
 

16  

 
  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 4. 

maj 2022. Kontakt sognepræsten, som 

er ansvarshavende redaktør. 

Vindinge Pastorat: 
 

www.vindingekirke.dk 
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 

Årgang 49 nr. 2, 2022 

LAD OS MØDES 

I  samtale 

mailto:v.kg@mail.dk
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Hvordan snakker man 
med en præst? 

… og er det overhovedet 
nødvendigt? 

 

 

Det er der noget, der kunne tyde 
på. Sidste år viste en befolknings-
undersøgelse i hvert fald, at mange 
af os godt ved, vi kan tale med en 
præst. Og at mange af os gerne vil 
tale med en præst. Men også at vi 
ikke rigtig ved, hvordan vi skal 
komme i gang. Tage det første 
skridt – så at sige.  
 

På præstekontoret i Vindinge bli-
ver der talt en del. Mest i forbin-
delse med dåb, begravelse, vielser 
og den slags. Her er det så nemt, 
for vi ved, hvad det er, vi skal have 
talt om. Og ofte udvikler samtaler-
ne sig, så vi får talt om mere, end 
vi egentlig havde regnet med.  

En gang imellem kommer menne-
sker forbi kontoret uden nogen 
egentlig særlig anledning. Altså ba-
re fordi de har brug for at få lettet 
hjertet. Min fornemmelse er, at der 
er god brug for den slags samtaler,  
 

hvor vi vender, hvad der nu end 
måtte ligge dig på hjerte af stort 
eller småt. Spørgsmålet er, hvad 
holder os tilbage, når vi har brug 
for det – men lader være. Måske 
tanken om, at vi ikke ved, hvad 
en præst er – og hvad vi kan tale 
med en præst om?  

Det bedste må være at spørge 
direkte. Og det gjorde jeg. Jeg 
spurgte Birgitte, hvad man egent-
lig snakker med en præst om. Og 
hvorfor man ikke gør det, hvis 
man har lyst – men lader være.  

Herunder kan du læse svaret på, 
hvordan man snakker med en præst?  

Det spørgsmål stillede jeg mig 
for alvor, da jeg i vandrestøvler 
og med rygsæk på gik gennem 
Slesvigs gader i samlet flok med 
12 medvandrere og 3 præster. 
Det var mit livs første lange pil-
grimsvandring og kursen var sat 
mod Løgumkloster, så vi havde 
mange dage og mange kilometer 
foran os. 
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Sognepræst Louise Schousboe, som kan kontaktes på telefon 
65 36 12 00 eller mail: mls@km.dk 
* Kirkekaffe 
 

 
 

Vindinge Pensionistforening  
 

Kontakt Minna Henningsen på tlf. 40 84 60 68 for yderligere oplysnin-
ger om foreningens aktiviteter. 

Dato 
Klok-
ken 

Handling Sted 

Maj       

1. 10.30 Højmesse Kirke 

4.  
10.00 

 
Gudstjeneste 

Vindinge Lands-
bycenter 

8. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste Kirke 

12.  
St. bededag 

19.00* Store bededagsfejring 
Aftenkaffe og varme hveder 

Kirke  
Konf.stue 

15.   9.30 Gudstjeneste v. Louise Schousboe Kirke 

19 19.00 Intimkoncert  Præstegården 

22. 10.30* Højmesse Kirke 

26.  
Kr.Himmelfart 

10.30 Friluftsgudstjeneste 
ved siden af kirken 

Præstemarks-
skoven  

29. 10.30 Højmesse   Kirke 

        

Juni       

1.  
10.00 

 
Gudstjeneste 

Vindinge Lands-
bycenter 

5. (Pinsedag) 10.30 Højmesse Kirken 
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Dato Klokken Handling Sted 

Marts       

2.  
10.00 

 
Gudstjeneste 

Vindinge Lands-
bycenter 

6.   9.30 Gudstjeneste v. Louise Schousboe Kirke 

13.   9.00 Gudstjeneste Kirke  

13 10.00 Indsamling til FK’s nødhjælp Konf.stue 

17. 19.00 Sangaften Konf.stue 

20. 10.30  Højmesse Kirke 

23. 19.00 Intimkoncert  Konf.stue 

27. 10.30* Højmesse v. Mads Davidsen Kirke 

        

