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Opstandelsen er lige her

2 3

En af dem som skriver, og som det efter min mening 
er værd at lægge mærke til, er Iben Krogsdal, hvis 
påskesalme er gengivet her. Hun sætter ikke bare i 
denne salme, men i sin digtning og forfattervirksomhed 
i det hele taget følgende spørgsmål under lup: Hvad vil 
det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan 
kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så 
den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? 
Hvad længes mennesker efter i dag – når de længes? 

Hun fortæller om det moderne menneskes livsvilkår 
ud fra en række af sine nyeste salmer. om dagligdagens 
mange former for magt og afmagt - og om, hvordan 
kristendommen stadig kan være dybt relevant for 
mennesker i dag. også selvom gud for mange er blevet 
umulig - og mange mennesker måske slet ikke længere 
tror. Eller i alt fald har svært ved at sætte ord på det, 
de tror på. Påskesalmen, som i øvrigt er blevet til i tæt 
samarbejde med herboende sanger og komponist He-
lene Blum, læser jeg som en håbsbekendelse, eller om 
man vil en moderne troesbekendelse om gudsnærvæ-
ret, også der, hvor vi mindst venter det og måske netop 
derfor har allermest brug for det. opstandelsen er lige 
her. Hele syv gange bekendes det i de enkle og smukke 
verslinjer: Du står, Du er, Du går, Du ser, Du sker, Du 
er… når mennesker, der vakler tæt med sorgen, igen 
kan se og smile: sikken en morgen! 

Læs selv eller endnu bedre kom og hør Helene Blum og 
et til lejligheden sammenbragt kor fremføre salmen ved 
gudstjenesten Påskedag i Diernæs kirke kl. 10.30 eller i 
faaborg Kirke d. 6. april kl. 17.30. vel mødt. 
      
                 Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst

opstandelsen er lige her
  Du står
ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven iført vanter

opstandelsen er lige her
   Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere, end vi aner

opstandelsen er lige her
   Du går
med mennesker der smiler lidt generte
til en, der pludslig kigger op og ser det

opstandelsen er lige her
   Du går
med sagte skridt hos dem, der bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre

opstandelsen er lige her
   Du ser
vi ligger angstgrå i de værste stunder
du lægger dine stærke arme under

opstandelsen er lige her
   Du sker
når mennesker, der vakler tæt med sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!

opstandelsen er lige her
   Du er
din himmel, når den blæser gennem sjæle
som mærker dig og endelig kan knæle 

opstandelsen er lige her
   Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage

Forfatter Iben Krogsdal

Det særegne ved kristendommen er, sagde grundtvig, 
at den som den eneste af de store verdensreligioner er 
grundlagt af kvinder. for kvinderne, eller med grundt-
vig “Apostelinderne”, der trofast havde fulgt Jesus på 
hans vandring rundt i galilæa, var ikke alene tilstede 
ved korsfæstelsen. De så, hvilken grav Jesus blev lagt i, 
og om morgenen den tredje dag gik de ud til graven og 
fandt den tom. Kvinderne blev altså de første vidner til 
Jesu opstandelse. og Johannesevangeliet fortæller, at 
en af disse kvinder Maria Magdalene er den første, der 
møder den opstandne Kristus. En betydningsfuld rolle 
som ellers i traditionen tillægges Peter. grundtvigs på 
alle måder betagende gendigtning af Maria Magdalenes 
møde med den opstandne Kristus er højdepunktet i hans 
forunderligt stærke påskesalme ”Tag det sorte kors fra 
graven”. 

se Maria Magdalene!
Hænder nys hun vred i gru,
sukked til at røre stene:
Hvor, ak hvor er Herren nu?
se,  af øjets tåreflod
morgensolen mildt opstod.
I den grav, hvor han har hvilet,
hun har fundet englesmilet.  

salmen hører sammen med ”Hil dig, frelser og forsoner” 
og ”Påskeblomst, hvad vil du her? ubetinget til påskens 
mest elskede salmer. Men der kommer også nye salmer 
til. ”og med nye salmer da mener du præst vel nogen 
skrevet sådan ca i 1890’erne” lød det fra en nybagt far 
forleden ved en dåbssamtale. og positivt overrasket blev 
han og den lille familie, da jeg kunne fortælle, at der 
stadig skrives nye salmer såvel til dåb, konfirmation og 
kirkens andre højtider. 

