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bronze og granit.
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at der er plads til det hele; humor og alvor, latter og 
gråd. Den tykke mands optimisme og ukuelighed er 
nødvendigt, for ellers gik det aldrig.

Sisyfos – livets trædemølle
sisyfos-myten fortæller historien om manden sisyfos, 
der dag efter dag må slæbe en stor sten op på et bjerg, 
for derefter at se den trille ned igen. Dagen efter kan 
den udsigtsløse opgave begynde på ny. stenen triller 
atter ned og opgaven fortsætter i en uendelighed.
vor vej fra fødsel til død er en daglig kamp for at over-
vinde al den modstand, der møder os. Man kan ikke 
melde sig ud og vi er så at sige dømt til at gentage vore 
sejre og nederlag. Kynikere vil sige, at vi mennesker er 
alene i denne kamp. Det er det enkelte menneske, der 
kæmper med at forme sin egen skæbne, uanset, hvor 
hårde betingelserne er. 
Alligevel – og måske netop derfor – er optimisme og 
håb en livsnødvendighed.

”Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser 
opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man 
ser? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det 
med udholdenhed.” sådan står der i Romerbrevets 
kapitel 8 og sådan forkynder vi i kirken.

sådan sagde jeg forleden til en ven, da jeg fortalte om 
den nye Moseholm-udstilling på faaborg Museum i 
anledning af Keld Moseholms 80 års fødselsdag.

for der er noget forunderligt og håbefuldt over de små 
tykke mænd og kvinder. Ja, man bliver ligefrem i godt 
humør af at se de små modige mænd give sig i kast med 
livets opgaver. så enkelt og så vanskeligt. og livet og 
tilværelsen er – det ved vi alle – en blanding af lethed 
og tyngde. Af alvor og sjov. Det er aldrig til at sige 
hvornår det ene slutter og det andet tager over. Bedst 
når vi griner allermest, kan der som lyn fra en skyfri 
himmel komme en mørk alvor over livet. Bedst som vi 
tror os sikre, ramler det hele. skilsmisse, arbejdsløshed, 
sygdom, død……. og vi må møjsommeligt starte helt 
forfra igen. Hvis vi altså kan.

Den tykke mand
Alle ligner vi den tykke mand. Den lille tykke mand er 
ham, vi møder på gaden hver dag. Det er din nabo, din 
kollega, din onkel – og måske i virkeligheden os selv. Har 
vi ikke en tyk mave, så er vi måske i stedet tykhovedet. 
Det er de færreste af os, der er perfekte.
Alle skal vi kæmpe for det, vi tror på. vi skal kæmpe 
videre, selv om vi føler os fortabte. vi skal kæmpe – uan-
set alle odds ser håbløse ud.
for den tykke mand er livet én uendelig række af prø-
velser og opgaver. Ikke nødvendigvis meningsfulde, men 
i hvert fald besværlige og omkostningskrævende på sjæl 
og krop. sådan som menneskelivet til tider kan være.
Uden håb, er livet dødsdømt på forhånd. Det, der gør 
Moseholms univers og de tykke mænd så fantastiske, er, 

Uden titel, 1995, 
bronze og granit, 
Odense Teknikum

To mænd med granitblok 2002, bronze og granit, 
Kalundborg Rådhus

“Hvis jeg vandt i Lotto, ville jeg 
købe en Moseholm-skulptur”

Mareridt,1998, bronze, 
Kolding Gymnasium God 

sommer

Kilder: Keld Moseholms verden af ole Lindboe samt Livsværker: Billedhuggeren Keld Moseholm 80 år, faaborg Museum
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vi mennesker kan ikke leve uden håb. Det er netop det 
centrale ved kristendommen, at vi bliver døbt til et liv i 
håbets tegn, og derfor lever vi på en måde altid fremad-
rettet med en forventning til det, der skal komme. 

Til det kristne håb siger den nu afdøde tjekkiske politiker 
vaclav Havel: ”Håb er ikke simpel optimisme. Det er 
ikke en overbevisning om, at noget vil gå godt, men en 
vished om, at noget giver mening – uden hensyn til, 
hvordan det går.”

