedhjælper:
Birgitte Kjær
Mail: birgitte.kjaer13@gmail.com

KIRKENYT

Kirkeblad:
Deadline for næste kirkeblad er d. 27.
juli 2022. Kontakt sognepræsten, som
er ansvarshavende redaktør.
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Vild med vilje
Juni - Juli - August
Årgang 49 nr. 3, 2022

Tillykke!
Pinse i Vindinge Kirke
Søndag den 5. og mandag den 6. juni kl. 10.30
Kom Ånd!

Kirkens fødselsdag

Pinsen er lig fest! Fest for Helligånden. Vi pinsefejrer, at Guds ånd,
som vi også kalder Helligånden,
kom til verden og skabte tro, håb
og fællesskab blandt mennesker.
Efter jul og påske er pinsen kirkens
tredje store højtid, som fejres 50
dage efter påsken.

Det tog nemlig lidt tid for disciplene at fatte påsken - altså døden og
opstandelsen og det ny, spirende
liv - og først 50 dage efter påske
kom Ånden over dem, og nu turde
de igen tro på livet. På den måde er
pinsen helt centralt for den kristne
kirkes begyndelse, for da Helligånden kom til disciplene, blev de ikke
kun modige og fik tro på livet - de
blev også sendt ud i verden for at
dele deres tro med alle.
Sådan begyndte kirken - og ligesom ved så mange andre begyndelser, fejrer vi dens fødselsdag helt
præcist i pinsen.
Ingen lagkage
for det er så bøvlet at stå med i
våbenhuset! Til gengæld vil der
være masser af dejlige pinsesalmer
og glade smil. Med lidt held bydes
der også på en tår kirkekaffe og en
småkage.

Duen optræder første gang i Bibelen, når
Jesus opsøger Johannes Døberen for at
blive døbt. Da Jesus er blevet døbt, stiger
Helligånden ned fra himlen i form af en
due - her symboliserer den Guds ånd.
Duen bruges ofte også som et symbol på
fred og renhed.

Gudstjenesten 2. pinsedag vil
være præget af dåb, og derfor er
gudstjenesten liturgisk - det vil
sige med musik og læsninger, men
uden prædiken og altergang.

Dato

Klokken

Handling

Sted

3.

10.00

Plejehjemsgudstjeneste

Vindinge
Landsbycenter

7.

10.30

Højmesse

Kirken

14.

14.00*

Høstgudstjeneste og kagekonkurrence (tilmelding)

Udendørs

21.

9.30

Gudstjeneste v. Louise Schousboe

Kirken

21.

13 - 15

Rundvisning i Kirken og på
Kirkegården

Kirke og
kirkegård

23.

9 - 12

Menighedsrådsmøde

Konf.stue

27.

10.30

Sankt Mads-messe

Kirken

28.

10.30

Højmesse

Kirken

4.

14.00

Gudstjeneste og sensommermøde
- foredrag ved Erik Lindsø

Kirken +
konf.stuen

7.

10.00

Plejehjemsgudstjeneste

Vindinge
Landsbycenter

August

September

I uge 26, 27 og 28 holder Kristina Løvenstrøm ferie og henviser
i denne periode til sognepræst Louise Schousboe, som kan
kontaktes på telefon 65 36 12 00 eller mail: mls@km.dk

Af Kristina Løvenstrøm
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Dato

Klokken

Handling

Sted

Sensommermøde med
Erik Lindsø
Søndag den 4. september kl. 14.00

Juni

1.

10.00

Gudstjeneste

Vindinge
Landsbycenter

5. pinsedag

10.30*

Højmesse

Kirken

6.
2. pinsedag

10.30

Liturgisk gudstjeneste
med dåb

Kirken

12.

10.30

Højmesse

Kirken

13.

19.30

Gospelkoncert

Kirken

19.

10.30

Højmesse

Kirken

24.

16.00

Menighedsrådsmøde

Konf.stue

26.

9.30

Gudstjeneste v. Louise Schousboe

Kirken

Vi begynder dagen i kirken med
en gudstjeneste, hvorefter vi fortsætter i konfirmandstuen til et foredrag ved Erik Lindsø, som denne dag vil tale om kunsten at være
en glædesspreder.

LIVSGLÆDENS
NØDVENDIGHED
Livsglæden er det, der gør livet
levende. Livsmod er det, som man
løbende får sat ind på sin glædeskonto. I et muntert og livgivende
foredrag sætter Erik Lindsø ind på
fælleskontoen!
Reservér dagen allerede nu og læs
uddybende om foredraget i næste
kirkeblad.
Glæd dig til også at høre Erik
Lindsø prædike ved gudstjenesten.

Erik Lindsø er højskolemand,
forfatter og foredragsholder.

Kristen Meditation for alle
Alle onsdage kl. 17.00 i Vindinge Kirke

Juli

3.

9.30

Gudstjeneste v. Louise Schousboe

Kirken

10.

9.30

Gudstjeneste v. Louise Schousboe

Kirken

17.

9.30

Gudstjeneste v. Louise Schousboe

Kirken

24.

10.30

Højmesse

Kirken

31.

