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for hvordan var det gået Peter? Ja, han havde jo som 
alle de andre ynkeligt stukket halen mellem benene, da 
det gjaldt. Hans store ord havde ikke været andet end 
ord. Han havde været lige så bange, lige så svag, lige 
så fej som alle de andre – ja, han havde vel nærmest 
været værre – for han havde jo direkte, eksplicit – 3 
gange – fornægtet ethvert kendskab til Jesus.
Hvordan mon Peter har haft det med det? Ja, det har 
givet været frygteligt konstant at tænke på.
og nu efter måltidet ribbede Jesus endnu en gang op 
i det – i hvert fald indirekte – det har været som at få 
hældt salt i såret.

”simon, Johannes´ søn” – sådan havde Jesus tiltalt ham 
– akkurat som den allerførste gang, de havde truffet 
hinanden, men da havde han jo fået navnet Peter, som 
han lige siden var blevet kaldt. nu var det som om, de 
var helt tilbage ved begyndelsen.
”simon, Johannes´ søn, elsker du mig?”
sådan havde Jesus spurgt. og Peter havde svaret lidt 
undvigende, havde ikke turdet se Jesus i øjnene, men 
havde sagt: ”Herre, du ved jeg har dig kær.”
Igen havde Jesus spurgt om det samme – igen havde 
Peter svaret lidt undvigende – og atter en tredje gang 
havde Jesus spurgt: ”simon, Johannes´ søn, har du mig 
kær?” og selv om han lige to gange havde svaret, måtte 
han gøre det igen, og havde sagt: ”Herre, du ved alt; du 
ved, at jeg har dig kær.”

Han havde følt sig slet til mode, havde mest af alt lyst 
til at løbe sin vej – men det havde han ikke mod nok 
til. Der havde været fuldstændig stille. Han havde ven-
tet, at Jesus i næste øjeblik ville give sig til at skælde 
ud – havde næsten håbet det, for denne tavshed, og 
det samme gentagne spørgsmål, var næsten ikke til at 
holde ud.

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes’ 
søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, 
du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine 
lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johan-
nes’ søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg 
har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« 
Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes’ søn, har 
du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte 
ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved 
alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine 
får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du 
selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gam-
mel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op 
om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede 
han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde 
sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«  

Historien, vi lige har hørt, er én af de mærkeligste 
men samtidig mest løfterige af alle de nytestamentelige 
fortællinger.

Baggrunden for samtalen mellem den opstandne Jesus 
og Peter er naturligvis påskens dramatiske begivenheder.
senest de to havde talt sammen var under måltidet 
skærtorsdag aften; nu havde de lige delt endnu et mål-
tid. Begivenhederne skærtorsdag aften og nat har givet 
igen og igen kørt gennem Peters hoved.
vi husker, hvordan Peter havde været stor i munden den 
aften. Havde bedyret, at han – selv om alle andre skulle 
svigte – aldrig ville svigte. Havde sagt, at han var rede til 
at gå i fængsel, ja selv i døden, sammen med Jesus. og 
han havde ment det.
Men akkurat, som vi indimellem kender til det – er det 
ikke altid dem, der råber højest, der er mest værd at 
lytte til. Det er ikke altid, at det er de mest veltalende, 
der er de mest handlekraftige.

Med nedenstående prædiken ønskes 
Kirkebladets læsere en god sommer

Joh. 21,15-19

Prædiken fra 1. søndag efter påske

22



Det er evangeliet i en nøddeskal - et ”fredens evange-
lium”, som grundtvig kalder det, et budskab om fred 
med gud, fred fra gud.

”Kristendom er i en sum
fredens evangelium
Fred er kirkens velkomstord
Og farvel på denne jord
I vor dåb til os lød
Skal genlyde i vor død
Fred med eder, Herrens fred
nu og i al evighed.” 

(DDs 426)
    Amen. 
    Lars Jonssen

så havde det været bedre, om Jesus havde sagt – som 
han ville have gjort det, havde han været i Jesu sted.
”Ha, du siger du har mig kær. Jeg kender dig og dine 
store ord og forsikringer. fortsæt du hellere med dit 
fiskeri. forsvind, jeg vil ikke se dig for mine øjne.”