Kristendommens påstand er, at vi ikke er alene på livets 
og håbets vej. Det hører vi bl.a. hver gang vi døber; ”og 
se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” I en rus-
sisk legende fortælles det på glimrende vis, hvad dette 
betyder.

En mand var død og kom op i himlen. Her spurgte Gud ham, om 
han havde lyst til at se hele sit liv fra ende til anden. Det havde 
manden, og sammen så de hele hans liv. Manden lagde mærke 
til, at der gennem hele hans liv var to sæt fodspor i sandet – 
hans eget og Guds fodspor.

Manden blev dog noget forundret, da han opdagede, at der på de 
tidspunkter, hvor livet havde budt på sorger og smerter, kun var 
et sæt fodspor. Lidt bebrejdende sagde manden til Gud: ”Hvordan 
kan det være, at jeg skulle gå alene, når jeg allermest havde 
brug for, at du var mig nær?”

Gud sagde da til manden: ”Menneskebarn, du forstår ikke! De 
tidspunkter, hvor det gik dig godt, gik jeg ved siden af dig, men 
de tidspunkter, hvor du var tynget af sorg, da livet ikke lykkedes 
for dig - da bar jeg dig!”

og alle os der ikke har vundet i Lotto, vi kan heldigvis gå 
på faaborg Museum og se de forunderlige tykke mænd. 
Udstillingen vises frem til 29. september.

og ja, kirken den har åbent hele året rundt og der er 
gudstjeneste hver søndag.

Sognepræst Henrik Nedergaard

Ungdomskoret ved faaborg kirke

Nye sangere er velkomne

Det nyetablerede ungdomskor har siden februar 
sunget i faaborg Kirke. I koret arbejder vi med 
sangteknik, og synger flerstemmige satser som vi 
bruger ved gudstjenester, andagter og koncerter.
fokus er lagt på vores salmetradition og på den 
klassiske kortradition, men også mere moderne 
toner og rytmiske genrer er repræsenteret.
Den ugentlige prøve, foregår i Det nye Hospital, 
lige overfor kirken. Den efterfølgende søndag 
medvirker koret ved gudstjenesten i faaborg kirke.
sangglade og sanginteresserede drenge og piger, fra 
14 års alderen, er velkomne.
Koret har en ugentlig øvegang torsdag fra 
kl. 16.30-18.00. første gang efter sommerferien 
bliver torsdag d. 18. august.
Man kan møde op på en øvedag eller kontakte 
korleder Bo T. Lerche på tlf. 21252136 for at høre 
nærmere.

Organist Bo T. Lerche

To mænd med granitblok 2002, bronze og granit, 
Kalundborg Rådhus

Utopia, 2006, bronze og granit 

God 
sommer
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Morgenkirke og formiddagstur

•    Søndagene 3., 17. og 31. juli, kl. 9.00

faaborg Kirke har i juli måned et godt tilbud til såvel de lokale 
som til de mange turister, som gæster vores by. Der er først 
tidlig morgengudstjeneste ved en af sognepræsterne kl. 9.00 
på søndagene 3., 17. og 31. juli.
Umiddelbart derefter kl. ca. 10.00 tager faaborgs tidligere 
sognepræst Einar fog-nielsen over og fortæller om Hel-
ligåndskirken og dens inventar. vi skal også høre om  byens 
gamle kloster og munkene i katolsk tid.

Kl. ca. 10.45 går vi om til faaborgs vartegn Klokketårnet, 
og på vejen standser vi i Klostergade og hører lidt om byens 
gamle jødiske synagoge.

Kl. ca. 11.00 fortæller fog-nielsen i ca. ½ time om købsta-
dens første kirke skt. nikolaj, og om byens vartegn Klok-
ketårnet, der blev restaureret fra 2011 -2013. Efter tur og 
fortælling er der adgang til Klokketårnet, hvor man kan nyde 
udsigten over byens røde tage.