Angelicos Maria Magdalene har modsat tidligere tiders mere 
anonyme fremstillinger af hende både krop og identitet. 
Hun har øjenkontakt til den opstandne Jesus, der besvarer 
hendes blik, selvom han svæver lige over græsset. Maria 
Magdalene er et forbillede for den, der betragter hende. 
Ligesom hun prøver at fatte den opstandne, prøver 
beskueren det samme. 

Fra Angelico, Noli me tagnere, 1440-41. 
San Marco klosteret i Firenze.

Maria Magdalenes historie i kunsten, kirken og teologiens 
verden er gengivet og fortolket i Lisbeth Müllers bog Maria 
Magdalene: fra apostel til prostitueret (forlaget Alfa).

”Noli me tangere”
Denne sætning, der betyder ’rør mig ikke’ eller ’hold mig 
ikke tilbage,’ er den latinske oversættelse af Jesus’ ord til 
Maria Magdalene, da han møder hende uden for graven i 
Johannes-evangeliet.

noli me tangere er også betegnelsen for en ikonografisk 
tradition indenfor kristen kunst, hvor en lang række malere 
har brugt mødet mellem Maria Magdalene og Jesus som 
motiv. Det sædvanlige motiv er en knælende eller nejende 
Maria Magdalene foran en Jesus, der med en afvisende hånd 
skaber fysisk afstand til hende.
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Arrangementer i Diernæs:
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Fælles sogneaften i Diernæs kirke

•    Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.00

foredrag med nasser Khader som 
fortæller fra sin bog ”Bekendelser fra 
en kulturkristen muslim” foredraget 
tager udgangspunkt i hans møde med 

kristendommen og hvordan hans tro 
og opfattelse af kristendommen har 
ændret sig, efter at han har lært 

denne at kende. Der er fri entre og i pausen er der mulighed 
for kaffe/the m.m. Alle er velkomne.

Faaborg og Diernæs menighedsråd

sogneudflugt i Diernæs

•    Tirsdag den 14. juni 2016

vi kører efter at have mødtes ved Katterød forsamlingshus 
med opsamling i Diernæs ved forsamlingshuset videre til na-
zarethkirken i Ryslinge, der er den første valgmenighedskirke 
og som blev bygget på frivilligt grundlag for 150 år siden. 
frimenighedspræst Mikkel Crone fortæller om kirken og de 2 
menigheder, og vi drikker kaffe m.m. i mødesalen.
Herfra videre til Hudevad smedjemuseum. Her får vi får en 
guidet rundvisning i museet og ser det arbejdende værksted.
Turen går videre forbi det naturskønne område ved Davinde, 
hvor vi gør et kort ophold og slutter med spisning i Katterød 
forsamlingshus.

Læs mere i næste nummer af Kirkebladet, 
men reserver allerede datoen nu.

sogneindsamling

•    Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 

søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 går 
faaborg sogn sammen med konfirmanderne 
på gaden for at samle ind til kvinder i verdens 
fattigste lande ved folkekirkens nødhjælps 
årlige sogneindsamling. Mange af dem er lige 
nu på flugt. vil du være med til at give kvinder 
i verdens fattigste lande en håndsrækning? så 

meld dig som indsamler til Lis Kamilla Andersen på tlf.: 62 61 
89 06 eller på e-mail: likaho@andersen.tdcadsl.dk

sommerudflugt 
       skovsgård gods, sydlangeland

•    Tirsdag den 7. juni 2016
Afgang fra Faaborg Kirke kl. 12.45.

skovsgård gods er ejet af Danmarks naturfond siden 1979 
og drives med dets tilhørende og fredede areal på 387 ha 
som et økologisk landbrug. godset drives også med flere 
former for museer herunder Tyendemuseum, vognmuseum 
og skovbrugsmuseum, ligesom der er skiftende udstillinger i 
hovedbygningen.

På vores tur vil der være rundvisning af naturvejleder Mari-
anne Krag Petersen i hovedbygning.
Efter en spændende rundvisning vil der blive serveret kaffe og 
kage i  skovgårds Cafè.
Der vil også blive mulighed for at se andre dele af godsets 
museer eller gå en tur i parken.
vi forventer at være tilbage i faaborg ca. kl. 17.15.
Prisen for at deltage er kr. 125,- pr. person. Tilmelding senest 
24. maj efter først til mølle princippet kan ske til kirkekonto-
ret tlf. 62610318 eller på mail:
faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk.

kirkedag med konfirmander om 
Anne Franks Dagbog og 

religiøs identitet

•    Fredag d. 11. marts 

fredag d. 11. marts breder konfirmationsforberedelsen sig 
ud over det meste af dagen. vi skal blandt andet opleve en 
fortællekoncert om Anne frank og hendes dagbog, have besøg 
af unge fra den jødiske skole i København Carolineskolen, dis-
kutere religiøsitet, identitet, ritualer, ondskab mm. Alt foregår 
I faaborg kirke og i Det nye Hospital.  