April       

3. 10.30 Højmesse Kirke 

6.  
10.00 

 
Gudstjeneste 

Vindinge Lands-
bycenter 

10.  
Palmesøndag 

 
  9.30 

 
Gudstjeneste v. Louise Schousboe 

 
Kirke 

12. 19.00 Intimkoncert  Præstegård 

14.  
Skærtorsdag 

 
19.00 

 
Gudstjeneste m. musik 

 
Kirke 

15.  
Langfredag 

 
10.30 

 
Gudstjeneste m. musik 

 
Kirke 

17.  
Påskemorgen 

 
10.30 

 
Højmesse m. musik 

 
Kirke 

18. 
2. påskedag 

 
10.30 

 
Musikgudstjeneste m. børnekor 

 
Kirke 

24. 10.30* Højmesse Kirke 
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Mit fadervor kunne jeg fra barns-
ben, og trofast kirkegænger var jeg 
da også i 7. klasse, men bortset fra 
konfirmandåret mindes jeg ingen 
kirkegang med min familie i min 
barndom. Jeg var altså ikke så kri-
sten, at jeg gik til gudstjeneste om 
søndagen. Og dog betragtede jeg 
mig selv som et troende menneske, 
da jeg begav mig ud på denne pil-
grimsvandring, som for alvor kom 
til at ændre mit forhold til Gud og 
ikke mindst til præster, som jeg 
dengang gjorde alt for ikke at kom-
me til at tale med på tomandshånd 
af frygt for at sige noget forkert. 
Jeg var nemlig overbevist om, at 
alt, der havde noget med kirke, 
bibel og tro at gøre, kunne deles 
op i rigtigt eller forkert. Og jeg 
ville så forfærdelig nødigt være for-
kert og sige noget upassende.  

Heldigvis har Gud maget det så, at 
der kan ske mirakler i Guds frie 
natur. Præsten fra Slesvig var en 
lidt ældre og meget ordentlig 
mand, som i flade gummisko van-
drede i et støt og roligt tempo time 
efter time. Det var tydeligt, at sko-
ene lavede vabler, som smertede, 
men præsten mistede ikke sin 
fremdrift, sin ordentlighed eller sin 
positive udstråling.  

Da vi nåede til overnatningsstedet 
efter nogle og tyve kilometers van-
dring, trængte vi alle til alt - mad, 
bad, hvile og afslapning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kold øl i sommervarmen turde 
jeg slet ikke drømme om, for jeg 
var jo med gode kristne folk. Hel-
digvis fik den dejlige præst fra 
Slesvig mig til at se mennesket bag 
præsten, da han på bare fødder 
med vabler kom gående med 1 
kartoner rødvin i hver hånd og 
foreslog, at vi skulle forkæle os 
efter den lange tur. Snakken gik på 
kryds og tværs den aften, og jeg 
erfarede da og i de efterfølgende 
10 dage sammen med 3 præster og 
12 trofaste kirkegængere, at i deres 
selskab var jeg tryg til at være mig 
og sige det, som faldt mig ind, på 
min måde uden at være bange for 
at være forkert. Det var lige præcis 
det modsatte af, hvad mine for-
domme om kirkens folk havde 
fortalte mig. Fortsættes på side 4 ... 
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www.sjaelesorg.nu  
er folkekirkens tilbud om en fortrolig og anonym 

chatsamtale med en præst på nettet . 
 

Og siden da har jeg drukket meget 
rødvin og mange kopper kaffe 
med helt almindelige mennesker, 
som tilfældigvis også er præster. 
Jeg ved heldigvis nu, at præster 
meget gerne taler om alt muligt 
andet end ordene i biblen, og at jeg 
ikke behøver at være bange for at 
være eller at tro forkert. I dag er 
jeg så privilegeret, at jeg på ugentlig 
basis har samtaler med præsten - 
ikke kun fordi vi skal samarbejde 
som præst og sognemedarbejder, 

men også fordi Kristina Løven-
strøm er et helt almindeligt menne-
ske, som på alle måder er en fanta-
stisk god samtalepartner, og det 
uanset om vi skal vende hverda-
gens små udfordringer eller livets 
store spørgsmål.   

 

Af Kristina Løvenstrøm 

og Birgitte Kjær 

 

   

Sådan snakker man med en præst.  