Man kan deltage i gudstjenesten alene, og man kan komme til 
fortælling og tur alene, og man kan tage hele pakken.

•  Morgengudstjeneste i Faaborg Kirke kl. 9.00. 
•  Rundvisning og fortælling om kirken kl. 10.00 
 med efterfølgende tur til Klokketårnet.

Faaborg Menighedsråd og Klokketårnets Venner.

Hov faaborg! 
Vægtergudstjeneste i faaborg kirke

•    Søndag den 21. august kl. 21.00 ved Klokketårnet

så er vægterne klar til en ny sæson og vanen tro holdes der 
vægtergudstjeneste ved den sidste vægtergang søndag den 21. 
august kl. 21.00 ved Klokketårnet

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

Efter en kort intro går vægterne gennem byens gader til 
faaborg Kirke syngende kl. 9 verset. Her vil der være en 
stemningsfuld andagt, hvorefter vægtere og publikum går en 
tur gennem byen tilbage til Klokketårnet. Her afsluttes og kl. 
10 verset, af præsten og salmedigter 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 væg-
terne markere hvert timeslag ved at afsynge et vægtervers, så 
borgerne kunne være sikre på at vægteren ikke sov i sin vagt. 

Med vægterhilsen 
Torben Bo Harder, Klaus Thormann og Steen Bo Verner
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sogneudflugt i diernæs

•    Tirsdag den 14. juni 2016

Kl. 13.00 afgang med bus fra Katterød forsamlingshus og med 
opsamling ved Diernæs forsamlingshus hvor vi herefter kører 
til nazarethkirken i Ryslinge, som blev bygget af frivillig ar-
bejdskraft for 150 år siden. frimenighedspræst Mikkel Crone 
fortæller om kirkens historie og der drikkes efterfølgende 
kaffe i frimenighedens mødesal.

Turen fortsætter til Hudevad smedjemuseum, hvor vi bliver 
vist rundt og ser det arbejdende værksted. videre fortsættes 
hjem over Davinde til Katterød forsamlingshus, hvor mid-
dagen venter kl. 18.00.

Pris for turen kr. 200,00. Tilmelding senest onsdag, den 8. juni 
2016 til Hanne Poulsen tlf. 22 38 18 66 eller Birgitte Møller 
tlf. 62 61 38 46.
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eftermiddagsgudstjeneste og
kirkefortælling i diernæs

•    Søndag den 7. august kl. 14.00

sognepræst Henrik nedergaard holder denne søndag guds-
tjenesten, hvorefter graver/kirketjener Karin Daugaard 
fortæller om kirken og viser rundt på kirkegården. Der 
afsluttes med kaffe/forfriskning i Kirkeladen. vi forventer 
ved denne lejlighed at kunne præsentere en ny brochure i 
farver om Diernæs Kirke.

kirkebilen

Kirkebilen kører alle søndage til såvel 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.
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VeLkoMMen tiL gUdstjenester, Møder og koncerter

faaborg kirke - gudstjenester

diernæs kirke - gudstjenester

Juni

Juni

Juli

Juli

August

August

September

September

søn.  d.   5. kl. 10.30 2. s. e. trin (Luk. 14,25-35) – kirkekaffe  v. Ms
søn. d. 12.  kl. 10.30  3. s. e. trin (Luk. 15,11-32)   v. Hn
søn.  d. 19.  kl. 10.30  4. s. e. trin (Matt. 5,43-48)  v. MT
søn. d. 26. kl. 10.30 5. s. e. trin (Matt. 16,13-26) – kirkekaffe  v. Hn

søn.  d.   5. kl. 09.00 2. s. e. trin (Luk. 14,25-35)  v. Ms
søn. d. 12.  kl. 10.30  3. s. e. trin (Luk. 15,11-32) – kirkekaffe  v. Ms
søn.  d. 19.  kl. 10.30  4. s. e. trin (Matt. 5,43-48)  v. Hn
søn. d. 26. kl. 10.30 5. s. e. trin (Matt. 16,13-26)  v. MT