Anne franks dagbog er ikke kun et tidsdokument, ikke kun 
beretningen om en jødisk pige, der gik under jorden i Holland 
under den tyske besættelse. Men snarere en præcis beskrivelse 
af en ung piges fysiske, psykiske og åndelige udvikling under 
helt specielle forhold.  Anne frank beskriver i sin Dagbog en 
livssituation, som vi ikke ville have kunnet leve os så dybt ind 
i uden hendes utvivlsomt store begavelse og ærlighed, uden 
hendes humor og uden hendes aggressivitet. 

I begyndelsen af Dagbogen møder vi en 13 årig pige uden 
større interesse for det religiøse. I løbet af bogen nævner 
hun oftere og oftere gud. ændrer indstilling til gud. Hun 
lever med angst, ja, dødsangst, og nævner selv at hun har 
brug for en hjælper og redningsmand!  D.27 november 1943 
beder hun i Dagbogen direkte gud om at hjælpe sig. fra da af 
overtager gud og naturen – de supplerer hinanden- opgaven 
med at trøste hende, give hende mod og fjerne hendes angst. 
Hun skriver videre:” I går gik jeg alene ned i mørket. Jeg stod 
ved trappen, tyske flyvemaskiner fløj hen over himlen, og jeg 
vidste, at jeg er overladt til mig selv og ikke kan regne med 
andres hjælp. Min angst var væk. Jeg så op mod himlen og 
stolede på gud.”  Hendes livsangst er forsvundet, kun den 
konkrete angst føler hun endnu i visse situationer.  Det lykke-
des hende at finde hjælp under de mest truende forhold. Man 
stiller sig selv det spørgsmål: Hvordan senere, i Auschwitz og 
Bergen- Belsen? Kunne hun da holde fast ved sin gud?  Man 
vil gerne tro det. Hun blev en berømt forfatter, men fik aldrig 
chancen for at blive voksen. foruden vores egne konfirmander 
deltager også konfirmander fra Herringe og gestelev sammen 
med deres præst Kamille nygaard. 

Forårskoncert i Diernæs kirke

•    Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00

foråret vil blive budt velkommen med festlig, god og 
kendt musik spillet af lokale musikere og 
der vil være fællessange. se nærmere pro-
gram i dagspressen. Der er gratis entre. 
Alle er velkomne.

Helene Blum medvirker Påskedag

•    Søndag den 27. marts kl. 10.30

ved gudstjenesten Påskedag opfører sanger og komponist 
Helene Blum sammen med et til lejligheden opstået kor 
to nyskrevne påskesalmer, hvortil hun selv har kompone-
ret melodierne. De blev oprindeligt lavet til DR-kirken 
i 2011 i samarbejde med salmedigteren Iben Krogsdal. 
Helene har tidligere fungeret som kirkesanger i Diernæs 
kirke, og det er derfor særdeles glædeligt, at hun nu 
vender tilbage med nyt fra sit vidtspændende og kreative 
musikalske værksted.  

Forår
Festligt

Fornøjeligt
Fællessang

Koncertfortællingen om Anne Frank ved skuespil-
ler Nis Bank Mikkelsen, klarinettist Jens Schou og 
Anders Singh Vesterdahl på harmonika.

Nazarethkirken i Ryslinge er den første valgmenig-
hedskirke. Den blev bygget på frivilligt grundlag for 
150 år siden. 
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GuDstjenester På Prices HAve centret

