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Reformationsjubilæum1517-2017
Luther var kommet frem til sine anskuelser via grundige 
bibelstudier, og oversatte Bibelen til tysk, så den blev 
tilgængelig for menigmand. Indtil da var det kun de lærde, 
der kunne læse Bibelen, da den kun forelå på græsk og latin. 
Luthers tyske oversættelse fik en enorm udbredelse, godt 
hjulpet på vej af bogtrykkerkunsten, som lige var opfundet. 
Det helt centrale i Luthers lære var og er, at enhver har 
direkte adgang til gud og er lige i forhold til gud – kirken 
og præsterne er ikke et nødvendigt mellemled. Denne lære 
var naturligvis en bombe under hele den romerske kirkes 
institution med paven i spidsen, hvor paven og biskopperne 
og præsterne besad en enorm magt over folk.

I et skrift fra 1520 til den tyske adel sagde Luther det sådan: 
”Thi hvad der er krøbet ud af dåben, kan rose sig af allerede 
at være indviet til præst, biskop og pave”. Det er det, som 
eftertiden har kaldt læren om det almindelige præstedømme. 
At være præst er derfor noget rent funktionelt. for at det 
skal gå ordentligt til, udpeger menigheden én fra dens midte 
til at fungere som præst – men præsten er i forhold til gud 
ikke mere end de øvrige, men har blot fået betroet den 
særlige opgave at fungere som præst.

Luther forandrede derfor også gudstjenesten – 
gudstjenestesproget skulle være tysk. salmesang erstattede 
mange af leddene i den katolske messe, og helt centralt blev 
prædikenen.

Allerede i 1536 tilsluttede Danmark sig officielt den 
reformatoriske lære, da Kristian den 3. efter grevens fejde 
var blevet konge – og mange af de bestemmelser, der via 
Kirkeordinansen fra hhv. 1537 og 1539 kom til at gælde for 
den danske kirke, gælder fortsat. 
Det var alt dette, der tog sin begyndelse i Wittenberg den 31. 
oktober 1517, og som vi næste år skal fejre og markere på 
forskellig vis.
På fyens stifts hjemmeside kan man læse mere om, hvad der 
på stifts-plan er arrangeret. 
se mere på www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017 

I hvert provsti er der nedsat udvalg, der arbejder med fejring 
på provsti-niveau og endelig opfordres der til, at man lokalt i 
de enkelte sogne på forskellig vis benytter året til at markere 
og fejre Reformationen; en opfordring, som vi her på stedet 
har fulgt, som det fremgår af de næste sider. så jo, 2017 
kommer til at stå i reformationsjubilæets tegn.

                                       Lars Ole Jonssen

2017 kommer til at stå i reformationsjubilæets tegn. Den 
31. oktober 1517 slog Martin Luther 95 teser imod den 
katolske kirkes afladshandel op på døren til slotskirken i 
Wittenberg. Det var denne handling for 500 år siden, der 
satte Reformationen i gang. Det var ikke Luthers mening at 
splitte kirken. Han ville blot få den tilbage på det rette spor, 
men de følgende år viste det sig, at hans kritik af kirkens 
lære og praksis var så alvorlig og blev taget ham så ilde op, 
at han blev lyst i band af paven og gjort fredløs. Han fik 
mange tilhængere, som strømmede til Wittenberg for at høre 
ham forelæse på universitetet i Wittenberg, hvor han var 
professor, og for at høre ham prædike. og resultatet blev et 
brud med Romerkirken og dannelsen af, hvad man kaldte, 
protestantismen. 

De 95 teser indgraveret i bronze i 
Slotskirken i Wittenberg.

Martin Luther 1483-1546, 
malet af Lucas Cranach den Ældre
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som en markering af reformationsjubilæet vil vi i faaborg 
provsti arrangere et såkaldt salmemaraton, hvor vi i løbet af 
året med 14 dages mellemrum fredag formiddag vil tage rundt 
på besøg i alle provstiets 20 kirker.
salmebogen deles op i 20 afsnit – og der synges hver gang 5-6 
salmer fra det pågældende afsnit.

Man mødes i kirken fredag formiddag kl. 10. starter med at 
høre lidt om kirkens historie – særligt hvad der er af nedslag 
fra Reformationen. 
Herefter synger man de 5-6 salmer og hører en lille smule om 
salmerne. 
sluttelig får man en kop kaffe/te og en småkage i våbenhuset. 
Det vil alt i alt vare en lille time.

Er man med hele turen rundt, vil man få et indblik i alle 
provstiets 20 kirker og nå at synge 100-120 af salmebogens 
792 salmer. Man kan naturligvis også ”nøjes med” at være med 
en del af gangene.vi opfordrer til, at man arrangerer noget 
samkørsel i de enkelte sogne. når vi skal til Lyø og Avernakø 
betaler provstiet færgebilletten.