Det havde været både forståeligt og rimeligt ud fra en 
almindelig, menneskelig målestok, om Jesus havde sagt 
sådan, eller noget tilsvarende – men det havde der ikke 
været meget evangelium i – for Peter og for os alle 
sammen. 

Men det var der, og det er der. for hvad sagde Jesus ef-
terfølgende til Peter: ”følg mig – vogt mine lam” – med 
andre ord: Jesus ville godt kendes ved Peter på trods af 
Peters svigefulde adfærd, og mere end det: han ikke blot 
ville kendes ved ham, han ville også gøre brug af ham, 
han kunne bruge ham i sin tjeneste.
I sandhed et evangelium at høre for Peter – og for os 
alle sammen.
for det betyder jo, at til syvende og sidst er det ikke 
os, det hele står og falder med, men vor Herre Jesus 
Kristus selv.

Tre gange får Peter samme spørgsmål, akkurat som han 
tre gang fornægtede ethvert kendskab til Jesus.
Tre gange må han se sin egen ufuldkommenhed og svag-
hed og uformåenhed i øjnene – alligevel var der plads til 
og brug for ham.

så tør vi da også vove at sige ja. som vi gør det direkte 
ved dåben. som vi gør det, når vi fremsiger trosbe-
kendelsen. vi tør vove at sige ja – hvad enten det sker 
med klar og tydelig røst eller med en mere usikker og 
bævende stemme. for det er ikke vores ja, der er det 
afgørende. vores ja er et genlydssvar til det ja, der siges 
til os – et ja tak til det ja, der lyder til os fra gud.
fra en anden evangeliefortælling husker vi manden, der 
var kommet til Jesus med sin syge dreng, og over for 
Jesus kom med sin hudløst ærlige, famlende, oprigtige 
trosbekendelse. ”Jeg tror, hjælp min vantro.”
vi har lov til at istemme den samme trosbekendelse, 
idet vi retter vores tro mod det, der er så meget større 
end alt det i os, der søger at hindre os i at tro.
og kan gøre det, netop fordi, vi har lov til at tro, at det 
til syvende og sidst ikke er vores tro det hele står og 
falder med – som det viste sig for Peter. vor Herre Jesus 
Kristus slog ikke hånden af ham, på trods af Peters svigt 
Derfor er der også håb for os.
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Hov Faaborg! 
Vægtergudstjenester i Faaborg Kirke

Som noget nyt, nu også ved sæsonstart. 
så er vægterne klar til den 20. sæson som vejvisere i den 
gamle købstad.

Kl. 21.00 Afgang fra Klokketårnet
Kl. 21.15 Andagt i faaborg Kirke
Kl. 21.45 Afgang til Klokketårnet
Kl. 22.00 Afslutning ved Klokketårnet

Sæsonstart:  
søndag den 28. juni kl. 21.00 ved Klokketårnet
Sæsonafslutning:  
søndag den 23. august kl. 21.00 ved Klokketårnet

Efter en kort introduktion går de 3 vægtere gennem byens 
gader til faaborg Kirke syngende kl. 9 verset. vægtersan-
gen er skrevet af præst og salmedigter Thomas Kingo efter 
forlæg fra gamle middelaldervers:

Nu skrider dagen under,
Og natten vælder ud;
Forlad for Jesu vunder
Vor synd, o milde Gud!
Bevare Dronningens hus
samt alle mand 
i disse land
fra fjendens vold og knus!

Efter andagten går vægtere og publikum en tur gennem 
byen tilbage til Klokketårnet. Her afsluttes og kl. 10 
verset, ligeledes af Thomas Kingo, synges:

Om du vil tiden vide,
Husbonde, pige, dreng,
Da er det på de tide,
Man føjer sig til seng.
Befal dig Herren fri!
Vær klog og snild,
Vogt lys og ild!
Vor klok’ er slagen ti.

vægterne var en slags natpoliti, som skulle opretholde ro 
og orden i byen og give signal ved brand. Desuden skulle 
vægterne markere hvert timeslag ved at afsynge et væg-
tervers, så borgerne kunne være sikre på at vægteren ikke 
sov i sin vagt. 