Gudstjenester på Prices Have centret

• Tirsdag d. 15. marts kl. 10.30 ved Marianne Aagaard Skovmand
• Tirsdag d. 5. april kl. 10.30 ved Lars Ole Jonssen
• Tirsdag d. 24. maj kl. 10.30 ved Marianne Aagaard Skovmand 

velkOmmen til GuDstjenester

Faaborg kirke - Gudstjenester

velkOmmen til GuDstjenester

Diernæs kirke - Gudstjenester

Marts Marts

April
April

Maj

Maj

Juni

Juni

søn. d.  6.  kl. 10.30  Midtfaste Joh. (6,24-35 (37)  v. Hn 
ons.  d.  6. kl. 17.30  salmesang og suppe  v. Hn
søn. d. 13.  kl. 10.30 Mariæ Bebudelse (Luk. 1,46-55)  v. Ms 
søn. d. 20.  kl. 10.00 Palmesøndag (Mark. 14,3-9), radio transmission v. LJ
Tors. d. 24.  kl. 10.30  skærtorsdag (Joh. 13,1-15)  v. Ms
fre. d. 25. kl. 16.00  Langfredag (Joh. 19.17-37), liturgisk v. Ms
søn. d. 27.  kl. 10.30    Påskedag (Matth. 28,1-8)  v. Hn
Man. d. 28. kl. 10.30      2. Påskedag (Joh. 20,1-18). Kirkekaffe/vandregudstjeneste  v. LM

søn.  d.   6.    kl. 10.30  Midtfaste Joh. (6,24-35 (37)   v. Ms 
søn.  d. 13.  kl. 09.00  Mariæ Bebudelse (Luk. 1,46-55)   v. Ms 
søn.  d. 20.  kl. 10.30   Palmesøndag (Mark. 14,3-9)   v. Hn
Tors.  d. 24.  kl. 19.00  skærtorsdag (Joh. 13,1-15)   v. Hn
fre.  d. 25      kl. 15.00  Langfredag (Joh. 19,17-37), liturgisk  v. Ms
søn.  d. 27.   kl. 10:30    Påskedag (Matth. 28,1-8)   v. Ms
Man.  d. 28.    kl. 09.00    2. Påskedag (Joh. 20,1-18)    v. LM

søn.  d.   3. kl. 10.30     1. s. e. Påske (Joh. 21,15-19)  v. Ms 
ons.  d. 6  kl. 17.30  salmesang og suppe  v.Ms
søn.  d. 10.  kl. 10.00  2. s. e. Påske Konfirmation  v. Hn
søn.  d. 17.  kl. 10.00  3.s.e. Påske Konfirmation  v. Ms
fre.  d. 22.     kl. 09.30    st. Bededag Konfirmation  v. LJ
fre.  d. 22.  kl. 11.30  st. Bededag Konfirmation  v. Hn
søn.  d. 24.  kl. 10.30   4. s.e. Påske (Joh. 8,28-36). Kirkekaffe v. Hn

søn.  d.  3.  kl. 10.30  1. s. e. Påske (Joh. 21,15-19)   v. Hn                 
søn.  d. 10.   kl. 10.30  2. s. e. Påske (Joh. 10,22-30) Kirkekaffe  v. Ms
søn.  d. 17.  kl. 10.30   3. s.e. Påske (Joh. 14,1-11)   v. Hn
fre.  d. 22.   kl. 10.30     st. Bededag ((Matth. 7,7-14)  v. LM
søn.  d. 24.    kl. 09.00      4. s.e. Påske (Joh. 8,28-36)   v. Hn

søn.  d.   1.  kl. 10.30 5. s.e. Påske (Joh. 21,15-19) v. Ms
ons.  d.   4.  kl. 17.30  salmesang og suppe  v. LJ
Tors.  d.   5. kl. 10.30       Kristi Himmelfart (Joh. 17,1-11)                                                   v. Ms
søn. d.   8.  kl. 10.30  6. s.e. påske (Joh. 17,20-26). vægtergudstjeneste v. LJ
Lør.  d. 14.  kl. 09.30  Pilgrimsandagt  v. Hn
søn.  d. 15.  kl. 10.30 Pinsedag (Joh. 14,15-21) v. Hn
Man.  d. 16.  kl. 10.30 2. Pinsedag friluftsgudstjeneste i haven ved øhavsmuseet    
søn.  d. 22.  kl. 10.30 Trinitatis (Matth. 28,16-20) v. Hn
søn.  d. 29.  kl. 10.30 1. s.e. Trin (Luk. 12,13-21)  v. Ms  