Nye kirkesangere ved 
Faaborg og Diernæs 
kirker

Jeg hedder Helene Strandgaard, 
og er den nye kirkesanger ved primært 
Diernæs kirke, men kommer også til at vikariere og deltage 
ved forskellige musikalske arrangementer i faaborg. Jeg 
har 9 års erfaring som kirkesanger og ser frem til at starte 
i Diernæs kirke, som vel er en af fyns bedst beliggende 
kirker. Jeg bor i Krarup midt imellem faaborg og Ringe, 
men vælger oftest at handle i faaborg bare for at køre den 
smukke vej hen over Diernæs. Jeg lever sammen med 
Mikkel, som er møbelsnedker og vores glade og skønne 
dreng Mischa, som lige er fyldt to år. Jeg synger opera, og 
nyder at lytte til klassisk musik, jazz, coplas m.m. Jeg glæder 
mig til at møde jer alle sammen!

Mit navn er Rikke Damkjær og er blevet ansat som 
kirkesanger ved faaborg og Diernæs kirker fra den 1. 
december 2016. Jeg har mange års erfaring som kirkesanger.
Jeg er uddannet ved Konservatoriet i århus og har 
yderligere gået på opera Akademiet hvorefter jeg arbejdede 
som solist på Det Kongelige Teater, inden jeg flyttede til 
odense med min familie. De sidste år har jeg koncentreret 

mig om at arbejde som jobkonsulent 
og mentor for unge, men nu er det 
tid til sangen igen og det ser jeg frem 
til. glæder mig til at møde jer i jeres 
smukke kirke.

Planen for året ser sådan ud:
fredag den  13.  januar  kl. 10 Diernæs kirke    fra salme    1-40
fredag den  27.  januar  kl. 10 nørre Broby kirke  fra salme   41-80
fredag den  10.  februar  kl. 10 vejle kirke   fra salme   81-120
fredag den  24.  februar  kl. 10 vester åby kirke    fra salme 121-160
fredag den  10.  marts  kl. 10 Brahetrolleborg kirke  fra salme 161-200
fredag den  24.  marts  kl. 10 Haastrup kirke    fra salme 201-240
fredag den    7.  april  kl. 10 falsled kirke   fra salme 241-280
fredag den  21.  april  kl. 10 vester Hæsinge kirke fra salme 281-320
fredag den    5.  maj   kl. 10 Horne kirke   fra salme 321-360
fredag den  19.  maj   kl. 10 Avernakø kirke   fra salme 361-400  
fredag den    2.  juni  kl. 10 Krarup kirke    fra salme 401-440
fredag den  16.  juni  kl. 10 Jordløse kirke   fra salme 441-480
fredag den  25.  august  kl. 10 Lyø kirke    fra salme 481-520
fredag den    8.  september  kl. 10 Aastrup kirke    fra salme 521-560
fredag den  22.  september  kl. 10 øster Hæsinge kirke  fra salme 561-600
fredag den    6.  oktober  kl. 10 Allested kirke   fra salme 601-640
fredag den  20.  oktober  kl. 10 sandholts Lyndelse kirke  fra salme 641-680
fredag den    3. november  kl. 10 faaborg kirke    fra salme 681-720
fredag den  17.  november  kl. 10 sønder Broby kirke  fra salme 721-760
fredag den    1.  december  kl. 10 svanninge kirke    fra salme 761-792

Salme-maraton
Reformationsjubilæum

Slotskirken i Wittenberg
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HØJSKOLE-
EFTERMIDDAG

HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER STED 
I DET NYE HOSPITAL. 

DET KOSTER 30 KR. MED KAFFE OG BRØD.

et liv med musikken - juleafslutning

•     Tirsdag den 29. november kl. 14.30

Klarinettisten Jens schou meldte 
sig ud… Han stoppede som 
soloklarinettist, stoppede i sit eget 
kammerensemble, LInensemble, 
stoppede som docent ved Det 
fynske Musikkonservatorium.
Et vendepunkt, der åbnede for et 
nyt musikalsk kapitel i hans liv: 
klezmermusikken. Jens fortæller 
om musikken i sit liv og spiller 

akkompagneret af Christian søgaard på harmonika ved denne 
årets sidste højskoleeftermiddag.

egypten og Ramses den 2’s rige 

•    Tirsdag den 10. januar kl. 14.30

En eftermiddag med et 
lysbilledforedrag ved 
Jørgen Rasmussen tidligere 
viceskoleinspektør ved Horne 
skole, og nuværende dirigent for 
Horne mandskor.
Det vil omhandle Egypten Ramses 
den 2`s rige. Egypten byder på et 
udtal af naturoplevelser og gamle 
minder fra en 5000 år gammel 

højtudviklet kultur som er tæt forbundet med verdens 
længste flod nilen.