Så hold dig endelig ikke tilbage! 
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Det har været så hyggeligt at mø-
des og strikke dåbsklude, at det vil 
vi ikke undvære. Derfor fortsætter 
vi her i foråret med at mødes til 
kaffe, hyggeligt samvær i konfir-
mandstuen hver onsdag kl. 10 -12. 

Vi vil gerne være flere om kaffen 
og samtalen, så kom og vær med. 

Alle er meget velkomne.  

Graverens klumme 

Snart banker foråret på døren, og 
vejret bliver lunere og vækster be-
gynder at spire. Så vil man opdage, 
at der bliver mere liv på kirkegår-
den igen, når graveren begynder at 
gøre forårsklart. 

Som altid når man starter op efter 
vinter, vil jeg klargøre alle gravste-
der. Der vil blive fjernet gran i be-
gyndelsen af marts, hvorefter der i 
slutningen af måneden vil blive 
plantet stedmoderblomster, hvis 
ikke lige der falder sne i marts. An-
dre opgaver er tillige at nedlægge 
gravsteder, der ikke er blevet for-
længet. Det er også tiden for reno-
vering og omlægning af gravsteder. 
Hvis du/I går med tanker om ger-
ne at ville have lavet jeres gravsted 
om eller vil have plantet noget nyt, 
så kom blot til mig og få en snak 
om, hvad du/I tænker, og lad os 

sammen finde en løsning. 

Nyt på kirkegården: Der vil i løbet 
af foråret blevet plantet nye hække 
foran gravsteder. Buksbom vil bli-
ve skiftet ud med Thuja, så det bli-
ver ens. Afdelingen bag ved kirken 
bliver plantet først og resten til 
efteråret. 

Vi har et tiltagende problem på 
kirkegården. Der er nogen, der la-
der deres hunde løbe løst rundt, 
når de færdes på kirkegården, og 
det resulterer desværre i, at der lig-
ger efterladenskaber på gravsteder 
og gangstier. Jeg vil bede alle med 
hund om at tage hensyn og samle 
efterladenskaber op og smide dem 
i skraldespandene. 

Kom forbi og få en snak, hvis I 
ellers har noget på hjerte - min dør 
er altid åben.       Af Jesper Jørgensen 

Kom og vær med i samtalen 

http://www.sjaelesorg.nu/
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Gudstjeneste i det fri 

Kirsti Himmelfartsdag 

På engen bag kirken  

I efteråret 2021 mødtes børn og 
voksne på engen bag Vindinge Kir-
ke for at plante træer til Vindinge 
bys første og eneste præstemarks-
skov. De små, lidt sarte træer har nu 
overlevet både storme, sne, kulde 
og regn – og er så småt i gang med 
at blomstre. De vidner om det liv, 
der dukker op omkring os hele ti-
den. Liv, som vi er blevet så vant til 
at se, at vi næsten ikke lægger mær-
ke til det. Og derfor er det lige præ-
cis liv, vi skal fejre, når vi mødes til 
gudstjeneste i det fri.  

Under åben himmel 
Torsdag d. 26. maj kl. 10.30 

Ps. Forhåbentlig er det så lunt og godt på dagen, at vi kan sidde i det fri 
som planlagt. Men ellers rykker vi naturligvis bare ind i kirken.    

Tak for alle dåbskludene 
Nu er kassen med dåbsklude næsten 
helt fuld, og vi holder en pause med 
dette strikke-/hækleprojekt.  

Måske skal vi senere også strikke til et 
godgørende formål? Men dåbsklude 
skal vi helt sikkert strikke igen, når 
behovet opstår. Så hold øje her i kir-
kebladet eller spørg os, hvornår vi 
igen har et fælles håndarbejdsprojekt.  

Stor tak til strikkedamerne 
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Sangaften med den nye 
Højskolesangbog 
Torsdag d. 17. marts kl. 19.00 

Den er stor vores nye Højskole-
sangbog, og derfor kan vi igen in-
vitere til sangaften for alle med 
udgangspunkt i dette sangens skat-
tekammer. Det bliver en aften med 
fællessange, hvor både helt nye 
sange og gamle kendinge vil blive 
præsenteret af Frede Thorsen. Til 
sidst vil der være mulighed for selv 
at ønske, hvad der skal syn-
ges. Frede Thorsen er vært og ak-
kompagnatør og Hans Henriksen 
synger for.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Kom og del din sangglæden! 
  

