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  Dåb og bryllup: 

Henvendelse sker til præsten. 

 

  Dødsfald: 

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. 

 

  Kirkebil: 

Der kan bestilles kirkebil hos Nyborg 

Taxa på tlf.: 70103320. Kirkebilen kan 

benyttes ved alle gudstjenester og kir-

kelige arrangementer i Vindinge Sogn. 

Det skal oplyses, hvis man benytter 

rollator eller kørestol og eventuelt skal 

transporteres siddende i kørestolen. 

 

  Kirkeblad: 

Deadline for næste kirkeblad er den 

25. april 2023. Kontakt sognepræsten, 

som er ansvarshavende redaktør. 

Vindinge Pastorat: 
 

www.sogn.dk/Vindinge-Nyborg 
Facebook: Vindinge Kirke - Fyn 
 

Adresse:     Bøjdenvej 116 
        5800 Nyborg 

 
 

Sognepræst: 

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

Graver: 

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 

Hvor henvender 
man sig? 

  

 

KIRKENYT 
 

 

 

Marts - April - Maj 
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Vindinge Sogns Menighedspleje 
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Fra menneske til menneske 

Hvem er min næste? Hvem er det 
blandt mine naboer, der har behov 
for hjælp – for man hører, at der er 
tiltagende problemer i nogle famili-
er. Men hvem er det, og hvad kan 
jeg gøre?  

Det er ikke altid nemt at se, hvor-
dan man kan hjælpe sine medmen-
nesker. Der er mange indsamlin-
ger, især ved juletid, til folk i fjerne 
lande og til ofre for krige og kon-
flikter. Men hvad med dem, der 
bor lige her, hvor jeg bor? Hvis jeg 
også gerne vil hjælpe helt lokalt, 
hvordan gør jeg så? Som svar på 
dette spørgsmål har vi nu lavet 
Vindinge Sogns Menighedspleje. 

 

Med udgangspunkt i en større pri-
vat donation er der blevet samlet 
penge ind ved julens gudstjenester, 
og det betyder, at Vindinge Sogns 
Menighedspleje har midler til at støtte 
familier og enlige, bosiddende i 

Vindinge Sogn, der er kommet i 
nød. Tanken er i første omgang at 
kunne hjælpe op til jul og til kon-
firmation, hvis det for nogle kniber 
med at få enderne til at nå sam-
men, men der kan også blive tale 
om andre former for hjælp. Poin-
ten er, at hjælpen er en direkte 
håndsrækning fra menneske til 
menneske på det helt lokale plan. 
Uden administrationsomkostnin-
ger og andre reduktioner i de ind-
samlede midler. De donerede og 
indsamlede beløb går til dem, der 
har behov.  

Evangeliet (det gode budskab) er 
mere end bare ord – det er også 
aktiv handlen. Og derfor ligger det 
også lige for, at vores lokale kirke 
hjælper med at formidle støtte til 
mennesker i sognet. 

Det er nyt for os at gå så aktivt til 
værks her på stedet, men i historisk 
perspektiv har det altid været en 
del af den kristne måde at omsætte 
Jesu budskab til hverdagens krav. I 
den kirkelige tradition hedder det 
diakoni efter det græske ord for 
tjeneste, og det er netop tjeneste 
for næsten, der her er i fokus. 

I kirken har vi nedsat en gruppe 
bestående af to medlemmer af me-
nighedsrådet og præsten, der frem-
over  skal  forvalte  de  midler, der  
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Dato Klokken Handling Sted 

Maj       

4. 19.00 Sangaften Konf.stuen 

5. St. bededag 9.30 Gudstjeneste v. ASE Kirken 

7. 10.30* Højmesse Kirken 

10. 19.00-21.00 Bibelen – verdens vigtigste bog 3 Konf.stuen 

11. 10.00 Plejehjemsgudstjeneste Vindinge 
Landsbycenter 

14. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste  Kirken 

18. Kristi 
      Himmelfart 

10.30 Højmesse v. ASE  Kirken 

21. 9.30 Gudstjeneste  Kirken 

21. 19.00 Koncert Skellingekoret og  
Salmerytterne 

 Kirken 

28. Pinsedag 10.30 Højmesse  Kirken 

29. 2. pinsedag 9.30 Musikgudstjeneste med 
pinsens salmer 

 Kirken 

Juni       

4. 10.30 Højmesse  Kirken 

 

* Stjernen markerer, at der er kirkekaffe. 