Martin Luther som salmedigter 
og folkelig sanger

•    Tirsdag den 7. februar kl. 14.30

I anledning af Luther-fejringen vil vi denne eftermiddag 
høre mere om Martin Luther som salmedigter og folkelig 
sanger. velkommen til en eftermiddag fyldt med sange og 
toner arrangeret af organist Bo Lerche og sognepræst Lene 
Matthies.

Damsbo og Brahetrolleborg historie

•     Torsdag den 26. januar kl. 19.00-21.00

Historiker, cand.mag. frants 
Andreasen vil denne aften 
holde foredrag om Damsbo og 
Brahetrolleborg historie.
Brahetrolleborg og Damsbo 
kom på forskellig vis til at danne 
rammer om vigtige begivenheder 
i Danmarkshistorien og om 
deres ejers liv i centrum af den 
tids turbulente og voldsomme 
begivenheder.

Den spændende bygningshistorie, der knytter sig til de to 
herregårde kommer selvfølgelig også i spil. Her har ikke 
mindst Brahetrolleborg en bemærkelsesværdig forhistorie.

kristne i Mellemøsten 

•   Torsdag den 23. februar kl. 19.00-21.00

ved sognepræst Helle frimann 
Hansen. Emnet er kristne i 
Mellemøsten med særlig fokus på 
Libanon, hvor sognepræst Helle 
frimann Hansen har været på 
studieophold ved near East school 
of Theology i Beirut i efteråret 
2016. Hun vil fortælle om sit 
ophold og om kristnes situation i 
Libanon og i Mellemøsten generelt. 
foredraget tager udgangspunkt 

i den truede situation som de gamle kirkesamfund i 
Mellemøsten i dag befinder sig i. Det er ved at gå op for flere 
og flere oplyser Helle frimann Hansen, at kristne konvertitter 
ikke kun i danske og europæiske asylcentre er udsatte, men at 
kristne i Mellemøsten er i fare og står til helt at forsvinde fra 
syrien, Irak, ægypten, gaza, vestbredden ja selv fra Libanon, 
som ellers bliver betegnet som det mindst ufrie land i den 
arabiske verden. 

CAFéAFTEN

CAFéAFTENERNE FINDER STED I DET NYE 
HOSPITAL. DET KOSTER 30 KR. MED KAFFE 

OG SMÅKAGER.
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DIERNÆS KIRKE

Musikgudstjeneste

•    2. søndag i advent den 4. december kl. 16.00

ved gudstjenesten bæres fredslyset ind - og vi vil synge 
kendte advents- og julesalmer. Det musikalske indslag 
vil sebastian Brix, faaborg, stå for sammen med sine 
musikstuderende venner fra odense. sebastian er medlem 
af faaborg Kirkes ungdomskor og organist i Avernakø 
Kirke. Bagefter er der lidt julehygge i våbenhuset - alle er 
velkomne til en stemningsfyldt adventssøndag!
Lyset er tændt ved det lys, som altid brænder i 
Bethlehemskirken i Jerusalem.

Advents- og julekoncert

•   Torsdag den 8. december kl. 19.00 

faaborgkoret giver koncert, og vi synger julen ind. fri 
entre. Alle er velkommen.

”De 9 læsninger” 

4. søndag i advent den 18. december kl. 19.00 

”De 9 læsninger” ved sognepræst Marianne Aagaard 
skovmand og hvor kommende konfirmander og beboere 
i sognene læser julens tekster. Der er kirkekaffe i 
våbenhuset.

Julemusikgudstjeneste

2. juledag mandag den 26. december kl. 10.30

Julemusikgudstjeneste ved Marianne skovmand. 
Klarinettist Jens schou, organist Thomas Ingemannsen og 
vores nyansatte kirkesanger Helene strandgaard.

Martin Luther-gudstjeneste 

Fastelavnssøndag den 26. februar kl. 10.30 

Martin Luther-gudstjeneste ved sognepræst Marianne 
skovmand. Efter gudstjenesten plantes et æbletræ af sorten 
Ingrid Marie ved kirken/kirkegården, hvor det skal stå som 
søstertræ til træet i odense, som er søstertræ til de 500 
træer, der er plantet i Wittenberg i Tyskland og til minde 
om reformationsjubilæet i 2017. 
Der vil efterfølgende være varm suppe i Kirkeladen.

