
Gudstjenester og arrangementer i Øster Lindet Sogn

Dato: Tid:

August
Søndag 23. 10.30 JP   Gudstjeneste

Søndag 23. 14.00 Jazzmatiné m. Janne Mark, Esben 
Eyermann og Henrik Gunde.

Søndag 30. 10.30 JP Gudstjeneste m. konfirmation

September
Søndag 06. 09.00 JP Gudstjeneste

Søndag 13. 09.00 EK Gudstjeneste

Onsdag 16. 19.30 Valgforsamling (se omtale)

Søndag 20. 10.30 JP Høstgudstjeneste

Søndag 27. 09.00 EK Gudstjeneste

Oktober
Søndag 04. 09.00 JP Gudstjeneste

Søndag 11. 09.00 JP Sanggudstjeneste

Søndag 18. 10.30 KB Gudstjeneste

Lørdag 24 15.00 Efterårskoncert med Ærø - 
og Øster Lindet Koret 

November

Søndag 01. 17.30 JP Alle Helgen Gudstjeneste (se omtale)

Søndag 08. 09.00 EK Gudstjeneste

Søndag 22. 10.30 EK Gudstjeneste

Fredag 27. 15.00 Lindehusets Krybbespil

Søndag 29. 13.30 EK Børnegudstjeneste

Søndag 29. 14.15 Julemandsvækning 

JP: Joanna Pedersen - EK: Erling Kristensen  - KB: Kim Bach 

Redigeret af menighedsrådet · Tryk: Rødding Bogtrykkeri ApS

Menighedsrådsmøder:
Onsdag 09. september kl. 16.30
Onsdag 21. oktober kl. 16.30
Onsdag 18. november kl. 16.30.

Kirkekaffe:
Kaffe efter kl. 9.00 gudstjenester.

Kirkebil:
Det er til enhver gudstjeneste muligt for alle at blive kørt til gudstjeneste
(omkostningsfrit). Ring til Solveigs Taxa på tlf. 74 84 16 68 senest kl 12.00
dagen før.

Se også kirkens hjemmeside www.sogn.dk/oesterlindet.

Nr. 2 August - September - Oktober - November 2020

Øster Lindet Sogns
Kirkeblad

Coronakrisen, - eftertanker
Mon ikke coronakrisen i sine eftervirkninger vil vise sig at være blandt de 3-4
mest betydningsfulde og skelsættende begivenheder efter 2. Verdenskrig? Det
tror jeg.

Coronakrisen har rørt og rusket vores menneskesyn, samfundssyn og natursyn, -
og trosliv voldsomt. Både i Danmark og over hele kloden. Den har også både
lokalt og globalt skabt økonomiske og politiske rystelser, hvis følger ingen kan
spå sikkert om.

Men udover de alvorlige følger coronakrisen har haft og kan have, så har den jo
også bekræftet det gamle mundheld at “intet er så galt, at det ikke er godt for
noget!”

Og uden overhovedet at ville fortrænge den alvor, som coronakrisen har bragt og
vil bringe, og  som  vi alle har ansvar for at skubbe i den næstekærlige og opbyg-
gelige retning, så vil jeg her ganske kort pege på noget af det, som jeg tror vi kan
lære af og finde håb og inspiration i.

Jeg tror at coronakrisen har mindet os om at værdsætte “de nære ting”. De nære
ting i familien og i hjemmet. Og de nære ting i naturen, som vi pludselig med
familie og nære opdagede ligger og venter på os lige udenfor døren.

Vi er blevet mindet om, hvilken  forskel samhørighed og ganske almindelig lokal
hjælpsomhed kan gøre.

Vi er blevet mindet om - først og sidst - hvor skrøbelige vi mennesker og vores
jord er. Hvordan forbrugerisme, materialisme og undervurdering af naturens liv
og love truer os selv og vore medskabninger.



Vi er blevet mindet om at medmenneskelighed og solidaritet med mennesker i
risikogruppen, såsom ældre eller andre udsatte, ikke er en træls opgave, men en
gave.

Måske er vi også, mens vi har måttet undvære kirkens fysiske rum, blevet mindet
om det store og rige i gudstjenesten: at være en levende fysisk menighed i kir-
kens hus.

Og endelig tror jeg at vi er blevet mindet om, at kirken ikke kun er en bygning,
men også troende kristne mennesker som virker blandt deres næste i opbyggende
kærlighed, - altså en kirke bygget af levende stene!

Erling Kristensen

Programmet vil bl.a. bestå af ”Et dusin sange”, som består af 12 årstidssange af
nulevende danske komponister og forfattere. Gratis entré.

****

Alle Helgen gudstjeneste søndag den 1. november kl. 17.30
Denne gudstjeneste er tilegnet vore døde, som vi mindes i en højtidelig sammen-
hæng med salmesang, prædiken, oplæsning af sidste års afdødes navne og smuk
musik. I år medvirker Johan Korsfeldt, som spiller bratsch. Prædikant er pastor Joan-
na Pedersen. Efter gudstjenesten er der gullaschsuppe i Landsbyhuset for tilmeldte.