Med vægterhilsen
 Torben Bo Harder, Klaus Thormann og Steen Bo Verner

Pilgrimsvandring 
fra Faaborg Kirke hver tirsdag kl. 17.45

Hvad er pilgrimsvandring?
En pilgrimsvandring er at bede med fødderne.
En pilgrimsvandring er et billede på menneskelivet.
Et billede på hvordan vi er undervejs fra fødsel til død.
Alle mennesker er på vej. vi går - og gud går med os.

Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring
foreningen fynsk Pilgrimsvandring har eksisteret siden 
2002 og arrangerer pilgrimsvandringer på fyn hele året 
rundt. foreningen, som bygger på kristendommen, 
har følgende formål: At fremme og opbygge 
pilgrimsvandringen i Danmark med henblik på fyn. 
Pilgrimsvandring er i dag blevet en naturlig del af det 
kristne kirkeliv. vi vandrer fra kirke til kirke til kirke. 
vandringen er som en lang “kirkegang”, og fokus er lagt 
på at være nærværende her og nu - mere end på “at nå til 
vejs ende”. 

Til fælles med alle pilgrimme i tidens løb har vi 
længslen. Længslen efter frihed - længslen efter 
fælleskab - længslen efter kærlighed. 
I hverdagens fortravlethed er det - for mange af os - 
svært at finde tid og rum til at fordybe sig. Det er svært 
at finde fred. svært at få ro til at lytte - lytte indad til sit 
inderste væsens stemme - lytte til guds ord til os - og 
lytte til medmennesket. 
På hjemmesiden fynskpilgrimsvandring.dk kan du læse 
mere om foreningen og dens vandringer i løbet af året.

Pilgrimsvandring fra Faaborg Kirke
I faaborg vil der i sommermånederne være 
pilgrimsvandring fra faaborg Kirke hver tirsdag kl. 
17.45. Det vil være muligt at deltage i Aftensang i kirken 
fra kl. 17.00-17.30 inden vandringen. Der vandres ca. 
5-7 km i den nærliggende natur.
Tag en madpakke og noget at drikke med samt et par 
gode vandresko-/støvler på og kom og vær med.
Pilgrimsvandringen ledes af 
Marianne Olesen, tlf.nr. 20 89 12 04. 

Alle er velkomne. Ingen tilmelding 
og det er gratis at deltage. 
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Arrangementer i Diernæs:Aftensang i Faaborg Kirke
Et lille pusterum for alle

Aftensang hver tirsdag fra kl. 17 til 17.30
faaborg Kirke har et tilbud til alle hver tirsdag aften fra 
kl. 17 til 17.30. vi synger ca. 4 salmer og læser op fra 
udvalgte tekster, der dels følger kirkeåret og dels danner 
baggrund for en stille refleksion over livet og dagligda-
gen.

I en fortravlet tid, hvor rigtig mange ting skal overståes 
og klares, glemmer man let at huske på, hvor livgivende 
ro og stilhed kan være.

Kirken er et rum med helt andre dimensioner end dem, 
vi ellers færdes i hjemme og på jobbet. 
Kirken har højt til loftet og vidt til væggene, så både 
ord og sang løftes op over det velkendte - og får ny 
betydning.

Det er det tilbud, faaborg kirke har hver tirsdag. En 
af kirkens præster er tovholder på projektet, men det 
gennemføres i øvrigt med hjælp af de deltagende.

sogneudflugt i Diernæs
tirsdag, den 16. juni 2015

Kl. 12.30 afgang fra Katterød forsamlingshus med 
efterfølgende opsamling ved Diernæs forsamlingshus 
hvorefter vi kører til Danmarks keramikmuseum Clay – 
grimmerhus – ved Middelfart, hvor vi bliver vist rundt 
og får fortalt om det nyrenoverede museum, hvorefter vi 
drikker kaffe med kage.

vi kører videre til Middelfart Kirke, hvor vi bliver vist 
rundt og får fortalt om denne og er tilbage ved  Katterød 
forsamlingshus senest kl. 18.30, hvor der er middag og 
hyggeligt samvær.