Nytårsvandring med 
Fynsk Pilgrimsvandring

•    Søndag den 8. januar kl. 10.00 

foreningen fynsk Pilgrimsvandring afholder traditionen tro 
en nytårsvandring. vi har de seneste 3 år vandret i faaborg, 
Aastrup og Diernæs. nu flytter vi mod øst og vandrer ved 
nyborg. 
Alle er velkomne til at deltage og samkørsel kan arrangeres. 
vi mødes søndag den 8. januar 2017 til gudstjeneste kl. 
10.00 i vor frue Kirke, gamle Torv 1, 5800 nyborg. 
vandringen foregår i almindeligt vandretempo, ca. 4 km i 
timen, og med stop undervejs, hvor der gives ”et par ord 
med på vejen”, synges en salme osv. vandringen kan vandres 
som en del-vandring, efter hvad der passer dig bedst. Hele 
distancen er ca. 12 km. 
vi slutter af med kaffe/the/kage i kirken. Pris kr. 30. 
forventet afslutning ca. kl. 16, hvorefter der arrangeres 
tilbagekørsel til biler i nyborg. 
Husk godt fodtøj og påklædning efter vejret, madpakke og 
drikkelse. 
Tilmelding til vandringsleder Marianne olesen på 
olesen.m11@gmail.com eller tlf. 20891204 - senest 
fredag den 6. januar 2017.
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Arrangementer i kirkeladen, 
Mosetoften 2b, Diernæs

Filmaften: Luther

•    Onsdag den 18. januar kl. 19.00-21.45 

Efter en kort introduktion om 
Martin Luther ved sognepræst 
Lene Matthies, vises den episke 
og internationalt roste storfilm 
”Luther” fra 2003 med Joseph 
fiennes i hovedrollen. Der vil 
undervejs blive serveret lidt at 
spise og drikke.

kunstner 
Carsten Auerbach

•   Tirsdag den 21. februar 
kl. 19.00

Kunstner Carsten Auerbach, Diernæs, kommer og 
fortæller om sit liv og sin kunst.



VeLkoMMeN tiL guDStJeNeSteR

Faaborg kirke - gudstjenester

Diernæs kirke - gudstjenester

November

November

December

Januar

Februar

Marts

søn.  d. 27.  kl. 10.30 1. s. i advent (Matt. 21,1-9) - kirkekaffe v. Ms
Tirs. d. 29. kl. 16.30  Minikonfirmandernes afslutning i faaborg kirke v. Ms

søn.  d. 27.  kl. 10.30 1. s. i advent (Matt. 21,1-9) - kirkekaffe v. Hn

søn.  d.   4. kl. 10.30 2. s. i advent (Luk. 21,25-36) - kirkekaffe v. LM
søn.  d. 11.  kl. 10.30 3. s. i advent (Matt. 11,2-10) v. Hn
Tirs.  d. 13.  kl.   9.30 Jul for børnehaver
  kl. 11.00 Jul for børnehaver
Tirs.  d. 13.  kl. 15.00 Julegudstjeneste for Prices Have Centeret v. LM
ons.  d. 14.  kl.   9.30 Jul for dagplejere og vuggestuer v. Ms
ons. d. 14. kl. 10.30 Julegudstjeneste for ”PEgAsus” v. Ms
søn.  d. 18. kl. 15.00 4. s. i advent – De 9 læsninger - glögg v. Ms
Tirs.  d. 20.  kl. 10.00 Julegudstjeneste for ø-havsskolen 0.-6. kl.  v. LJ
ons.  d. 21.  kl.   8.15 Julegudstjeneste for Enghaveskolen  v. Hn
ons.  d. 21.  kl. 10.00 Julegudstjeneste for øhavsskolen 7-10 kl. v. LM
Lør. d. 24. kl. 14.00 Juleaften (Luk. 2, 1-14) v. LM
  kl. 16.00  v. Hn
søn. d. 25. kl. 10.30 Juledag (Luk. 2,1-14) v. LJ
Man.  d. 26.  kl. 10.30 2. juledag (Matt. 23,34-39) v. Hn

søn.  d.   1. kl. 14.00 nytårsdag (Luk. 2,21) - champagne v. Ms
ons. d.   4. kl. 17.30 salmesang og suppe v. LJ
søn.  d.   8. kl. 10.30 1. s. e. H3k (Luk. 2,41-52 / Mark. 10,13-16) – nytårsparade  v. Ms
søn.  d. 15.  kl. 10.30 2. s. e. H3k (Joh. 2,1-11) v. Hn
søn.  d. 22.  kl. 10.30 3. s. e. H3k (Matt 8,1-13) v. Ms
søn.  d. 29. kl. 10.30 4. s. e. H3k (Matt 8,23-27) v. Ms

ons.  d.   1. kl. 17.30 Kyndelmissegudstjeneste – ost & rødvin v. LM
søn.  d.   5. kl. 10.30 sidste s. e. H3k (Matt 17,1-9) - kirkekaffe v. LM
søn.  d. 12. kl. 10.30 septuagesima (Matt 20,1-16) v. Hn
søn.  d. 19.  kl. 10.30 seksagesima (Mark 4,1-20) v. Hn
søn.  d. 26.  kl. 10.30 fastelavn (Matt 3,13-17) – Luther-træ og frokost v. LJ

søn.  d.     5. kl. 10.30 1. s. i fasten (Matt 4,1-11) v. Ms
søn.  d.   12. kl.   9.00 2. s. i fasten (Matt 15,21-28) v. LM
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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.
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oversigt over møder, koncerter m.v. i Faaborg og Diernæs:

November

December

Januar

Februar

Marts

December

Januar

Februar

Marts

søn. d. 27. kl. 16.00 Julekoncert i faaborg kirke – Musikskolen
Tirs. d. 29.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital – musik med Jens schou

Tors. d.   8. kl. 19.00 Adventskoncert i Diernæs kirke – faaborgkoret
søn.  d. 11. kl. 16.00 Julekoncert i faaborg kirke – A´Capellakoret
ons. d. 14. kl. 20.00 Bachs Juleoratorium i faaborg kirke

Tirs. d. 10.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital med Jørgen Rasmussen
ons. d. 11. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital
Tirs.  d. 17.  kl. 10.30 Prices Have – gudstjeneste v. Henrik nedergaard
ons. d. 18. kl. 19.00 filmaften i Kirkeladen – Luther 
Tirs.  d. 24.  kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen
Tors. d. 26. kl. 19.00 Caféaften i Det nye Hospital med historiker frants Andreasen

Tirs. d.   7. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital med Bo Lerche & Lene Matthies
Tirs. d. 21. kl. 10.30 Prices Have – gudstjeneste v. Lene Matthies
Tirs. d. 21.  kl. 19.00 Carsten Auerbach fortæller i Kirkeladen
ons. d. 22.  kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital
Tors.  d. 23.  kl. 19.00 Caféaften i Det nye Hospital med sognepræst Helle frimann 

Tors. d.   2. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen

søn.  d.   4. kl. 16.00 2. s. i advent (Luk. 21,25-36) - forfriskning i våbenhuset v. LM
søn.  d. 11.  kl. 10.30 3. s. i advent (Matt. 11,2-10) v. LJ
søn.  d. 18. kl. 19.00 4. s. i advent – De 9 læsninger - kirkekaffe v. Ms
Lør. d. 24. kl. 14.00 Juleaften (Luk. 2, 1-14) v. Hn
  kl. 16.00  v. LM
søn. d. 25. kl. 10.30 Juledag (Luk. 2,1-14) v. Hn
Man.  d. 26.  kl. 10.30 2. juledag (Matt. 23,34-39) - julemusikgudstjeneste v. Ms

søn.  d.   1. kl. 16.00 nytårsdag (Luk. 2,21) - champagne v. Ms
søn.  d.   8. kl.   9.00 1. s. e. H3k (Luk. 2,41-52 / Mark. 10,13-16)  v. Ms
fre. d. 13. kl. 10.00 salme-maraton v. Hn
søn.  d. 15.  kl. 10.30 2. s. e. H3k (Joh. 2,1-11) - kirkekaffe v. LJ
søn.  d. 22.  kl. 10.30 3. s. e. H3k (Matt 8,1-13) v. Hn
søn.  d. 29. kl.   9.00 4. s. e. H3k (Matt 8,23-27) v. Ms

søn.  d.   5. kl. 10.30 sidste s. e. H3k (Matt 17,1-9) v. Ms
søn.  d. 12. kl. 10.30 septuagesima (Matt 20,1-16) v. LJ
søn.  d. 19.  kl.   9.00 seksagesima (Mark 4,1-20) v. Hn
søn.  d. 26.  kl. 10.30 fastelavn (Matt 3,13-17) – Luther-træ og suppe v. Ms

søn.  d.     5. kl. 10.30 1. s. i fasten (Matt 4,1-11) v. Hn
søn.  d.   12. kl.   9.00 2. s. i fasten (Matt 15,21-28) v. LM
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Diernæs kirke - gudstjenester - fortsat fra forrige side



  

Nyt FRA MeNigheDSRåDeNe

DieRNæS SogN

ved menighedsrådsvalget 8. november 2016 var der kun 
indkommet en liste, hvor ved der blev såkaldt aftalevalg. 
Det lykkedes at stille et fuldtalligt menighedsråd 
på 6 medlemmer som er Hanne Poulsen, Carsten 
sønderholm Kristensen, Jørgen Elmelund Christensen, 
niels frederiksen, Lene Leth Jensen og Lisbeth Møller. 
Birgitte Møller ønskede ikke at fortsætte i 
menighedsrådet efter at have været med i Rådet i 12 år. 
Mange tak for et stort engagement i Rådet og den store 
interesse for Diernæs Kirke.
velkommen til Lisbeth Møller som vi glæder os til at 
arbejde sammen med.
I skrivende stund har Rådet endnu ikke konstitueret sig. 
Dette vil ske inden 1. søndag i advent den 27. november 
2016.