10.30

Højmesse

Kirken
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Dette nye initiativ i Vindinge Kirke er for alle, der i ugens løb ønsker lidt mere fordybelse i en kristen kontekst. Det kræver overhovedet ingen erfaring med meditation at være med - blot skal du have
lysten til at være i et fællesskab og
at være stille i en lille halv time.

stilheden igen. Den tradition, som
vores meditation vil læne sig op
ad, er den som praktiseres i Verdenssamfundet af Kristen Meditation. Du kan læse mere derom på
www.wccm.dk.
Det er helt enkelt og
man afkræves intet altså ingen ord og
forklaringer - blot
måske et smil til
goddag og farvel.

Hver onsdag vil der være en frivillig fra menigheden, som med en
lille bøn hjælper os ind i stilheden
og på tilsvarende måde også ud af
3

Nyborg Gospelkor
giver koncert i Vindinge Kirke
Mandag den 13. juni kl. 19.30
Det blandede kor har eksisteret i
24 år og består i dag af ca. 30
medlemmer i alle aldre, som mødes og synger en gang om ugen.
Koret har tidligere gæstet Vindinge Kirke og akkompagneres også
denne gang af det lokale band
Salmeridderne: Steen Munk Jørgensen på bas, Peter Shik Sørensen på trommer og Stephan Kaae
på tangenter.

Musik der bobler af
livsglæde
Det er svært at sidde stille, når
Nyborg Gospelkor giver koncert,
for koret bobler af livsglæde og
energi. Derfor er der sørget for
numre, som publikum kan synge
og klappe med på, når Gospelkoret giver koncert i Vindinge Kirke
mandag 13. juni kl. 19.30.

Digitalt kirkegårdskort
Vejledning:

FIND GRAVSTED

1) Søg FIND GRAVSTED på
internettet eller download app’en
af samme navn i App Store eller
Play Butik

Som noget helt nyt har vi fået digitalt kirkegårdskort. Nu kan man
som besøgende på kirkegården
således nemt finde det gravsted,
som man gerne vil besøge, uden at
man skal lede i lang tid. Man skal
bare bruge sin computer eller sin
smartphone og søge Find Gravsted.

2) Indtast kirkens navn og sørg
for at få valgt Vindinge ved Nyborg (der findes nemlig mere end
en Vindinge Kirke)
3) Indtast dernæst afdødes navn
og klik på navnet der fremkommer på skærmen

På denne digitale service vil man
også kunne se takster over de forskellige ydelser, man har muligheder for at tilvælge i Vindinge Kirke.
Af Jesper Jørgensen

4) Der vil nu komme et kors på
det sted, hvor afdøde ligge, og
man kan nemt finde gravstedet

Sankt Mads Kildemarked
Lørdag den 27. august kl. 8.00 - 17.00

Koncerten er samtidig afskedskoncert for Stephan Kaae, som
har ønsket at stoppe efter fem
gode år, der har betydet meget for
korets udvikling.

Nyborg Gospelkor er et flerstemmigt rytmisk kor, som synger både traditionel og ny gospel blandt andet numre skrevet og
komponeret af korets dirigent
Stephan Kaae - plus andre rytmiske sange. For eksempel har både
Beatles, Sting, Coldplay og Michael Jackson været på repertoiret.

Koncerten varer cirka halvanden
time, og der er gratis adgang.
Alle er velkomne!
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Så er det igen blevet tid for Sankt
Mads Lauget at afholde Skt. Mads
Kildemarked ved Vindinge Kirke.
Efter et par års ufrivillig pause er
alle kræfter sat ind på at lave et
brag af et marked i middelalderens
tegn.

klokken 10.30. Messen, der varer
ca. en halv time, er ikke en regulær
gudstjeneste - men en smagsprøve
på, hvordan musikken og stemningen kunne have været i Vindinge
Kirke dengang i middelalderen.
Efter messen åbnes markedet officielt af Borgmester Kenneth Muhs,
og løjerne på engen bag kirken kan
begynde. Det fulde program kan
findes på www.sanktmads.dk.

For de morgenfriske begynder kildemarkedet kl. 8.00 med en pilgrimsvandring fra Vindinge Kirke
til helligkilden. Ved tilbagekomsten
til kirken kan man der deltage i en
rekonstrueret middelaldermesse

VEL MØDT !
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Graverens klumme
Så nærmer sommeren sig lystigt, og
man vil begynde at se kirkegården i
fuld flor. Der er lagt en masse staudeløg på nogle tomme gravsteder,
og der er sået blomsterfrø på andre. Desuden er der plantet nogen
forskellige græsser, så kirkegården
skulle gerne stå meget frodig hen
over sommeren. Det er også tiden,
hvor stedmoder vil blive skiftet ud
med isbegonia, og ellers vil sommermånederne blive brugt på rengøring og vedligeholdelse af gravsteder. Disse måneder er jo også
ferietid, men der vil altid være en at
træffe på kirkegården, enten mig
selv eller en gravermedhjælper. Og
hvis I går og tænker på at omlægge
jeres gravsted, er det altid muligt.