Lysgloben fik vi, da coronaen var 
på sit højeste, og ingen vidste, 
hvor vi var på vej hen. Meget har 
ændret sig siden dengang, men vi 
kan stadig blive i tvivl om, hvor 
vi er på vej hen - om end det må-
ske nu mere er vejen i vort eget 
liv, der kan bekymre.  
Har man det sådan, kan det være 
en god ide at finde et lille sted, 
hvor man kan sætte sig i stilhe-
den … bare to minutter.  
En mulighed er at gå ind i kir-
kens rolige indre, tænde et lys, 
synge en salme og bare være med 
sine tanker - eller uden tanker. 

Åben kirke 
 - alle onsdage fra kl. 10 

til kl. 20 frem til april 
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Børn i kirken 
- en stor fornøjelse  

Det lykkedes!  

Efter mange år med for få børn til 
lave et rigtigt minikonfirmand-
hold, så skete det endelig. I uge 39 
havde vi et hold med 13 skønne 
minikonfirmander, som kom hver 
eftermiddag i en uge, og de sang 
en masse med Frede og snakkede 
en masse med Kristina og Birgitte. 
Børnene medvirkede ved børne-
gudstjenesten om onsdagen, hvor 
mange fik set, hvor sjovt det kan 
være at bede  bordbøn. Hele flok-
ken gik/løb nemlig rundt om al-
terbordet og sang I Jesu navn går vi 
til bord på melodien til ”Der sad to 
katte på et bord”. Det passer rigtig 
fint. Prøv selv. 

Da ugen var omme, var alle glade, 
og mange havde lyst til mere. Så vi 
handlede hurtigt - og allerede 2 
uger senere havde vi et børnekor 
ved Vindinge Kirke. De sang hver 
onsdag sammen med Frede og 
efter at have sunget i søndags-
gudstjenesten før Luciadag, gik de 
på en lang juleferie . 

Nu er koret begyndt at øve igen 
om onsdagen. Der er stadig plads 
til flere børn fra 3. kl. eller ældre. 
Derfor kan vi alle glæde os til at 
høre dem synge, når de deltager i 

musikgudstjenesten 
2. påskedag kl. 10.30 

 

Sogneindsamling d. 13. marts 
Meld dig som indsamler hos sognepræsten inden d. 9. marts 
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Forårets koncertprogram 

Onsdag d. 23 marts er der koncert i konfirmandstuen med 
Frida Lunde på tværfløjte og Frede Thorsen ved klaveret. 
De vil spille en blanding af kendte klassiske stykker og nye 
kompositioner, de selv har lavet. Det bliver en lækker vel-
klingende “Easy listening”-koncert, som man ikke må gå glip 
af. 
 

Tirsdag d. 12 april får vi en forsmag på påskens musik, når 
Kosmos Trio giver koncert i præstegården. Se omtalen af 
Kosmos Trio på side 8. 
 

Torsdag d. 19 maj er der koncert i præstegården. I første 
halvdel spiller Frede Thorsen alene på flygelet. I anden halv-
del træder Jakob Hedegaard, som er Fredes tidligere lærer, til 
ved flygelet, og Frede Thorsen bryder ud i sang.  

Kom og nyd musikken 

Intimkoncerter 
Frede Thorsen med flere i præstens stuer 

Vores meget entusiastiske 
organist, Frede Thorsen, har 
sammensat dette spændende 
program af forårsfriske in-
timkoncerter, hvoraf den ene 
spilles i konfirmandstuen og 
de to andre i præstens stuer. 
Alle koncerterne begynder 
klokken 19.00. Der er plads 
til 25 lyttere i præstegården, 
og tilmelding er derfor nød-
vendig. Gratis billetter bestil-
les hos præsten.  
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Konfirmand 2022/23 
Næste års konfirmationsundervis-
ning i Vindinge vil i lighed med de 
foregående år finde sted både på 
hverdages eftermiddage samt lør-
dage eller søndage. Der er møde-
pligt til samtlige undervisningsgan-
ge. Tilmeldte konfirmander og for-
ældre informeres direkte og uddy-

bende om forløbet, når tiden nær-
mer sig.  
 