faaborg og Diernæs kirker har besluttet at indgå et 
samarbejde om fælles kirkesangere. Der er ansat 2 fælles 
kirkesangere fra 1. søndag i advent den 27. november. 
Dette skulle give en større fleksibilitet.
Rikke Damkjær, odense og Helene strandgaard, Krarup 
er blevet ansat. velkommen til jer begge. se også andet 
sted i Kirkebladet.
søren Terndrup har i over 6 år været fastansat 
kirkesanger i Diernæs. Denne ansættelse har så måttet 
høre op. stor tak til søren Terndrup for din medvirken 
ved gudstjenesterne i kirken og arrangementer i 
Kirkeladen.

Hanne Poulsen, formand

FAABoRg SogN

Der har her i efteråret været afholdt menighedsrådsvalg 
for en ny fireårig periode.
Det nye menighedsråd begynder sin virksomhed den 1. 
søndag i advent 2016. 

Et egentligt valg finder ikke sted i faaborg sogn, idet 
der kun var indleveret 1 liste inden udløbet af fristen for 
indsendelse af lister den 27. september.
Den ene liste der er indleveret, var den liste der blev 
dannet efter orienteringsmødet den 13. september. 
Denne liste indeholdte 13 navne, men da der kun skal 
være 10 folkevalgte i menighedsrådet er de 10 første på 
listen valgte, selvom valgdatoen var den 8. november.

fra det gamle menighedsråd var der 4, der ikke ønskede 
at stille op igen, og derfor skulle der 4 nye ind.
Det nye råd ser således ud:
Erik Buch, tidligere medlem, Birgit Bennebjerg, tidligere 
medlem, Lis Kamilla Andersen, tidligere medlem, 
Helle Hyllekilde, tidligere medlem, Erik sørensen, 
tidligere medlem, frank Dibbern, tidligere medlem,
Thomas Ingemansen, nyt medlem, Annette Jørgensen, 
nyt medlem, Leif Kurt Jensen, nyt medlem, og Lars 
Dibbern, nyt medlem.

De 4 der træder ud af menighedsrådet er:
Karin ærvold, Richard Bangsgaard, Birthe Henningsen 
og Annelise Poulsen.

Alle har været med i en årrække og ydet en stor indsats 
for kirkens liv i vort sogn. Der er ikke mange der 
ved hvor stort et arbejde det egentligt er, med alle de 
aktiviteter og praktiske gøremål der er for at kirken 
fungerer til menighedens tilfredshed, og det ved jeg, at 
mange med os vil sige dem tusind tak for, der har altid 
været glæde og gåpåmod tilstede. I det daglige arbejde i 
menighedsrådet og ved menighedsrådsmøderne har der 
været engagement og en dejlig tone til både alvor og 
fornøjelse.

Ligeledes byder vi de nye medlemmer velkommen til 
et spændende arbejde. I skrivende tidspunkt har der 
ikke været konstituering, hvilket finder sted den 16. 
november med tiltrædelse 1. søndag i Advent.

Til slut vil jeg ønske alle en glædelig Jul og et godt 
nytår.

Erik Buch, formand
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Menighedsrådsmøder, Faaborg
• Onsdag den 11. januar kl. 17.30
• Onsdag den 22. februar kl. 17.30

Møderne afholdes i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11.

Menighedsrådsmøder, Diernæs
• Tirsdag den 24. januar  kl. 17.00
• Torsdag den 2. marts kl. 17.00

Møderne afholdes i Kirkeladen, 
Mosetoften 2 B, Diernæs



Lyø & AVeRNAkø
Lyø kirke - gudstjenester
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Avernakø kirke - gudstjenester

November
søn.  d. 27.  kl. 15.30 1. s. i advent (Matt. 21,1-9) v. Hn

December
søn.  d. 11.  kl. 15.30 3. s. i advent (Matt. 11,2-10) v. LJ
Lør.  d. 24. kl. 15.30 Juleaften (Luk. 2, 1-14) v. Ms
Lør. d. 31. kl. 15.15 nytårsaften (Luk. 2,21) v. LM

Januar
søn.  d. 15.  kl.   9.30 2. s. e. H3k (Joh. 2,1-11) v. Ms

Februar
søn.  d.   5. kl.   9.30 sidste s. e. H3k (Matt 17,1-9) v. LJ
søn.  d. 26. kl.   9.30 fastelavn (Matt 3,13-17) v. LM