Pris for turen er kr. 200,00 og tilmelding senest 
tirsdag, den 9. juni 2015 til
Gitte Møller tlf. 62 61 38 46 eller 
Hanne Poulsen tlf. 22 38 18 66.

ARRANGEMENTER I DIERNÆs

Gudstjeneste og kirkefortælling 
i Diernæs Kirke

• Søndag, den 2. august 2015 kl. 14.00

sognepræst Lene Matthies holder gudstjenesten og 
graver/kirketjener Karin Daugaard fortæller om 
kirken og viser rundt på kirkegården. Der afsluttes 
med kaffe/forfriskning.

Karin Daugaard fortæller 
om Diernæs Kirke.
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Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

Faaborg Kirke - Gudstjenester

Maj

september

Maj

Juni

Juni

Juli

Juli

August

søn.  d. 31.  kl. 10.30 Trinitatis (Johs. 3, 1-15) v. LM

søn.  d.   6.  kl. 10.30 14. s. e. trinitatis (Luk. 17, 11-19) v. Hn 

søn.  d. 31.  kl. 10.30 Trinitatis (Johs. 3, 1-15) v. Hn

søn.  d.   7.  kl. 10.30 1. s. e. trinitatis (Luk. 16, 19-31) – Kirkekaffe v. LM
søn.  d. 14. kl. 10.30 2. s. e. trinitatis (Luk. 14, 16-24) v. Hn
søn.  d. 21.  kl. 10.30 3. s. e. trinitatis (Luk. 15, 1-10) - Kirkekaffe v. LJ
søn.  d. 28.  kl. 21.15 vægtergudstjeneste - sæsonstart v. Hn

søn.  d.   7.  kl.   9.00 1. s. e. trinitatis (Luk. 16, 19-31) v. LM
søn.  d. 14. kl. 10.30 2. s. e. trinitatis (Luk. 14, 16-24)  v. LM
søn.  d. 21.  kl.   9.00 3. s. e. trinitatis (Luk. 15, 1-10) v. LJ
søn.  d. 28.  kl. 10.30 4. s. e. trinitatis ((6, 36-42) - Kirkekaffe v. Hn

søn.  d.   5.  kl. 10.30 5. s. e. trinitatis (Luk. 5, 1-11) v. LJ
søn.  d. 12.  kl. 10.30 6. s. e. trinitatis (Matt. 5, 20-26) - Kirkekaffe v. Hn
søn.  d. 19.  kl. 10.30 7. s. e. trinitatis (Luk. 19, 1-10) v. Hn
søn.  d. 26.  kl. 10.30 8. s. e. trinitatis (Matt. 7, 15-21) - Kirkekaffe v. KH

søn.  d.   5.  kl.   9.00 5. s. e. trinitatis (Luk. 5, 1-11) v. LJ
søn.  d. 12.  kl. 10.30 6. s. e. trinitatis (Matt. 5, 20-26) - Kirkekaffe v. KH
søn.  d. 19.  kl.   9.00 7. s. e. trinitatis (Luk. 19, 1-10) v. Hn
søn.  d. 26.  kl. 10.30 8. s. e. trinitatis (Matt. 7, 15-21) v. LM

søn.  d.   2.  kl. 10.30 9. s. e. trinitatis (Luk. 16, 1-9) v. LM
søn.  d.   9.  kl. 10.30 10. s. e. trinitatis (Luk. 19, 41-48) v. LM
søn.  d. 16.  kl. 10.30 11. s. e. trinitatis (Luk. 18, 9-14) - Kirkekaffe v. LM
søn.  d. 23.  kl. 21.15 vægtergudstjeneste - sæsonafslutning v. LJ
søn.  d. 30.  kl. 10.30 13. s. e. trinitatis (Luk. 10, 23-37) v. LM

Diernæs Kirke - Gudstjenester

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Ole Jonssen, KH: Kjeld Roger Henriksen
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August