****

Konfirmander 2020:
Heidi Schmidt, Terpvej 34, Stenderup
Ida-Marie Diget Lindekilde Bjerg, Præstevænget 15, Skodborg
Mathilde Johanning, Tøndervej 11, Øster Lindet 
Sophie Kjær Cunningham, Lindevej 12 C, Øster Lindet
Sofie Kloppenborg Skrumsager, Terpvej 24, Øster Lindet
Christian Lysholm Christensen, Stenvej 3, Stenderup
Jacob Chr. Segalt, Bakkevænge 6, Øster Lindet
Jann Tobias Hansen, Terpvej 87, Stenderup
Alle 6630 Rødding

Valg til menighedsrådet:
Valgforsamling onsdag, den 16. september kl. 19.30 i kirkens lokaler,
Præstegårdsvej 18 i Øster Lindet. 

Valgreglerne er fra 2020 ændret således, at valget nu sker direkte på valgforsam-
lingen. Stemmeberettiget er alle, der er medlem af folkekirken, bosat i sognet og
fyldt 18 år. Valgbare er alle med stemmeret med ganske få undtagelser (præster
og ansatte med over 8 timer pr. uge). Vi opfordrer alle til at komme og være med
til at beslutte, hvilke 5 personer der i perioden 2020 -2024 skal være i Øster Lin-
det Menighedsråd og besætte posterne som formand, næstformand, kasserer, kir-
keværge, kontaktperson og sekretær. Orientering om valget blev givet på oriente-
ringsmødet den 19. august, men vil også kunne findes på kirkens hjemmeside.

”Er jeg troende nok? ” -  ”Skal jeg gå i kirke hver søndag?”
Det kan være nogen af de overvejelser man gør sig, men hovedsagen er nok, at
man deltager i menighedsrådets arbejde med lyst og interesse. 

****

Jazzmatiné med Pilgrim Trio søndag den 23. august kl. 14.00
Her lægger vi ud med en koncert med salmedigteren og musikeren Janne Mark.
Musikalsk befinder hun sig mellem salmer, jazz og en nordisk tone. Hun er til dag-
lig komponist og musikudvikler ved Brorsons Kirke i København. Med sig har
hun pianist Henrik Gunde fra DR Bigband og på bas Esben Eyermann, som
også er tilknyttet Brorsons Kirke. Det bliver en koncert ud over det sædvanlige.
Gratis entré. Støttet af festivalen Jazz i Trekanten.

****

Høstgudstjeneste søndag den 20. september kl. 10.30
I år takkes for årets høst på festlig vis, da der vil være spillemandsmusik i kirken
fra kl. 10.15 og til gudstjenesten starter. Efter prædiken vil der igen være et ind-
slag med folkemelodier. Spillemandsmusik og høst passer godt sammen med
reference til tidligere tiders høstgilder. Det er Spillefolket fra Ø. Lindet, der spil-
ler. Dagens prædikant er pastor Joanna Pedersen.

****

To venskabskor giver efterårskoncert lørdag den 24. oktober kl. 15.00
Ærøkoret med Karsten Hermansen som dirigent besøger Ø. Lindet koret den 23.-
25. oktober. De to kor er sammen hvert andet år skiftevis på Ærø og i Ø. Lindet.
Korene passer musikalsk godt sammen og sætter stor pris på hinandens selskab.

Sognepræster og kirkekontor:
Sognepræst og begravelsesmyndighed Joanna Pedersen, 
Søndergyden 10, Rødding - Mail: jop@km.dk Tlf. 20408234
Sognepræst Erling Kristensen - Mail: erlkr@km.dk Tlf. 20408236
Kirkekontor Søndergyden 10, 6630 Rødding Tlf. 74841156
Sekretær Camilla B. Hansen (træffes bedst mandag og torsdag formiddag)

Kirkens ansatte: 
Graver og kirketjener Helle Mikkelsen - 
Mail: graveroesterlindet@gmail.com Tlf. 74846559
Graver og kirketjenermedhjælper Lene Østergaard Hansen
Organist Karsten Hesse - Mail: karstenhesseh@netscape.net Tlf. 29175464
Kirkesanger Ellinor Jensen - Mail: jensen.ellinor@gmail.com Tlf. 22766129

Menighedsråd: 
Birthe Kristensen (formand) - Mail: bjkjuul@bbsyd.dk Tlf. 74846173
Henning Jensen (næstformand, kasserer) -
Mail: henningjensen812@gmail.com Tlf. 40175277
Ellinor Jensen (kontaktperson) - 
Mail: jensen.ellinor@gmail.com Tlf. 22766129
Vivi Kjeldsen (sekretær) - Mail: vbk@lite.dk Tlf. 74846566
Kirsten Fredsted (kirkeværge) - Mail: Kiraa.fredsted@jubii.dk Tlf. 74846260

Samtale med præsten
Husk, det er altid en mulighed at tale med præsten om alt mellem

himmel og jord. - Samtalerne er fortrolige.

Kontakt:
Joanna Pedersen tlf. 20 40 82 34 - Erling Kristensen tlf. 20 40 82 36