søn. d.   3. kl. 09.00 6. s. e. trin (Matt. 19,16-26)   v. LJ
søn. d. 10. kl. 10.30 7. s. e. trin (Matt. 10, 24-31)  v. nn
søn. d. 17. kl. 09.00 8. s. e. trin (Matt. 7, 22-29)  v. LJ
søn. d. 24.  kl. 10.30 9. s. e. trin (Luk. 12,32-48/Luk. 18,1-8) – kirkekaffe  v. Ms
søn. d. 31.  kl. 09.00 10. s. e. trin (Matt. 11,16-24)  v. Hn

søn. d.  3. kl. 10.30 6. s. e. trin (Matt. 19,16-26)   v. LJ
søn. d. 10. kl. 09.00 7. s. e. trin (Matt. 10, 24-31)  v. nn
søn. d. 17. kl. 10.30 8. s. e. trin (Matt. 7, 22-29) – kirkekaffe  v. LJ
søn. d. 24.  kl. 09.00 9. s. e. trin (Luk. 12,32-48/Luk. 18,1-8)  v. Ms
søn. d. 31.  kl. 10.30 10. s. e. trin (Matt. 11,16-24)  v. Hn

søn. d.   7. kl. 10.30 11. s. e. trin (Luk. 7,36-50)  v. Hn
søn.  d. 14 kl. 10.30 12. s. e. trin (Matt. 12,31-42) – kirkekaffe  v. Ms
søn.  d. 21.  kl. 21.15  vægterafslutning  v. Hn
søn.  d. 28.  kl. 10.30 14. s. e. trin (Johs. 5,1-15)  v. nn

søn. d.   7. kl. 14.00 11. s. e. trin (Luk. 7,36-50) – efterflg. kirkefortælling og kirkekaffe  v. Hn
søn.  d. 14 kl. 09.00 12. s. e. trin (Matt. 12,31-42)  v. Ms
søn.  d. 21.  kl. 10.30  13. s. e. trin (Matt. 20,20-28)  v. Ms
søn.  d. 28.  kl. 10.30 14. s. e. trin (Johs. 5,1-15)  v. Hn

søn.  d.   4.  kl. 10.30  15. s. e. trin (Luk. 10,38-42) – kirkekaffe  v. LJ

søn.  d.   4.  kl. 10.30  15. s. e. trin (Luk. 10,38-42)  v. Ms
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gUdstjenester på prices HaVe centret

gudstjenester på prices Have centret

• Tirsdag d. 14. juni kl. 10.30 
 v/ Marianne Aagaard skovmand
• Torsdag d. 23. juni kl. 18.00 
 sct. Hanstale v/ Marianne Aagaard skovmand
• Tirsdag d. 12. juli kl. 10.30 v/ Lars Ole Jonssen
• Tirsdag d. 16. august kl. 10.30 v/ NN
 

VeLkoMMen tiL gUdstjenester, Møder og koncerter

oversigt over møder, koncerter m.v. i faaborg og diernæs:

Juni

Juli

August

Tirs.  d.   7.  kl. 12.45 sommerudflugt med faaborg Kirke til skovsgårds gods
Tors. d.   9. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital
Tirs. d. 14. kl. 13.00 sogneudflugt i Diernæs

søn. d.   3.  kl. 10.00 formiddagstur i faaborg
Tors. d.   7.  kl. 20.00 Koncert i faaborg Kirke – Universitetskoret Lille MUKo
søn.  d. 17.  kl. 10.00 formiddagstur i faaborg
søn. d. 31.  kl. 10.00 formiddagstur i faaborg

søn. d.   7. kl. 14.00 gudstjeneste, kirkefortælling og kaffe i Diernæs Kirke
Tors. d. 18.  kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen
Tirs.  d. 30.  kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital

HN: Henrik Nedergaard, MS: Marianne Aagaard Skovmand, 
LJ: Lars Ole Jonssen, MT: Maria True, LM: Lene Matthies (pt. sygemeldt)
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nyt fra MenigHedsrådene
diernæs sogn

som det nok er de fleste bekendt afholdes der en gang 
om måneden gudstjeneste på Prices Have Centret. Den 
afholdes om formiddagen og pastoratets præster medvir-
ker på skift samt organist og kirkesanger. 