Maj

september

Juni

August

Juli

september

søn. d.   2. kl. 14.00 gudstjeneste, kirkefortælling og kaffe i Diernæs Kirke
søn.  d.   9.  kl. 14.00 Byvandring i faaborg
ons. d. 26.  kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen

Lør. d. 30.  kl. 15.00 Korkoncert i faaborg kirke

ons.  d.   2. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital

Tirs.  d.   2.  kl. 12.00 sommerudflugt med faaborg Kirke til Ernst samling, Assens
ons. d.   3.  kl. 20.00 Koncert m. ensemblet ”Musica ficta” i faaborg kirke
Tors. d. 11. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen
Tirs. d. 16. kl. 12.30 sogneudflugt i Diernæs
ons.  d. 17. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital

søn. d. 12.  kl. 14.00 Byvandring i faaborg
søn.  d. 19.  kl. 14.00 Byvandring i faaborg

søn.  d.   2.  kl. 14.00 9. s. e. trinitatis – Kirkefortælling og kirkekaffe v. LM
søn.  d.   9.  kl. 10.30 10. s. e. trinitatis (Luk. 19, 41-48) - Kirkekaffe v. LJ
søn.  d. 16.  kl.   9.00 11. s. e. trinitatis (Luk. 18, 9-14) v. LM
søn.  d. 23.  kl. 10.30 12. s. e. trinitatis (Mark. 7, 31-37) v. KH
søn.  d. 30.  kl.   9.00 13. s. e. trinitatis (Luk. 10, 23-37) v. LM

søn.  d.    6.  kl.   9.00 14. s. e. trinitatis (Luk. 17, 11-19) v. Hn

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i Faaborg og Diernæs

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Ole Jonssen, KH: Kjeld Roger Henriksen
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Aftensang i Faaborg 
Kirke
Hver tirsdag kl. 17-17.30
Læs mere side 5

Pilgrimsvandringer
Hver tirsdag kl. 17.45 fra 
faaborg Kirke 
Læs mere side 4

Gudstjenester på Prices Have Centret
onsdag d. 17. juni  kl. 14.30 i faaborg kirke  v/ Lene Matthies
Tirsdag d. 23. juni  kl. 18.00 sct. Hanstale  v/ Lars Jonssen
Tirsdag d. 14. juli  kl. 14.30  v/ Henrik nedergaard
Tirsdag d. 18. august  kl. 14.30  v/ Lars Jonssen

Kirkebilen
Kirkebilen kører alle søndage, såvel til faaborg 
som til Diernæs Kirke. Transporten er gratis.
Bilen bestilles dagen før på tlf. 62 61 88 00.



    

NyT FRA MENIGHEDsRåDENE
DIERNÆs soGN

De store kastanjetræer og 3 andre træer på kirkegården 
er nu blevet fældet, og det har givet en fantastisk udsigt 
ud over øhavet, og kirken er blevet meget mere synlig, 
og hvor den lyser flot op i landskabet som et vartegn for 
hele omegnen.

Den gamle brønd, som var i skolegården ved den gamle 
skole, er nu blevet tildækket, og der er nu opsat en 
vandhane i denne del af kirkegården. Endvidere vil 
tårndøren og døren til Rothes kapel blive udskiftet, da 
de begge er ved at rådne.

Menighedsrådet har haft besøg af en konsulent fra na-
tionalmuseet, da det viser sig, at pudslaget på oversiden 
af hvælvingerne er meget medtaget, og nogle af de 
underliggende sten er ved at smuldre væk. Der er nu 
udarbejdet en rapport, og vi regner med at kunne få til-
ladelse til at sætte reparationen i gang inden så længe.

sogneudflugten i Diernæs tirsdag den 16. juni 2015 går i 
år til Danmarks keramikmuseum Clay – grimmerhus – 
ved Middelfart. se programmet på side 5.

Hanne Poulsen, formand

Sogneudflugten i Diernæs tirsdag den 16. juni 2015 går i 
år til Danmarks keramikmuseum Clay – Grimmerhus – ved 
Middelfart. 