Tilmelding foregår ved hjælp af 
Nem ID via et link på hjemmesi-
den under fanebladet ”Hvad gør 
jeg ved …”, og det skal gøres in-
den den 1. september.  

Store bededag 
- hva’ vil du ha’? 

 

 gudstjeneste 

 varme hveder  

 en snak om fremtiden 

 

Året 2020 blev udråbt til at være 
det år, hvor vi ville sætte kirken 
under lup! Hvad vil vi med kirken? 
Hvad vil vi med gudstjenesterne? 
Og hvem skal bestemme, når der 
skal laves noget om?  

 

Dette samtaleemne planlagde vi til 
store bededagsaften forrige år. 
Dengang spændte corona ben, 
men det gør den ikke i år. Vi byder 
derfor igen ind til en kort gudstje-
neste i kirken, hvorefter vi går i 
konfirmandstuen og spiser varme 
hveder. Og når vi nu er samlet, 
hvorfor så ikke sætte lup på vores 
egen kirke? Vi lægger op til samtale 
og hygge denne aften med ud-
gangspunkt i Små kort om kirken.  

 

Alle er  meget velkomne. 

Torsdag d. 12. maj kl. 19.00 

i kirke og konfirmandstue. 
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”Påskedugen”, som har 

denne meget smukke 

afslutning med blom-

ster og lys, vil kunne 

ses på gulvet i  Vindin-

ge Kirke op til påsken.  

 
Det er en katolsk tradition at gå 
Via Dolorosa igennem Jerusalems 
gader, at standse op ved diverse 
korsstationer og lytte til lidelseshi-
storien for så til sidst at slutte ved 
Gravkirken. Det skulle være en 
gribende oplevelse. 

En lige så stor oplevelse kan vi nok 
ikke love, at du får med Påskedu-
gen i Vindinge Kirke, men Påske-
dugen er nu alligevel lidt impone-
rende med sine 22 meter i længden 
og 1 meter i bredden. Det har væ-

ret hensigten at gøre det muligt 
gennem fødder, der går, og øjne, 
der ser, at opleve og gennemleve 
lidelseshistorien fra palmesøndag 
til påskemorgen. 

I hverdagene mellem palmesøndag 
og skærtorsdag vil det være muligt 
i fred og ro at vandre lidelseshisto-
rien på egen hånd og fordybe sig i 
de mange detaljer og symboler, 
som vises på dugen.  

Rigtig god fornøjelse! 
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Påskens musik 
 

 

 

Glædelig påske 

 

Kosmos Trio er en ung trio, der gennem instrumentalmusikken giver 

rum til nysgerrigheden og impulsiviteten. Trioen bestående af Frede 

Thorsen på piano, Harald Hagelskjær på bas og Gustav Hagelskjær på 

trommer. De finder inspiration i alt, hvad der rør sig, og lader elementer 

fra mange stilarter tage plads i deres musik. Kosmos lægger vægt på 

originale kompositioner, improvisation og nærvær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSMOS TRIO 
Kosmos Trio vil i lighed med sidste år følge os gennem højtiden. De 

skal spiller ved fire gudstjenester. Om vi skal genhøre den musik, som 

gruppen har komponeret netop til påsken, og som blev uropføret i 

Vindinge Kirke, det vides ikke. Men vi ved, at vi kan glæde os til endnu 

en gang at blive musikalsk beriget af de tre unge musikere samt af 

børnekoret, som også deltager i gudstjenesten 2. påskedag. 
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Påskens gudstjenester 
 

 

 

 

Palmesøndag d. 10. april 

Kl.   9.30  Gudstjeneste ved Louise Schousboe 

Skærtorsdag d. 14. april 

Kl. 19.00  Gudstjeneste med musik ved Kristina Løvenstrøm 

Langfredag d. 15. april 

Kl. 10.30  Gudstjeneste med musik ved Kristina Løvenstrøm 

Påskemorgen d. 17. april 

Kl. 10.30  Højmesse med musik ved Kristina Løvenstrøm 

2. Påskedag d. 18. april 

Kl. 10.30  Musikgudstjeneste ved Kristina Løvenstrøm  
   med børnekor og band med trommer, bas og klaver  
 

Kom og vær med 