Prices Have Centret har velvilligt åbnet op for, at ældre 
fra nærområdet og som ikke kan benytte Diernæs kirke 
kan deltage i disse gudstjenester. Der startes med kaffe 
mod betaling, hvorefter der er gudstjeneste. se tidspunk-
ter på side 7.

Der er nu kommet ny belysning i kirken kor. Der er op-
sat en ringkrone i messing med 24 lys, som kan dæmpes 
efter behov. Det er en bedre og mere ”varm” belysning 
end tidligere.

Den 14. juni 2016 er der sogneudflugt til nazareths-
kirken i Ryslinge, Hudevad smedjemuseum afsluttende 
med middag i Katterød forsamlingshus.

Ligeledes vil der være Kirkefortælling efter gudstjene-
sten den 7. august kl. 14.00. se nærmere omtale andet 
sted i Kirkebladet.

Hanne Poulsen, formand

faaborg sogn

nu går vi ind i sommerperioden, lad os håbe, at vi får 
en god sommer, så vi kan møde friske og veloplagte 
efter sommerferien til vintersæsonen med mange gode 
oplevelser.
vi lover, at der til næste fyringssæson vil være tilstræk-
kelig varme i kirken til at ingen fryser, idet udvidelse af 
vort varmeanlæg er planlagt og godkendt til udførelse i 
sommer.
som nævnt forrige kirkeblad forventer vi, at såvel 
niveaufri adgang til kirken, som udvidelse af parkerings-
pladsen bliver færdige i år. når ovennævnte projekter er 
afsluttet, er vi stort set på plads, med det vi har arbejdet 
med de sidste år, men som alle ved, er der store revner i 
hvælvvingerne, og det er et meget stort og dyrt projekt, 
som må vente nogle år, men vor ingeniør følger til 
stadighed udviklingen, så vi ikke risikerer, at der falder 
noget ned.
Indenfor i kirken er der også forandringer, idet vor orga-
nist Bo Lerche er i gang med at oprette et ungdomskor 
gerne med omkring 15 deltagere til at ledsage højmes-
sen og til at give koncerter, hvilket vi glæder os til, men 
det er ikke noget der bare lige pludselig kommer, det er 
noget der skal arbejdes med.
og så har vi menighedsrådsvalg til efteråret, det bliver 
spændende hvordan rådet kommer til at se ud. På 
nuværende tidspunkt er der ikke klarhed over hvor 
mange fra det gamle råd, der ønsker at genopstille, men 
vi ved, at der er nogen der ikke genopstiller, så under 
alle omstændigheder skal der nye navne på listen eller 
listerne. Det vides jo heller ikke endnu, om der kommer 
flere lister.
Der vil blive holdt orienteringsmøde tirsdag den 13. 
september, og hvis traditionen følges fra tidligere gange, 
vil der tillige efter mødet blive holdt opstillingsmøde 
med udarbejdelse af en liste. nærmere indbydelse føl-
ger, når vi nærmer os datoen.

Erik Buch, formand
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Menighedsrådsmøder, faaborg
• Torsdag, den 9. juni kl. 17.30
• Tirsdag, den 30. august kl. 17.30

Møderne afholdes i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11.

Menighedsrådsmøder, diernæs
•  Torsdag, den 18. august 2016 kl. 17.00.