søn.  d.   1. kl. 10.30 5. s.e. Påske (Joh. 21,15-19)  v. LJ
Tors.  d.   5.   kl. 09:00      Kristi Himmelfart (Joh. 17.1-11)                         v. Ms
søn.  d.   8.  kl. 10.30  6. s.e. Påske ( Joh,1720-26)  v.Ms
søn.  d. 15.  kl. 10.30 Pinsedag (Joh. 14,15-21)  v. LJ
Man.  d. 16.   kl. 10.30 2. Pinsedag friluftsgudstjeneste i haven ved øhavsmuseet    
søn.  d. 22.  kl. 09.00 Trinitatis (Matth. 28,16-20) v. Hn
søn.  d. 29.    kl. 10.30 1. s.e. Trin (Luk. 12,13-21). Kirkekaffe v. LJ 

ons.  d. 1.  kl. 17.30  salmesang og suppe  v. LM  
søn.  d.   5.  kl. 10.30 2.s.e.Trin (Luk. 14,25-35) Kirkekaffe v. Ms 

søn.  d.  5. kl. 9.00 2.s.e.Trin (Luk. 14,25-35)  v. Ms 

HN: Henrik Nedergaard, MS: Marianne Aagaard Skovmand, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Ole Jonssen
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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.

Kirkebilen kan ligeledes bestilles 
til alle arrangementer.

kOnFirmAtiOner
Søndag d. 10. april: faaborg 

Kirke kl. 10.00: faaborg-børn fra 
Enghaveskolen

Søndag d. 17. april: faaborg 
Kirke kl. 10.00: sundskolen

Fredag d. 22. april (Store 
Bededag): faaborg Kirke 
Kl. 09.30: Toftegårdsskolen 
Kl. 11.30: Toftegårdsskolen



  

nyt FrA meniGHeDsråDene lyø & AvernAkø
Diernæs sOGn

Efter anmodning fra biskop Tine Lindhardt har vi også i 
2015 talt kirkegængere, som i de 2 foregående år. Der 
har i 2015 været en lille stigning i antal kirkegængere til 
gudstjenester i 2015 i forhold til tidligere år. Antallet af 
kirkelige handlinger – bryllupper og begravelser/bisæt-
telser – er faldet markant i 2015. De faktiske tal kan ses 
på fyns stifts hjemmeside.

I kirkens kor er der i øjeblikket en ikke særlig køn 
belysning – 2 ”nøgne” elpærer. Menighedsrådet prøver 
i øjeblikket på at finde en belysning, som passer til 
forholdene, men det er faktisk ikke så nemt. Hvis man 
har forslag eller ideer, er man meget velkommen til at 
kontakte menighedsrådet.

onsdag, den 2. marts kl. 19.00 holder naser Khader 
foredrag i Diernæs kirke. onsdag, den 13. april kl. 
19.00 er der forårskoncert ligeledes i kirken og tirsdag, 
den 14. juni er der arrangeret den årlige sognetur. se 
nærmere om arrangementerne andet sted i Kirkebladet.

Hanne Poulsen, formand

kirkebøssen i Diernæs 
 – nu med mobile Pay

gennem de senere år har der været en tendens til, 
at man har færre kontanter på sig. Dette har kunnet 
mærkes på de beløb, der ellers lægges i kirkebøssen. 

Det er nu muligt at overføre et beløb, som man ellers 
kunne tænke sig at lægge i kirkebøssen til mobilnr. 
81 15 11 74. nummeret kan også ses opslået i våben-
huset, og der ligger sedler til at tage med hjem.

FAABOrG sOGn

I øjeblikket foregår der meget i og omkring Helligånds-
kirken.

vi arbejder på højtryk med varmeanlægget, og det er 
forhåbentligt på plads inden 1. marts.

samtidig er planlægningen af niveaufri adgang til kirkens 
indgang i fuld gang. vi har ansøgning hos stiftet og for-
venter at være færdige henover sommeren, så er kirken 
niveaufri i sin helhed; det er også noget vi glæder os til.
Parkringspladsen ved kirken har fået mange skældud, og 
med rette, den er alt for lille. vi er nu gået i gang med 
at få udarbejdet et projekt, hvor vi håber, at pladsen kan 
blive dobbelt så stor, og bedre indrettet, men da det nok 
skal forelægges nationalmuseet, tør jeg ikke komme med 
en tidshorisont.

Det var det rent anlægsmæssige, hvilket gerne skulle 
blive til glæde for såvel menighed, besøgende og perso-
nale.