 

Højmesse er gudstjeneste med prædiken og altergang 

Gudstjeneste er med prædiken og uden altergang 

Andagt er en kort kirkelig handling uden prædiken og altergang 

 

Hvor ikke andet er anført, er Kristina Løvenstrøm præst. Kontaktoplys-
ninger findes på bagsiden af dette blad. 

Sognepræst Rasmus Markussen kan træffes på mail RAM@km.dk eller 
telefon 65 33 11 04. 

Sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef kan træffes på mail asj@km.dk eller 
telefon 65 98 19 85. 
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Dato Klokken Handling Sted 

Marts       

5. 10.30* Højmesse  Kirken 

8. 19.00-21.00 Bibelen - verdens vigtigste bog 1 Konf.stuen 

9. 10.00 Plejehjemsgudstjeneste Vindinge 
Landsbycenter 

12. 9.30 Gudstjeneste Kirken 

15. 17.00-18.00 Bibelen og Qigong Kirken 

16. 14.15-16.00 Mini-konfirmander Konf.stuen 

19. 10.30 Højmesse  Kirken 

21. 9.00-12.30 Menighedsrådsmøde Konf.stuen 

23. 14.15-16.00 Mini-konfirmander Konf.stuen 

26. 9.30 Gudstjeneste v. ASE  Kirken 

30. 14.15-16.00 Mini-konfirmander Konf.stuen 

April       

2. Palmesøndag 10.30 Højmesse  Kirken 

6. Skærtorsdag 19.00 Højmesse med Kosmos  Kirken 

7. Langfredag 10.30 Gudstjeneste  Kirken 

9. Påskemorgen 9.30 Højmesse med kor  Kirken 

10. 2. Påskedag 10.30 Musikgudstjeneste v. RM med 
Katrine Becker Lund Trio 

 Kirken 

12. 19.00-21.00 Bibelen – verdens vigtigste bog 2 Konf. Stuen 

13. 10.00 Plejehjemsgudstjeneste Vindinge 
Landsbycenter 

13. 14.15-16.00 Mini-konfirmander Konf.stuen 

16. 9.30 Gudstjeneste  Kirken 

18. 9.00-12.30 Menighedsrådsmøde Konf.stuen 

20. 14.15-16.00 Mini-konfirmander Konf.stuen 

23. 10.30* Højmesse ved RM  Kirken 

27. 14-15-16.00 Mini-konfirmander Konf.stuen 

30. 14.00 * Familiegudstjeneste  Kirken 
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kommer ind via kirkeindsamlinger, 
fonde, donationer og lignende. 
Præsten, som har tavshedspligt, vil 
være den eneste, der håndterer 
personoplysningerne for dem, der 
søger. Ligeledes er der vandtætte 
skodder mellem menighedsrådets 
økonomi og Vindinge Sogns Menig-
hedspleje, hvoraf den første kasse 
håndterer lønninger, aktiviteter og 
drift af kirken, mens menigheds-

plejen udelukkende har til opgave 
at forvalte de indsamlede midler til 
støtte for trængende i sognet. 

 
Torben Kragh Jensen 

Næstformand i menighedsrådet 
og medlem af  Menighedsplejens 

administrative gruppe 

Du kan søge økonomisk hjælp fra 
Vindinge Sogns Menighedspleje 
ved henvendelse til sognepræst 
Kristina Løvenstrøm, hvis kontakt-
oplysninger findes på bagsiden.  

Du kan også støtte Vindinge 
Sogns Menighedspleje – det gør du 
ved at indsætte beløb på Mobile-
Pay 556732 med bemærkningen: 
MP. 

 

Vindinge Sogns Menighedspleje 
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Historisk set er Bibelen verdens 
vigtigste bog. Den kendsgerning 
afspejles i kunst, litteratur, jura, ar-
kitektur, film, teater og i de talrige 
jødiske og kristne trossamfund. Det 
afgørende spørgsmål, der er rele-
vant for troende såvel som for ikke-
troende, er:  

Hvordan kan det være, at jø-
dernes hellige skrift – det så-
kaldte Gamle Testamente - der 
indledningsvis var forbeholdt 
en lille, marginaliseret social 
gruppe, blev formativt for vest-
lig kultur, dannelse og selvfor-
ståelse?                    Fortsættes  

Bibelen - verdens vigtigste bog 

 
 
 
 

Konfirmationsgudstjeneste 
Søndag den 14. maj kl. 10.00 

I år skal disse unge mennesker konfirmeres i Vindinge Kirke: 

Emilie Nordtorp Jørgensen, Naja Bundgaard Pedersen, Villads Løven-
strøm Agertoft, Amalie Egeskov Rasmussen, Oliver Noah Vinjegaard 
Thulesen, Laura Victoria Walmar Andersen, Maria Carmen Westh Thon, 
William Axel Schultz Larsen, Kaya Natalie Nielsen, Lærke Egeskov Ras-
mussen, Freja Aagaard, Frederik Alexander Spangsgaard, Gro Ingrid Ro-
senstand Bjåstad, Maja Tillitz Hansen, Matilde Ringen Dyrhøj, Julie Ege-
skov Rasmussen, Gustav Storm Jørgensen 
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Så er vinteren ved at være overstå-
et, og selvom vi godt kan have 
frost helt hen april og maj måned, 
så glæder vi os nok alle sammen til  
varmere tider. 