Møderne afholdes i Kirkeladen, 
Mosetoften 2 B, Diernæs



Lyø & aVernakø
Lyø kirke - gudstjenester
Juni
søn. d. 12.  kl. 09.30  3. s. e. trin (Luk. 15,11-32) v. LJ

Juli
søn. d.   3. kl. 09.30 6. s. e. trin (Matt. 19,16-26)  v. nn
søn d. 24.  kl. 09.30 9. s. e. trin (Luk. 12,32-48/Luk. 18,1-8) v. Hn

August
søn. d.   7. kl. 09.30 11. s. e. trin (Luk. 7,36-50) v. Ms
søn.  d. 28.  kl. 15.30 14. s. e. trin (Johs. 5,1-15) v. nn
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avernakø kirke - gudstjenester
Juni
søn.  d. 19.  kl. 09.30  4. s. e. trin – Konfirmation v. KH

Juli
søn. d.   3. kl. 11.30 6. s. e. trin (Matt. 19,16-26)  v. nn
søn d. 24.  kl. 11.30 9. s. e. trin (Luk. 12,32-48/Luk. 18,1-8) v. Hn

August
søn.  d. 14 kl. 09.30 12. s. e. trin – Konfirmation v. KH
søn.  d. 28.  kl. 09.30 14. s. e. trin (Johs. 5,1-15) 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

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

Graver: se under faaborg Kirkegård.
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konfirMationsdatoer
 

2017
Søndag d. 30. april: 
Diernæs Kirke kl. 9.30: Diernæs-børn fra sundskolen + 
Diernæs-børn fra Enghaveskolen
faaborg Kirke kl. 11.30: faaborg-børn fra Enghaveskolen.

Søndag d. 7. maj:
faaborg Kirke kl. 10,30: Tidligere elever fra sundskolen
Afhængig af holdets størrelse kan der evt. blive tale om 2 
konfirmationer: kl. 9.30 og kl. 11.30.

Fredag d. 12. maj (Store Bededag): 
faaborg Kirke kl. 10.30: Tidligere elever fra 
Toftegårdsskolen
Afhængig af holdets størrelse kan der evt. blive tale om 2 
konfirmationer: kl. 9.30 og kl. 11.30.

2018
Søndag d. 15. april: 
Diernæs Kirke kl. 9.30: Diernæs-børn fra sundskolen + 
Diernæs-børn fra Enghaveskolen
faaborg Kirke kl. 11.30: faaborg-børn fra Enghaveskolen.

Søndag d. 22 april:
faaborg Kirke kl. 10.30: Tidligere elever fra sundskolen
Afhængig af holdets størrelse kan der evt. blive tale om 2 
konfirmationer: kl. 9.30 og kl. 11.30.

Fredag d. 27. april (Store Bededag): 
faaborg Kirke kl. 10.30: Tidligere elever fra Toftegårds-
skolen
Afhængig af holdets størrelse kan der evt. blive tale om 2 
konfirmationer: kl. 9.30 og kl. 11.30.

2019 + 2020
fra og med 2019 kan det ikke længere lade sig gøre at fort-
sætte dette mønster. så for at man ikke først skal få besked 
om tidspunktet for ens barns konfirmation, når de nye 
klasser dannes – i slutningen af 6. klasse med under et år til 
konfirmationen – bliver det fremover sådan, at der dannes 4 
hold ud fra konfirmandernes fødselsmåned – i hhv.1. kvar-
tal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal – jf. kirkens hjemmeside, 
hvor der står følgende ang. 2019 og 2020:

skaL dU konfirMeres i 2017?

• Søndag den 25. september er der 
 konfirmandindskrivning.

vi starter med en festlig gudstjeneste i faaborg kirke kl. 
10.30. Efter gudstjenesten er der indskrivning af sæsonens 
konfirmander, der skal konfirmeres i enten, faaborg, Dier-
næs, Lyø eller Avernakø kirker. Tilmeldingsblanketter lægges 
på skolens intranet. Husk dåbsattest.