Bag en kage og nyd høsten

I slutningen af august begynder så
klipningen af kirkegårdens hække.
Og som man sikkert har lagt mærke til, er buksbom-hækkene i den
bageste afdeling blevet udskiftet
med thuja. Jeg håber, resten af
buksbom-hækkene vil blive skiftet
ud i løbet af efteråret.

Gå gerne en tur i præstemarken,
som man finder bag ved kirkegården, og se alle de nyplantede træer.
Husk, I er velkomne til at komme
forbi og få en snak, hvis I har noget på hjerte - min dør er altid
åben.

Søndag den 14. august kl. 14.00 i præstegårdshaven
Marken er mejet, frugterne er ved
at bliver høstet og traditionen tro
takker vi for det hele i kirken, når
vi samles til høstgudstjeneste for
hele familien. I præstegårdshaven
holder vi gudstjeneste på halmballer (hvis vejret tillader det - ellers rykker vi ind i kirken) kl. 14.
Efter gudstjenesten byder vi på
kaffebord - stort eller småt, det er
op til jer. I år kan du nemlig selv
tage din høst-kage med til kagebordet, som alle må spise af. Samtidig
deltager du i Vindinge Sogns første
kagekonkurrence, hvor du kan
være den heldige vinder af to billetter til årets julekoncert med sangerinden Simone, der gæster Vindinge
Kirke søndag den 11. december.

Dagens to dommere vil prøvesmage alle kagerne og beslutte helt efter deres smag, hvem den heldige
vinder skal være.

Deltagelse i kagekonkurrencen
kræver tilmelding til præsten på
mail: kl@km.dk - senest mandag
den 8. august.

Vild med vilje
På de to græsskråninger fra kirken
og ned mod Bøjdenvej er der i maj
måned blivet sået en masse vilde
blomster, der gerne skulle blomstre igennem sommeren. I den
forbindelse vil jeg gerne sige, at
det måske kommer til at se lidt
vildt ud i starten, og man vil kunne
undre sig over, hvorfor græsset

ikke bliver slået. Men det er der
selvfølgelig en mening med - vi
venter på blomsterne.
Jeg vil gerne give mulighed for, at
I kan komme og plukke lidt blomster til jeres gravsted, men kontakt
gerne graveren, før I plukker.
Af Jesper Jørgensen
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Høsten er i hus, kagerne skal bages af årets frugter
og nydes i fællesskab.
5

Rundvisning i kirken og på
kirkegården
Søndag den 21. august kl. 13.00 - 15.00
Historisk konsulent og præstekone, Rasmus Agertoft deler denne
eftermiddag ud af sin store viden
om Vindinge Kirke. Her er der
muligheden for at blive meget klogere på vores kulturhistorie og få
svar på spørgsmål om vores dejlige
kirke.

graver Jesper Jørgensen viser rundt
og fortælle om kirkegården i dag
og om fremtidsplaner for kirkegården. Der vil naturligvis blive talt
om både planter og blomster samt
åbnet mulighed for at komme med
gode ideer og forslag til, hvad der
kunne laves. Graveren lytter altid
og lader sig gerne inspirere.

Og bagefter kan du også få større
viden om Vindinge Kirkegård, når

VEL MØDT !

Velkommen til Janni Clausen
Stort tillykke til årets
konfirmander 2022
Ellen Billegrav Jensen, Zander Robert Stougaard, Freja Sørine Nielsen,
Freja Louise Kjeldgaard, Thais Østergaard Nielsen, Signe Heidmann
Christiansen, Emma Strand Johansen, Valdemar Munck, Ella Ujuke Hedegaard Rasmussen, Frederik Wind, Frederik Konrad Hou Holck, Emma Stougaard Skibdal, Kaia Friborg Bording Strickertsson, Victor Brøns
Tingsvad, Hjalte Møller Carlsen, Valdemar Werner Mathiasen, Emil
Lindgaard, Selma Koch Spangsgaard, Emma Lundqvist Albertsen og
Melanie Frederikke J. Bentzen.
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Yvonne Ploug har det seneste år
holdt vores kirke, konfirmandstue
og kontor pæne og rene. Og tusind tak for det! Efter eget ønske
stopper Yvonne den 1. juni arbejdet i kirken, men fortsætter heldigvis med de andre opgaver.

Jeg er udlært smed på Lindøværftet, men har i mange år arbejdet
med kommunikation og virksomhedsudvikling. Jeg har altid elsket
mit arbejde - faktisk så meget at
det endte med en sygemelding og
kronisk stress. Nu nærmer jeg mig
stille og roligt arbejdsmarkedet
igen godt hjulpet af kollegerne på
kirkegården.

Vi byder velkommen til Yvonnes
efterfølger, Janni Clausen, som
fortæller følgende om sig selv:

Jeg er 45 år, født og opvokset i
Nyborg og bor nu i Lamdrup
med min familie. Siden april har
jeg nydt at være i praktik på kirkegården, hvor Jesper og Kay har
taget imod mig med åbne sind,
venlighed og masser af god graverhumor.

Jeg glæder mig til
at hilse på de af
jer, der kigger ind
i kirken, når jeg
jonglerer rundt
med kost og
støveklud.
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