Men før vi kigger fremad, så lige 
et kort tilbageblik: Grandæknin-
gen blev færdig til 1. søndag i ad-
vent, omend der var en del udfor-
dringer med at få leveret gran til 
tiden. Med en ihærdig indsats fra 
det faste mandskab og lidt hjælp 
ude fra gik det alligevel.  

Tiden de kommende 3 måneder 
byder på en masse aktivitet på kir-
kegården. I midten af marts be-
gynder vi at fjerne alt gran fra 
gravstederne for at gøre plads til 
forårsblomsterne, som vil blive 
plantet inden påske. Jeg har i år 
valgt kun at sætte hornvioler, da 
de holder bedst blomstring. Hvis 
nogen ønsker påskeliljer på grav-
stedet i år, kan jeg tilbyde dem til 
en billig pris, da jeg har lavet en  
god aftale med en gartner. Kon-
takt mig, hvis I ønsker at høre me-
re.  

Forårsmånederne bruges også på 
rengøring og vedligehold for at 
gøre hele kirkegården pæn igen 
efter vinteren, så den fremstår 
smuk og frodig til sommeren. Der 
vil blive sået og plantet for at ska-
be et blomsterhav, der kan møde 

én, når man kommer på kirkegår-
den.  

Inden for kort tid vil der påbegyn-
des sikring af gravstene, for dem 
der har ønsket dette.  

Hvis man vil følge tiden, skal man 
til stadighed være mere grøn, og 
det vil vi også stile efter her at væ-
re her i Vindinge Kirke. Som no-
gen måske har lagt mærke til, er 
der flere steder lagt græs ud, hvor 
der tidligere var perlesten. Og det 
vil der komme mere af i fremti-
den. Der vil også komme nogle 
flere bede med vilde blomster 
samt andre nye tiltag.  

Hvis nogen har noget på hjertet, 
skal I endelig komme forbi og få 
en snak.  

 

Jesper Jørgensen, graver 

 

Graverens klumme 
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Babysalmesang    Vi er der næsten  

Lysten og viljen har vi, en engage-
ret musikkyndig har vi, og det dej-
lige kirkerum har vi. 
Vi mangler bare babyerne.  
Så snart vi har kontakt til mindst 6 
nysgerrige babyer, så kan vi byde 
ind til babysalmesang i Vindinge 
Kirke. 
Så hold dig endelig ikke tilbage. 
Hvis du har lyst til deltage i baby-
salmesang, skal du blot kontakte 
sognepræst Kristine Løvenstrøm, 
så du kan blive skrevet på listen. 
Og kunne du få andre til at gøre 
det samme, så er muligheden for 
at oprette et hold endnu større. 

 

Kristen meditation 

Hver onsdag kl. 17.00 er der kristen meditation 

i Vindinge Kirkes dejlige kirkerum.  
 

 

Alle er velkomne 

Med eller uden erfaring  

- alle kan meditere! 

Hold øje med vores Facebookside! 
Vindinge Kirke - Fyn 
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På disse højskoleaftner får du svar 
på det store spørgsmål skrevet på 
modsatte side. 

Vi skal se nærmere på Bibelens til-
blivelse, struktur og budskab. Vi vil 
tillige følge Bibelens centrale tema-
er, der afspejles i så forskellige litte-
rære stilarter som fortællinger, lov-
stof, poesi, visdomslitteratur og 
evangelier. Og vi vil lade os berige 
af store kunstnere, der har billedlig-
gjort budskaberne på tankevækken-
de og kreative måder. Undervejs 
bliver det tydeligt, at Bibelens force 
– fortidig såvel som nutidig – består 
i at kæde grundlæggende eksistenti-
elle temaer sammen med ganske 
almindelige mennesker som dig og 
mig. 

Den 8. marts får vi det store over-
blik: Hvordan blev jødernes hellige 
skrift verdens vigtigste bog?  

Den 12. april ser vi på Det Gamle 
Testamente og Vejen til frihed, ret-
færdighed og selverkendelse. 