Dagligdagen er kommet godt fra start efter indsættelse 
af vor nye sognepræst Marianne Aagaard skovmand, 
og der arbejdes konstant med planlægning af aktivite-
terne i kirken for at give menigheden den bedst mulige 
oplevelse. I den forbindelse er det en glæde, når vi ser 
kirkestatistikken for 2015, der viser en stabil god kirke-
gang. som noget nyt er organist Bo T. Lerche i gang med 
at danne et ungdomskor på ca. 15-17 deltagere; vi håber, 
at det lykkes til glæde for deltagerne og menigheden.
og til sidst skal vi til at forberede os på menighedsråds-
valg sidst på året, men det kommer jeg tilbage til.

Erik Buch, formand
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lyø kirke - Gudstjenester
Marts
søn.  d. 13.  kl. 09.30  Mariæ Bebudelse (Luk. 1,46-55)  v. Hn 
Tors. d. 24.  kl. 15.30  skærtorsdag (Joh. 13,1-15)  v. Hn
søn.  d. 27. kl. 09.30            Påskedag (Matth. 28,1-8)  v. LM

April
søn.  d. 10.  kl. 09.30 2. s. e. påske (Joh. 10;22-30) v. LM

Maj
søn.  d.  1. kl. 15.30 5. s.e. påske (Joh. 21,15-19) v. Ms
søn.  d. 15.  kl. 09.30 Pinsedag (Joh. 14,15-21) med festlig musik v. Ms
Man.  d. 16. kl. 10.30 2. Pinsedag friluftsgudstjeneste i haven ved øhavsmuseet    
søn.  d. 29. kl. 15.30 1. s.e. Trin (Luk. 12,13-21)  v. LJ 
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Avernakø kirke - Gudstjenester
Marts
søn.  d. 13. kl. 15.30 Mariæ Bebudelse (Luk. 1,46-55)  v. Ms 
Tors.  d. 24.  kl. 15.30  skærtorsdag (Joh. 13,1-15)  v. Ms
søn.  d. 27. kl. 09.30     Påskedag (Matth. 28,1-8)  v. LJ

April
søn.  d. 17.  kl. 09.30   3. s.e. Påske Konfirmation  v. LM

Maj
Tors.  d.   5.   kl. 09.30        Kristi Himmelfart (Joh. 17.1-11)                    v. Hn
søn.  d. 15.  kl. 09.30 Pinsedag (Joh. 14,15-21) v. LM
Man.  d. 16. kl. 10.30 2. Pinsedag friluftsgudstjeneste i haven ved øhavsmuseet    
sønd. d. 29.  kl. 15.30 1. s.e. Trin (Luk. 12,13-21)  v. Ms 
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Menighedsrådsformand:
Poula Rose Henriksen
Tlf: 63 6179 80
Mail: mail@krogagergaard.dk
 

Graver: flemming Juul Christensen
Tlf: 62 61 74 70 / 26 78 74 70
Mail: avernakoelam@gmail.com

  
menighedsrådsmøder, Faaborg
•  Tirsdag den 29. marts kl. 17.30
•  Tirsdag den 24. maj kl. 17.30 
•  Torsdag den 9. juni kl. 17.30

Møderne afholdes i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11.

menighedsrådsmøder, Diernæs
•  Torsdag den 17. marts kl. 17.00
• Onsdag den 18. maj kl. 17.00

Møderne afholdes i Kirkeladen, 
Mosetoften 2 B, Diernæs

ved gudstjenesten Pinsedag i Lyø Kirke 
medvirker klarinettist Jens schou sam-
men med sin søn Louis schou, som er 
guitarist. Musikken, som den dag fletter 
sig ind i gudstjenesten, er den jødiske 
folkemusik klezmer. Det siges, at klez-
mermusikerens instrument er en højtaler 

for den ”indre” stemme, der synger i 
enhvers sjæl. Klezmermusikeren spiller 
ikke: han taler, beder, trøster, trøster med 
sit instrument. Klezmer er derfor ikke en 
særlig musikart, men snarere en måde at 
spille på, som altså kan opleves i Lyø kirke 
Pinsedag.  

Menighedsrådsformand:
Asta Bøgebjerg
Tlf.: 62 61 80 15
Mail: bogebjergferie@strynet.dk

Graver: se under faaborg Kirkegård.



særliGe GuDstjenester  i  FAA  BOrG kirke musik
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internAtiOnAl væGterGuDs-
tjeneste Den 8. mAj kl. 10.30
I dagene 5.-8. maj får faaborg besøg af omkring 120 
vægtere fra mange europæiske lande. De sætter deres præg 
på byen og også på søndagens gudstjeneste. før gudstjene-
sten tager de opstilling foran kirken og går samlet ind under 
præludiet. Dobbeltkvartetten ”fontana” synger 3 motetter, 
og som afslutning synger alle vægterne ”vægter-hymnen.”
 
så vel mødt til en festlig, pompøs og anderledes gudstjene-
ste, som kommer til at foregå på både dansk og tysk.