FAAboRG soGN

som alle ved, har vor sognepræst Pia søgaard Hansen 
været sygemeldt i flere perioder de seneste år.
Desværre har det vist sig, at det var for svært at blive 
rask nok til at genoptage funktionen som præst i vort 
pastorat faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø.
Det har betydet, at Pia søgaard Hansen fratræder sin 
stilling i vort pastorat med udgangen af juli måned 2015. 

Det er synd for både Pia og menigheden, som var 
kommet til at holde af Pias måde at holde gudstjeneste 
på, samt ikke mindst Pias omsorg for de efterladte ved 
begravelser, hvor der er kommet mange positive tilbage-
meldinger. Menighedsråd og ansatte er kede af at miste 
en præst, der brændte for sit arbejde, men sygdom kan 
vi alle komme til at kæmpe forgæves imod.
Pia søgaard Hansen blev ansat den 1. juli 2011, og 
bosatte sig sammen med sin mand Knud i Aastrup i for-
ventning om mange gode år her på egnen, men det blev 
desværre kun til 4 år hos os i pastoratet.
Der vil, efter Pias ønske, ikke blive afholdt en 
afskedsgudstjeneste, men Pia vil være at træffe ved 
gudstjenesten den 21. juni kl. 10.30 i faaborg Kirke.
vi vil alle ønske Pia og hendes familie en god og glædelig 
fremtid.

Erik Buch, formand

Menighedsrådsmøder, Faaborg

•  Onsdag den 17. juni kl. 17.30
•  Onsdag den 2. september kl. 17.30

Møderne afholdes i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11.

Menighedsrådsmøder, Diernæs

•  Torsdag, den 11. juni 2015 kl. 17.00 
•   Onsdag, den 26. august 2015 kl. 17.00

Møderne afholdes i Kirkeladen,
Mosetoften 2 B, Diernæs
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Lyø & Avernakø
Lyø Kirke - Gudstjenester
Juni
søn.  d.   7.  kl.   9.15 1. s. e. trinitatis (Luk. 16, 19-31) v. KH
søn.  d. 21. kl. 16.15 3. s. e. trinitatis (Luk. 15, 1-10) v. KH

Juli
søn.  d.   5.  kl.   9.15 5. s. e. trinitatis (Luk. 5, 1-11) v. KH
søn.  d. 19. kl.   9.15 7. s. e. trinitatis (Luk. 19, 1-10) v. KH

August
søn.  d.   9. kl.   9.15 10. s. e. trinitatis (Luk. 19, 41-48) v. KH
søn.  d. 23. kl.   9.15 12. s. e. trinitatis (Mark. 7, 31-37) v. Hn
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Avernakø Kirke - Gudstjenester
Juni
søn.  d.   7.  kl. 11.30 genindvielse af Avernakø Kirke v. KH & LJ
søn.  d. 21. kl.   9.30 3. s. e. trinitatis (Luk. 15, 1-10) v. KH

Juli
søn.  d.   5.  kl. 11.30 5. s. e. trinitatis (Luk. 5, 1-11) v. KH
søn.  d. 19. kl. 11.30 7. s. e. trinitatis (Luk. 19, 1-10) v. KH

August
søn.  d.   2. kl.   9.30 9. s. e. trinitatis (Luk. 16, 1-9) v. KH
søn.  d. 23. kl. 11.30 12. s. e. trinitatis (Mark. 7, 31-37) v. Hn
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Menighedsrådsformand:
Asta Bøgebjerg
Tlf.: 6261 8015
Mail: bogebjergferie@strynet.dk

Graver: se under faaborg Kirkegård.

Menighedsrådsformand:
Poula Rose Henriksen
Tlf: 63617980
Mail: mail@krogagergaard.dk
 

Graver: flemming Juul Christensen
Tlf: 62617470 / 26787470
Mail: avernakoelam@gmail.com

Genindvielse af Avernakø Kirke
Efter 5 måneders omfattende istandsættelsesarbejder er 
Avernakø Kirke klar til genindvielse ved en gudstjeneste 
med dåb søndag den 7. juni kl 11.30.  Der bliver tale 
om nye, lyse farver på bænkene, nye hynder og linole-
umsbeklædningen på gulvet under bænkene er skiftet ud 
med brædder i egetræ. Loft og vægge fremstår allerede 
nykalkede og medvirker til at give kirken et lyst og imø-
dekommende indre.