Den 10. maj skal det handle om 
Nye Testamente, Paulus’ radikale 
frihedsbegreb og Jesu livgivende 
lære og lignelser. 

Aftnerne ledes af Martin Herbst, 
som vi i Vindinge kender fra fore-
draget i oktober måned, der havde 
titlen Biblen, Kunsten og Kærlig-
heden.  

 

 

 

 

 

 
 

Til dagligt underviser Martin 
Herbst på Folkeuniversitetet i 
København og afholder kurser på 
FUV, Præsternes Efteruddannel-
se, Løgumkloster Refugium og 
andre steder.  

Kom glad en, to eller tre gange. 
Hver højskoleaften kan godt 
stå alene, men vi håber at se 
dig til den fulde pakke. 

Højskoleaftener 

i Vindinge Kirke 
Onsdag den 8. marts, den 12. april og den 10. maj 

Bibelen – 
verdens vigtigste bog 

foregår fra kl. 19.00 - 21.00 
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Minikonfirmander / Kor 

Onsdag den 16. marts kl. 14.15 - 16.00 og de 
efterfølgende 5 onsdage på samme tidspunkt (minus d. 5/4) 

Minikonfirmand er for alle børn i  
3., 4. og 5. klasse. Først og frem-
mest handler det om at lære kirken 
at kende og at have det sjovt. Og 
så skal der synges!! 

 

 

 

 

Vores organist Stephan Kaae står 
klar til at lære fra sig og gøre mini-
konfirmandkoret klar til at brage 
igennem og synge kirken op ved 
familiegudstjenesten i april.  

Når stemmerne er trætte efter en 

lille times korsang tager sognemed-
hjælper Birgitte Kjær over og byder 
på blandede bolsjer: 

Du kan komme med i klokketårnet 
og kirkens hemmelige rum, høre 
bibelhistorier, og få lov at tale me-
get højt fra prædikestolen. Vi skal 
helt sikkert også lave noget kreativt 
med vores hænder og have god tid 
til at snakke, stille spørgsmål og få 
svar, hvis de findes. 

Kom og vær med!        

Tilmeld dig senest den 2. marts på 
mail: birgitte.kjaer13@gmail.com 
eller tlf.: 26 83 80 43  

Stephan og Birgitte 

Familiegudstjeneste 
Søndag den 30. april kl. 14.00 

Familiegudstjenester er altid fornø-
jelige, men denne forventer vi bli-
ver ekstra festlig, fordi det er plan-
lagt, at Minikonfirmand-koret bi-
drager med korsang. Så kom nu 
børn! Meld jer til minikonfirmand, 
så vi kan glæde os til at høre jer 
synge ved denne gudstjeneste. 

MEST  FOR  BØRN 
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Pinsedag     -  højmesse kl. 10.30 

2. Pinsedag -  musikgudstjeneste kl. 9.30 
Vi kigger på pinsesalmernes baggrund og  
begrundelse, forfattere og tanker bag ordene.  

 

I pinsen fejrer vi Helligåndens komme. Så enkelt kan det 
siges. Men det er nu ikke så enkelt at få greb om Hel-
ligånden, hvis man ønsker at nærme sig en beskrivelse. 

Wikipedia gør det således: Helligånden er Guds ånd, der for-
midler fra Gud til mennesker. 

Opfordringen herfra kunne være at deltage i pinse-
gudstjenesterne og forsøge at erfare, om Helligånden 
gennem fællesskabet i menigheden sætter sig spor i krop 
og sind.  

Pinse i Vindinge Kirke 
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Sangaften  

og varme hveder 
Torsdag den 4. maj kl. 19.00 

I skrivende stund ved vi ikke, om 
det i år bliver sidste gang, vi kan 
fejre store bededag og gå til guds-
tjeneste den 4. fredag efter påske. 
Men sikkert er det, at der i år er 
gudstjeneste i Vindinge Kirke 
klokken 9.30 ved Anasia Sjøstedt-
Elnef. 

Store bededag er ikke forankret i 
biblens budskab, ligesom fx jul og 
påske er det. Den blev indført ved 
en kongelig forordning. Dagen 
skulle bruges til bøn, faste og bod, 
og man skulle afholde sig fra leg, 
druk og spil samt arbejde. Og ud af 
sidstnævnte forbud udspringer vo-
res tradition med at spise varme 
hveder aftenen før store bededag.  