Konfirmationsforberedelsen starter efter efterårsferien.
Alle 7.-klasser samles jo nu på sundskolen. I 2017 og 2018 
kan vi fastholde tidligere års mønstre, hvad konfirmationen 
angår, så man forberedes og konfirmeres med sine tidligere 
klassekammerater – jf. kirkens hjemmeside, hvor der står 
følgende ang. 2017 og 2018: 

MinikonfirMander 2016 

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 minikonfirmand sker der spændende 
ting for både piger og drenge. vi glæder os til et nyt hold 
minikonfirmander til efteråret!



konfirMander & MinikonfirM ander MUsik
soMMerkoncert 2016

•  Torsdag d. 7. Juli kl. 20.00 i Faaborg Kirke

med Universitetskoret Lille MUKO dirigeret af 
Jesper Grove Jørgensen og ordformidleren og 

rapperen ”Per Vers”

Universitetskoret Lille MUKo er et af de førende pro-
fessionelt arbejdende klassiske kor i Danmark. Korets 
varemærke er lyriske fortolkninger af skandinaviske 
sange og salmer.

Koret fejrer i 2016, med en sommerturné på fyn, 
deres 30 årige samarbejde med dirigenten Jesper grove 
Jørgensen, som med sin fortolkning af danske sange og 
utrættelige koncert-, undervisning- og foredragsaktivi-
tet har præget den danske sang igennem de sidste 40 år 
som aktiv dirigent. Med denne tur markerer koret også 
indledningen på deres 50 års jubilæumsår. Koret ønsker 
at markere alle disse glædelige jubilæer, ved at optræde 
med de bedste danske sange på de bedst tænkelige 
scener på fyn, hvor Jesper grove Jørgensen er født og 
opvokset.

I anledningen af jubilæet vil ordformidleren og rap-
peren ”Per vers” (navn: Per Uldal), gøre koret følge og 
medvirke som solist og oplæser. Per vers er modtager 
af Modersmålsprisen i 2014 og har bidraget til det 
danske sprog via udgivelse af undervisningsmateriale til 
danskundervisningen i skolerne, via sit omfattende fore-
dragsaktivitet og via sine radio- og tv-optrædener. Med 
sin store passion for det danske sprog og danske ord, vil 
Per oplæse og på anden måde formidle teksterne til de 
sange, som koret skal synge, og derved give det fynske 
publikum et ny og stærkere oplevelse af de kendte og 
elskede danske sange.

Alle er vekomne – der er fri entré.

Organist Bo T. Lerche

2019
Søndag d. 12. maj: 
Diernæs Kirke kl. 9.30: Diernæs-konfirmander fra øhavs-
skolen (sundskolen) + Diernæs-konfirmander fra Enghave-
skolen.
faaborg Kirke kl. 11.30: faaborg-konfirmander fra Enghave-
skolen.

Fredag d. 17 maj (Store Bededag):
Elever fra øhavsskolen (sundskolen)
faaborg Kirke kl. 9.30: Konfirmander født i januar, februar 
og marts.
faaborg Kirke kl. 11.30: Konfirmander født i april, maj og 
juni.
 
Søndag d. 19. maj: 
Elever fra øhavsskolen (sundskolen)
faaborg Kirke kl. 9.30: Konfirmander født i juli, august og 
september.
faaborg Kirke kl. 11.30: Konfirmander født i oktober, no-
vember og december.

2020
Søndag d. 3. maj: 
Diernæs Kirke kl. 9.30: Diernæs-konfirmander fra øhavs-
skolen (sundskolen) + Diernæs-konfirmander fra Enghave-
skolen.
faaborg Kirke kl. 11.30: faaborg-konfirmander fra Enghave-
skolen.

Fredag d. 8 maj (Store Bededag):
Elever fra øhavsskolen (sundskolen)
faaborg Kirke kl. 9.30: Konfirmander født i januar, februar 
og marts.
faaborg Kirke kl. 11.30: Konfirmander født i april, maj og 
juni.
 
Søndag d. 19. maj: 
Elever fra øhavsskolen (sundskolen)
faaborg Kirke kl. 9.30: Konfirmander født i juli, august og 
september.
faaborg Kirke kl. 11.30: Konfirmander født i oktober, no-
vember og december.
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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
(pt. sygemeldt)

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.: 30 44 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: Henrik nedergaard
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30