Avernakø Menighedsråd
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skal du konfirmeres i 2016? 
søndag d. 27. september 2015 kl. 1030 i faaborg 
Kirke er der indskrivning af det kommende års 
konfirmander, der skal konfirmeres i enten faaborg, 
Diernæs, Lyø eller Avernakø Kirker. vi starter med en 
festlig gudstjeneste, og efterfølgende er der saft, kaffe, 
te og en sandwich. Husk dåbsattest! 

Undervisningen bliver i det kommende skoleår tilbudt 
i tiden efter efterårsferien og indtil påske. Eleverne får 
information i starten af det nye skoleår.

Minikonfirmander 2015 
Hvis du går i 3. kl. efter sommerferien, vil der igen i 
år være mulighed for at gå til minikonfirmand. Datoer 
og tidspunkter er endnu ikke fastlagt, men der vil blive 
uddelt indbydelser med tilmeldingsblanket til klasserne 
i starten af det nye skoleår. 
Til minikonfirmand hører vi historier fra bibelen, går 
i munkenes fodspor – for faaborg Kirke er jo bygget 
som klosterkirke – løser opgaver, synger, leger, beder 
fadervor, bruger både hænder og hoved, hører om 
hvad man bruger kirken til og ser ting i kirken, som 
man ellers ikke lige får at se og meget mere. Til mini-
konfirmand sker der spændende ting for både piger og 
drenge. 

Vi glæder os til et nyt hold minikonfirmander 
til efteråret!

byvandringer i Faaborg
faaborgs tidligere sognepræst Einar fog-nielsen 
fortæller om byens gamle kloster og dets munke i 
katolsk tid. vi hører om Helligåndskirken og ser på 
kirkens inventar.

På vejen til faaborgs vartegn Klokketårnet standser 
vi i Klostergade og hører lidt om byens gamle jødiske 
synagoge. Derefter fortælles om købstadens første kirke 
skt. nikolaj, og om Klokketårnet, der blev restaureret 
fra 2011 -2013. Efter tur og fortælling er der fri adgang 
til Klokketårnet, hvor man kan nyde udsigten over 
byens røde tage.

Det koster 20 kr. for voksne at deltage, og beløbet går 
ubeskåret til drift og vedligeholdelse af Klokketårnet.

Turene starter ved faaborg Kirke kl. 14.00 og slutter kl. 
16.00 på søndagene: 12. juli, 19. juli og 9. august.

Faaborg Menighedsråd og Klokketårnets Venner

Klokketårnet
Klokketårnet i Faaborg er åbent for besøgende:
15. juni – 16. aug. kl. 11 – 16.
17. aug. – 30. aug. kl. 10 – 12.30.

fra 15. juni – 5. juli (uge 25, 26 og 27) er der 
maleriudstilling med faaborgensernes egne kunstværker 
med motiver af Klokketårnet og faaborg kirke.
Entré 20 kr.  
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To korkoncerter
Korkoncert med byens kor
Med Jørgen Rasmussen, dirigent for Horne Mandskor, som 
primus motor afholder de ”gamle” kor fra faaborg Kommu-
ne ”faaborg Korfestival” lørdag den 30. maj, med koncerter 
i byens stræder og gårde. Hele arrangementet afsluttes med 
en fælles koncert i faaborg kirke kl. 15.00, hvor hver enkelt 
kor præsenterer sig selv, og hvor man går sammen om at 
opføre et fællesværk. 