Marts
søn.  d. 12. kl.  9.30 2. s. i fasten ( Matt 15,21-28) v. Hn

November
søn.  d. 27.  kl. 15.30 1. s. i advent (Matt. 21,1-9), kirkekaffe v. Ms

December
Lør.  d. 24. kl. 15.30 Juleaften (Luk. 2, 1-14) v. LJ

Januar
søn.  d.  1.  kl.   9.30 nytårsdag (Luk. 2,21) v. KH
søn.  d. 15.  kl.   9.30 2. s. e. H3k (Joh. 2,1-11) v. LM

Februar
søn.  d.   5. kl.   9.30 sidste s. e. H3k (Matt 17,1-9) v. Hn
søn.  d. 19. kl.   9.30 seksagesima (Mark 4,1-20) v. LM

Marts
søn.  d. 12. kl.  9.30 2. s. i fasten ( Matt 15,21-28) v. Ms
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Menighedsrådsformand:
Der er ved redaktionens 
afslutning ikke konstitueret en 
ny formand. Dette følger i det 
kommende kirkeblad.

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

  

Menighedsrådsformand:
Der er ved redaktionens 
afslutning ikke konstitueret en 
ny formand. Dette følger i det 
kommende kirkeblad.

Graver: se under faaborg 
Kirkegård.

Fastelavnssøndag

•  Lyø Kirke den 26. februar kl. 9.30 

Efter gudstjenesten plantes et æbletræ 
ved kirken/kirkegården, hvor det skal 
stå som søstertræ til træet i odense, 
som er søstertræ til de 500 træer, der 
er plantet i Wittenberg i Tyskland og til 
minde om reformationsjubilæet i 2017. 
Der vil efterfølgende være varm suppe på 
Damgården.

Fastelavnsris har været kendt i Danmark siden 
1700-årene, og har flere rødder. Den mere 
alvorlige side af sagen er at 
særligt fromme folk endnu efter 
reformationen kunne finde på 
at prygle deres børn med ris på 
langfredag. Formålet var - rent 
fysisk - at minde børnene om Jesu 
lidelser.

Juleandagt på Bjørnø

•  Den 22. december kl. 19.30

Kom til hyggelig juleandagt hos 
Henriksminde, Bjørnø 2.
Det er den 22. december kl. 19.30 ved 
sognepræst Henrik nedergaard. Der vil 
være sang og fortællinger. Alle er velkomne.



SæRLige guDStJeNeSteR og ARRANgeMeNteR 
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SALMeSANg og SuPPe  
i FAABoRg kiRke

 
Efter en lille kort gudstjeneste, hvor kirkens ungdomskor 
medvirker, går vi over i Det nye Hospital, hvor vi spiser 
sammen: suppe med brød… Traktementet er dog udvidet 
den 1. februar, hvor vi traditionen tro fejrer Kyndelmisse 
med ost og rødvin. Der er ingen tilmelding og det er gratis 
at være med!

• Onsdag den 4. januar kl. 17.30
 Hellig tre Konger - v. Lars ole Jonssen
• Onsdag den 1. februar kl. 17.30
  Kyndelmisse - v. Lene Matthies
• Onsdag den 1. marts kl. 17.30
 faste - v. Henrik nedergaard

FReDSLySet

som tidligere år kommer fredslyset fra Betlehem atter på 
besøg ved følgende gudstjenester i Diernæs og faaborg 
kirker:

• Diernæs, den 4. december kl. 16.00:
 Musikgudstjeneste. 
• Faaborg, den 8. januar kl. 10.30
 Nytårsparade.

fredslyset er tændt ved det lys, som altid brænder i 
Betlehemskirken i Jerusalem – et udtryk for fred og 
venskab, tolerance og nødhjælp på tværs af nationer.

FASteLAVNSSøNDAg

•   Den 26. februar kl. 10.30
Martin Luther-gudstjeneste

Faaborg kirke kl. 10.30: Luther-træ og let frokost i Det 
nye Hospital
Diernæs kirke kl. 10.30: Luther-træ og suppe i 
Kirkeladen
Lyø kirke kl. 9.30: Luther-træ og suppe i Damgaarden

Efter gudstjenesten plantes et æbletræ ved kirken/
kirkegården til minde om 500 året for reformationen. 
Denne begivenhed foregår ligeledes i store dele af sognene 
landet over.

AFSLutNiNg FoR åRetS 
MiNikoNFiRMANDeR

•   Den 29. november kl. 16.30

Afslutning for minikonfirmanderne i faaborg kirke den 29. 
november kl. 16.30. forældre, søskende og bedsteforældre 
og andre interesserede er velkomne. Der vil være sang, musik 
og fortælling. vi runder af i sakristiet, hvor menighedsrådet er 
vært ved et let traktement. 