AnDAGt FOr Os PilGrimme 
PinselørDAG Den 14. mAj kl. 9.30
Pinsetid er lig med pilgrimsvandring henover fyn sammen 
med foreningen fynsk Pilgrimsvandring. Hvert år i de 3 
pinsedage vandres der fra de fynske kystbyer til Domkirken 
i odense.vandringen fra faaborg starter kl. 9.30 med en 
pilgrimsandagt i faaborg Kirke ved sognepræst Henrik ne-
dergaard. Efter andagten vandrer pilgrimmene via svanninge 
Kirke og sandholt-Lyndelse Kirke frem til overnatningsste-
det i Hillerslev. 

Pinsedag deltager pilgrimmene i højmessen i Hillerslev 
Kirke og vandrer herefter via Allested-vejle og fangel frem 
til Bellinge Kirke, hvor der overnattes i sognehuset.
2. pinsedag deltager pilgrimmene i friluftsgudstjenesten ved 
Bellinge Kirke og vandrer herefter ind til odense Domkirke, 
hvor der sluttes af med pilgrimsgudstjeneste kl. 16.30 sam-
men med alle de andre pilgrimsvandrere på fyn.
Du kan finde information om tilmelding på 
www.fynskpilgrimsvandring.dk eller kontakte vandringsle-
der Marianne olesen på olesen.m11@gmail.com eller tlf. 
20 89 12 04. 

2. PinseDAG
FriluFtsGuDstjeneste
2. pinsedag, mandag den 16. maj, kl. 10.30 faaborg, Diernæs, 
Lyø og Avernakø sogne holder igen i år fælles friluftsgudstje-
neste med deltagelse af pastoratets præster. Den holdes i år i 
faaborg i haven ved øhavsmuseet. Der vil i forbindelse med 
gudstjenesten være værksted for børn og barnlige sjæle, i 
det vi sammen med billedkunstner Anne fich skal pynte et af 
havens gamle træer med sommerengle. og der vil også være 
mulighed for at få en engel med hjem. vi håber, at rigtig mange 
har lyst til at komme og være med til en anderledes gudstje-
neste. 

Menighedsrådene for Faaborg, Diernæs, 
Lyø og Avernakø sogne.  

PilGrimsvAnDrinG FrA 
FAABOrG kirke
foreningen fynsk Pilgrimsvandring arrangerer vandring fra 
faaborg Kirke på datoerne 6. april, 4. maj og 1. juni. Der 
vandres ca. 5 km i den nærliggende natur, således at vandrerne 
er tilbage og kan deltage i salmesangsandagten kl. 17.30 i 
faaborg Kirke. Pilgrimsvandringen ledes af Marianne olesen, 
20891204. Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding.

sAlmesAnG OG suPPe 
Efter en kort gudstjeneste, hvor vi lægger vægt på sangen, går 
vi over i Det nye Hospital til snak og en omgang suppe med 
brød. Der er ingen tilmelding og det er ganske gratis at være 
med. onsdag d. 6. april står i påskens tegn, hvilket vi mar-
kerer ved opførelsen af to nye påskesalmer ved solist Helene 
Blum, der selv har skrevet melodi til salmerne. Her medvirker 
også kirkens nyetablerede ungdomskor.   

Onsdag d. 9. marts kl. 17.30 v. Henrik nedergaard
Onsdag d. 6. april kl. 17.30 v. Marianne Aagaard skovmand
Onsdag d. 4. maj kl. 17.30 v. Lars ole Jonssen
Onsdag d. 1. juni kl. 17.30 v. Lene Matthies. 

unGDOmskOr i FAABOrG kirke

Menighedsrådet ved faaborg kirke, kirkens præster og 
og kirkens organist har i længere tid ønsket at støtte 
op om salmesangen og udbygge kormusikken. faaborg 
kirke har et af fyns fineste akustiske rum, som det altid 
er en fornøjelse at synge i. 
Et mere klassisk orienteret ungdomskor, er en mangel-
vare hernede på sydfyn, og med dette tiltag håber vi at 
råde bod på dette. Det er planen at koret skal medvirke 
ved søndagsgudstjenester og et mindre antal koncerter 
og andagter. fokus bliver lagt på vores salmetradition og 
på den klassiske kortradition, men også mere moderne 
toner og rytmiske genrer vil blive repræsenteret. Der 
bliver en ugentlig prøve, der kommer til at foregå i Det 
nye Hospital, lige over for kirken.
sangglade og -interesserede drenge og piger fra 14 års 
alderen er velkomne.