Musica Ficta og Bo Holten
Musica ficta er et af landets fineste og mest ambitiøse og 
professionelle vokalensembler. Ensemblet blev dannet i 
1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten. Med dette 
kor har han realiseret visionen om et fleksibelt og projekt-
orienteret ensemble, hvor den virtuose ensemblesang, i alle 
dets afskygninger, står i centrum. Her møder vi fødselaren 
Carl nielsen i al sin bredde, lige fra det folkelige til det 
yderst forfinede. sangene er naturligvis i forgrunden, men vi 
hører også Carl nielsens forsøg på at komponere renæssan-
ce-musik som Palestrina. Musica ficta og Bo Holten synger 
Carl nielsen i faaborg Kirke onsdag den 3. juni kl. 20.00.

Lørdag den 30. maj kl. 15.00 i Faaborg Kirke: 
Korkoncert med byens kor.

Onsdag den 3. juni kl. 20. 00 i Faaborg Kirke: 
Koncert med ensemblet ”Musica ficta” ledet af Bo Holten. 
Programmet byder på kormusik af Carl nielsen. 
Entré 60,-kr. (OBS! Tidspunkt ændret!)
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Musik i Faaborg Kirke sommer 2015

Horne Mandskor

Musica Ficta og Bo Holten

Hele året 2015 fejres 
Carl Nielsens 150 års 
fødselsdag her i kirken.
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Præster ved Faaborg, Diernæs, 
Lyø og Avernakø Kirker

Sognepræst (kbf.) Henrik Nedergaard
Klostergade 40, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 04 78 / 24 23 59 78
E-mail: hne@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Sognepræst Lene Matthies
Kapellanstræde 6, 5600 faaborg
Tlf.: 29 64 04 50
E-mail: lema@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Sognepræst Kjeld Roger Henriksen
skallevej 16, Avernakø, 5600  faaborg
Tlf.: 63 61 79 80
E-mail: mail@krogagergaard.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale. fridag mandag.

Provst Lars Ole Jonssen
Engvej 12, 5600 faaborg
Tlf.: 20 63 58 99
Provstikontor: 
Kanalvej 8a, 5600 faaborg 
Tlf.: 62 17 73 02
E-mail: ljo@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Faaborg sogn:
www.faaborg-kirke.dk

Kordegn Palle Juhl Knudsen
faaborg Hospital, Kirkestræde 11,
5600 faaborg
Tlf.: 62 61 03 18
E-mail: faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk
Kontortid: man.-tor. kl. 10-13,
onsdag tillige kl. 17-18. fredag og lørdag lukket.
fredag kan henvendelse vedr. akut behov for 
en attest ske til sognepræst Henrik nedergaard.

Organist Bo Lerche
strandgårdsparken 138, 5600 faaborg
Tlf.: 63 60 70 65 / 21 25 21 36

Kirkegårdsleder Torben Ærenlund
Træffes på kontoret i faaborg Hospital
man.-fre. kl. 11-12. Tlf.: 21 47 45 54

Kirketjener Anne Thaule
Damtoften 23, 5600 faaborg
Tlf.: 30 50 16 07
fridag: Mandag

Menighedsrådsformand Erik Buch
øster Møllevej 11, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 00 46 / 30 50 16 05

Kasserer Erik Sørensen
Rugagervej 28, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 35 93

Kirkeværge Frank Dibbern
Tangmosen 13, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 37 18

Diernæs sogn:
www.diernaes-kirke.dk

Graver og kirketjener Karin Krog Daugaard
svendborgvej 270, 5600 faaborg
Tlf.: 21 73 06 78
E-mail: diernaes.kirkegaard@gmail.com
fridag: Mandag

Kirkesanger Søren Terndrup-Larsen
svendborgvej 164, 5600 faaborg
Tlf.: 40 32 87 99

Organist Thomas Ingemansen
sct. Hansgade 14, 5600 faaborg
Tlf. 28 26 81 51

Menighedsrådsformand Hanne Poulsen
svendborgvej 264, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 18 66

Regnskabsfører Annie Niebuhr
Lagonis Minde 12, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 56 35 / 40 58 56 35
E-mail: annie@kirkeregnskab.biz

Kirkeværge Carsten Sønderholm Kristensen
sundbjergvej 4
Diernæs
5600  faaborg 
Tlf. 40 33 91 69

KIRKEBLADET udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør: Henrik nedergaard
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30