 

 

 

 
 

 

For at gøre denne tradition ekstra 
fornøjelig indbyder vi til sangaften 
i konfirmandstuen og serverer kaf-
fe og varme hveder i pausen. San-
gen vil være i højsædet, men denne 
aften vil man også kunne få svar 
på dette spørgsmål : Er store bede-
dag en sammenlægning af flere 
halve helligdage? 

 

 

Alle er velkomne! 

 

Store bededagsgudstjeneste 
Fredag den 5. maj kl. 9.30 
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Biblen og Qigong 

 

Fra organistens pind ... 

Jeg har nu fungeret som organist i 
Vindinge Sogn i 5 mdr. Prøvetiden 
er overstået og vi er enige om at 
jeg skal fortsætte. Jeg er utroligt 
glad for at have fået stillingen og 
for at arbejde sammen med alle de 
skønne mennesker der har med 
kirken og dens virke at gøre. Det 
er et meget åbent og positivt sam-
arbejde. Jeg fornemmer at vi er 
gode til at give hinanden plads og 
snakke os tilrette om alle ting. 

Jeg er en gammel rotte i faget og 
det er min 7. stilling som organist. 
Jeg har derfor stor erfaring med at 
arbejde sammen med meget for-
skellige præster - og det er et spæn-
dende folkefærd med stor spred-
ning. Samarbejdet med Kristina er 
meget givende for mig og virkelig 

spændende - både på det faglige og 
praktiske plan, men sandelig også 
på det filosofiske.  

Jeg er kor-menneske - så jeg arbej-
der på at der skal være en form for 
voksenkor som er tilknyttet kirken 
og som kan synge med ved for-
skellige gudstjenester og lejlighe-
der. Men det kommer der mere 
om i næste kirkeblad.  

Foreløbig vil jeg opfordre alle til at 
komme i kirke og synge salmer og 
høre prædikener - ikke mindst ved 
de tjenester hvor vi har ekstra mu-
sikere på som tilfældet er i påsken. 
Men vi har også meget at byde på 
selv en grå søndag i marts. 

 

Organist Stephan Kaae 

 

Bevægelse for 

ånd og krop 

Vindinge Kirke  

onsdag d. 15/3 

kl. 17 - 18 



8 

 

Påske i Vindinge Kirke 
Påsken er en stor kirkelig højtid, hvor vi bliver bragt hele 
vejen rund i vores følelsesmæssige register, hvis vi tør 
komme i kirke og lade os rive med. Påskens evangelie-
tekster i sig selv er bevægende, og i Vindinge Kirke har 
vi tradition for at lade stemningerne understøttes af  me-
re musik, end vi sædvanligvis er beriget med ved guds-
tjenesterne. Og i år er ingen undtagelse - så glæd dig. 

 

 

Skærtorsdag - højmesse kl. 19.00 

Kosmos Trio medvirker ved gudstjenesten, og det bliver et glædeligt 
gensyn med den unge jazz-gruppe, som mange gange har betaget os 
med deres original, moderne jazz i et minimalistisk og nordisk klingende 
lydunivers. Trioen består af Frede Holger på klaver og brødrene Harald 
og Gustav Hagelskjær på henholdsvis kontrabas og trommer.  
I Vindinge Kirke har de tidligere udtrykt påskens mangfoldige sinds-
stemninger gennem deres improvisationer, som søger det ærlige, det 
spinkle og dét der taler mest direkte til dem selv og lytteren – trioen ta-
ler et simpelt og forståeligt sprog, selvom kompositionerne ofte er op-
bygget omkring komplekse og abstrakte ideer.  
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Langfredag - gudstjeneste kl. 10.30 

Musikalsk er vi denne dag i gode og trygge hænder hos vores faste per-
sonale, organist Stephan Kaae og kirkesanger Hans Henriksen. 

Påskedag - højmesse kl. 9.30 

Skellinge-koret medvirker ved gudstjenesten. Koret ledes af organist 
Stephan Kaae, og koret vil synge salmer og sange, som passer til på-
sken. Skellinge-koret er et voksent folkekor, som synger mange nyere 
viser, sange og populær musik. Alle med sangglæde kan medvirke i ko-
ret og være med til at udbrede den skønne musik. 

2. påskedag - musikgudstjeneste kl. 10.30 

Kristine Becker Lund Trio medvirker. Trioen, der ud over Kristine 
består af Steen Munk Jørgensen på kontrabas og Stephan Kaae på kla-
ver, vil synge og spille glade, kærlige sange som ligger i tråd med på-
skens glade budskab. Kristine er uddannet operasanger, men vil denne 
dag synge jazz, folk og popmusik. Steen er mangeårig lokal musiker og 
Stephan er vores organist. Kom og nyd deres smukke fortolkninger.  