Koret har en ugentlig øvegang torsdage fra kl. 
16. 30 – 18. 00.
Man kan møde op på en øvedag eller kontakte 
korleder Bo T. Lerche på tlf. 21252136 for at høre 
nærmere.

musikArrAnGementer 
OG kOncerter 
i FAABOrG kirke FOråret 2016

• Fredag d. 25. Marts kl. 10.30
Langfredags musikgudstjeneste med liturg Marianne 
Aagaard skovmand, kirkens kor og organist.

• Onsdag d. 18. Maj kl. 19.30
forårskoncert med faaborg A Capellakor dirigeret 
af ole Dahl og Horne Mandskor dirigeret af Jørgen 
Rasmussen.

• Lørdag d. 28. Maj kl. 15.00
Korfestival med faaborgs gamle kor. syv kor synger 
rundt i byen, med start kl. 10.00 på Torvet. festivalen 
afsluttes med koncert i faaborg kirke kl. 15.00.

rADiOtrAnsmissiOn PAlmesønDAG 
FrA HelliGånDskirken kl. 10.00
Hver søndag formiddag transmitterer Danmarks Radios P1 
en gudstjeneste fra et sted i Danmark. De har forespurgt, 
om de måtte komme til faaborg og transmittere gudstjene-
sten Palmesøndag den 20. marts kl. 10 live. Det har vi 
naturligvis sagt ja til.

skønsmæssigt 100.000 lytter med, når gudstjenesterne 
transmitteres. så kom og fyld godt op og oplev, hvordan det 
foregår, når der foretages radio-transmission – jo flere vi er, 
jo bedre bliver gudstjenesten! Af hensyn til radioen er tids-
punktet denne dag kl. 10.00.

PåskeDAG i FAABOrG kirke kl. 10.30
ny PåskeDuG rulles uD 
kOm OG se Den!
Der er i Israel påsketradition for at gå via Dolorosa igen-
nem Jerusalems gader. standse op ved diverse korsstationer, 
lytte til lidelseshistorien og slutte ved gravkirken. Det er en 
gribende oplevelse. 

Med den nye påskedug, der er 22 meter lang og i vinyl, har 
man forsøgt at lave en vandring, hvor vi med vore fødder op-
lever og gennemlever hele lidelseshistorien fra palmesøndag 
til påskemorgen. Man bevæger sig på palmegrene, igennem 
sand, over bordet hvor Jesus spiste sit sidste måltid med sine 
disciple, videre til getsemane have, er tæt på tilfangetagelsen, 
afstraffelsen på via Dolorosa, og i korsets skygge udtrykkes 
vejen ind i mørket og siden, efter total mørke, et møde med 
opstandelseshåbet. 

vAnDreGuDstjeneste kl. 10.20
2. påskepåskedag den 6. april begynder gudstjenesten 
kl. 10.20 ved Klokketårnet! ”Dig vandre vi så gerne med, op-
standne Jesus milde” (salmebogen nr. 782) Det er de senere 
år blevet tradition, at vi 2. påskedag begynder gudstjenesten 
ved Klokketårnet – og efter at have hørt klokkespillet – 
syngende går sammen til faaborg Kirke, hvor vi ved en lidt 
anderledes gudstjeneste fejrer påsken – og sammen bryder 
brødet under alterbilledet, som netop fremstiller evangeliet 
til denne helligdag: vandringen til Emmaus! Er man gangbe-
sværet, eller ikke har lyst til at gå med på turen fra Klokketår-
net, møder man bare op i kirken til sædvanlig kirketid: 10.30, 
hvor man så kan tage imod processionen. velkommen til 
anderledes gudstjeneste – bagefter samles vi alle til lidt mad 
og drikke i Det nye Hospital. Alle er velkomne!
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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 Marianne Aagaard Skovmand
Det gl. Hospital, Kirkestræde 11, faaborg
Tlf.: 24 82 20 22
E-mail: maas@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

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
Priorensgade 12 A, 5600 faaborg
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 Ingemannsen
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: Marianne Aagaard skovmand
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30


