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DET SKER!
JULEOPTOG
Lørdag den 13. december. Juleoptoget starter kl. 14.00 fra 
Friskolen og slutter med børnegudstjeneste og en forfriskning 
ved Nr. Lyndelse Kirke. 
Mandag den 15. december kl. 19.00. Bemærk tidspunktet!     
JULEKONCERT i Nr. Lyndelse Kirke med Duo Askou//
Andersen. Se mere under MUSIK OG SANG.

Mandag den 19. januar kl. 19.00 – ca. 21.00: LATIN
Kom og lær latin på en sjov og hyggelig måde, og lær samtidig 
en masse om grammatik, sproghistorie, europæisk historie og 
kulturhistorie. Hvis der er tilstrækkelig tilslutning, vil der være 
latin hver 2. mandag ind til midt i maj. Kurset kræver ingen 
udgifter af deltagerne.

Tirsdag den 27. januar kl. 19.30.
Korset i kirken – korset i kunsten
Foredrag ved kunsthistorikeren lektor Erik Vinther Andersen.
Korset er uden sammenligning det vigtigste og det mest an vendte 
symbol i kristendommen. Korset og dermed korsfæs telsen dukker 
dog forholdsvis sent op i kristen kunst, og fra det 5. århundrede 
begynder  fremstillingerne heraf at udvikle sig til et af den vestlige 
kirkes mest betydningsfulde symboler og billedmotiver.  
Denne motivverden afspejler såvel de enkelte perioders livssyn 
som den stilmæssige udvikling i kunsten.
Vi vil følge korsmotivet fra de tidligste fremstillinger frem til vor 
tid belyst ved værker indenfor europæisk og dansk kunst. Mid-
delalderens stiliserede gengivelse blev afløst af renæssancens 
naturalisme, der igen  blev erstattet af barokkens følelsesmæs-
sige udladninger. Klassicismens kølighed blev efterfulgt af det 
sødladne i romantikken, og vor tids mere eller mindre abstrak-
te  korsfæstelsesfremstillinger bevidner den store inspirations-
kraft, kristendommen også i dag udgør inden for kunsten.
Forinden skal vi se eksempler fra den kristne billedverden fra 
tiden, før korset dukker op i kunsten.

Onsdag den 25. februar kl. 19.30.
Biskop Tine Lindhardt holder foredrag: Hvad skal vi med 
folkekirken i dag?
Hvor går folkekirken hen? 
Folkekirken er kommet til debat i de senere år. Det er godt, for 
det viser, at den er levende. 

Men hvor går den hen, hvad kan den og skal den, og hvorfor 
skal vi overhovedet have den? Det bliver spørgsmålet, Tine 
Lindhardt vil stille og have en debat omkring.  

Søndag den 8. marts.
Folkekirkens Nødhjælp samler ind til bekæm-
pelse af sult blandt verdens fattigste. Har man lyst 
til at hjælpe med, kan man henvende sig til menig-
hedsrådets formand, Eva Lauritsen, tlf. 6590 1708 
for nærmere oplysninger.
Indsamlingen afsluttes med, at der serveres varm suppe i Kir–
kesalen.

Onsdag den 11. marts kl. 
19.00. Bemærk tidspunktet!
Naturvidenskab og kristendom 
Seniorforsker Jens Olaf Pepke 
Pedersen fra Institut for Rum-
forskning på Danmarks Tekniske 
Universitet giver sit bud på, hvor-
dan naturvidenskab og kristendom 
kan eksistere sammen. Eftertiden 
har gerne fokuseret på historiske 
eksempler på sammenstød mellem 
de to områder, men i samtiden blev 
det ikke opfattet som en større 
konflikt, og mange forskere fandt 
inspiration i kristendommen. Na-
turvidenskab og kristendom giver 
svar på forskellige spørgsmål, og derfor kan kristen forkyn-
delse om Guds skabelse være meningsfuld uden at konkur-
rere med en videnskabelig årsagsforklaring.

Lørdag den 21. marts kl. 14.00-16.30. Carl Nielsen 
Kormaraton i Nørre Lyndelse Kirke. Se mere under MU-
SIK OG SANG.

Lørdag den 11. april kl. 15.00. Københavns Drengekor i 
Nr. Lyndelse Kirke.
Musik på Midtfyn arrangerer koncert i samarbejde med Nr. 
Lyndelse Kirke og Vennekredsen omkring Carls Nielsens Barn-
domshjem.
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