JuL FoR De MiNDSte i FAABoRg 
kiRke

•   Tirsdag den 13. december 
kl.  9.30 og 11.00 

Julesange og julefortælling ved 
Esther Rützou. Esther Rützou 
er forfatter og ’storyteller’. 
Hun står bl.a. bag ’faaborg 
fortællescene’, hvor man hver 
sommer kan høre fortællinger fra 
faaborgs fortid, og hun fortæller 

i børnehaver, på skoler, i forsamlingshuse, under store træer 
– kort sagt alle steder, hvor der er mennesker, små som 
store, der gerne vil høre en fortælling.

FoR DAgPLeJeR og VuggeStueR

•   Onsdag den 14. december kl. 9.30
sansegudstjeneste med Julens dufte, fagtesange, musik og 
bevægelse ved sognepræst Marianne Aagaard skovmand.
Hjemmegående forældre eller bedsteforældre med børn 
er naturligvis velkomne både tirsdag og 
onsdag. yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Marianne tlf. 24822022. 

JuLeguDStJeNeSteR FoR SkoLeR

Igen i år er vi glade for at få besøg af byens børn i dagene op 
til jul. skulle du som voksen have lyst til at deltage, er du 
naturligvis også velkommen.
 •   Tirsdag den 20. december kl. 10.00
 v. Lars ole Jonssen i faaborg kirke
    Julegudstjeneste for øhavsskolen, afd. uglen – 0.-6. kl.
    •   Onsdag den 21. december kl. 8.15
    v. Henrik nedergaard i faaborg kirke
    Julegudstjeneste for hele Enghaveskolen.
 •   Onsdag den 21. december kl. 10.00
    v. Lene Matthies i faaborg kirke
    Julegudstjeneste for øhavsskolen, 
 afd. svanen - 7.10. kl.

PRiCeS hAVe
• Tirsdag den 13.december kl. 15.00 Julegudstjeneste i 

 faaborg kirke med efterfølgende sammenkomst for beboerne i 

 Det nye Hospital. ved Lene Matthies.

•   Tirsdag den 17. januar kl. 10.30 /ved Henrik nedergaard

•   Tirsdag den 21. februar kl. 10.30 / ved Lene Matthies



MuSik
Advents- og juletiden i faaborg kirke markeres med 
spændende og traditionsrige musikalske arrangementer 
3 søndage i advent. Ligeledes præsenteres dette år et af 
musikhistoriens fornemste juleværker, når Joh. seb. Bachs 
Juleoratorium bliver opført i faaborg kirke. Ligesom sidste 
år medvirker messingblæserensemblet sworn2Brass også 
i år ved gudstjenesten d. 18. december. Messingblæserne 
klæder i særdeles grad faaborg kirkes gode akustik, og 
skaber en fin optakt til julen.

•   Søndag den 27. november kl. 16.00 

 Musikskolens traditionsrige og årlige advents- og 
julekoncert. En lang række af musikskolens dygtige 
elever viser deres kunnen i faaborg kirke. En broget og et 
fascinerende indblik i musikskolens kreative arbejde, og 
måske et glimt af fremtidens musikalske stjerner.

•   Søndag den 11. december kl. 16.00 

Julekoncert med faaborg A´Capellakor dirigeret af ole 
Dahl  Denne, den mest traditionsrige julekoncert, er 
særlig i år, da det er sidste gang korleder ole Dahl leder 
koret gennem denne populære julekoncert i faaborg kirke.
.

J. S. BACh: JuLeoRAtoRiuM

•   Onsdag den 14. december kl. 20.00.

”Men det skete i de dage” ... 
Historien om Jesusbarnets 
fødsel, om hyrderne på 
marken og alle de kendte 
scener fra juleevangeliet. Alt 
det sætter Johan sebastian 
Bach i musik og opfører 
ved gudstjenester omkring 
jul og nytår 1734-35 i to 
iskolde kirker i Leipzig. Med 

værket skriver Bach noget af sin bedste musik for kor, 
orkester og solister – et værk der for længst har vist sine 
kvaliteter, og som igen og igen er blevet opført verden 
over.

I faaborg kirke opføres værket (1, 2 og 3 del) af:
vester skerninge sangkor,
14 musikere fra Den Jyske sinfonietta
sangsolister
opførelsen ledes af  Dirigent Jakob Hedegaard
Entré; 100,-kr. ved indgangen.
unge og studerende 70,-kr.

•   Søndag den 18. december kl. 15.00 

”De 9 læsninger” med sognepræst Marianne Aagaard skovmand, 
sworn2Brass, kirkens kor, kirkens nye kirkesanger og kirkens 
organist. “De 9 læsninger” er en musikgudstjeneste og en 
forberedelsesgudstjeneste til julen. Traditionen stammer fra 
England, hvor den første gang blev fejet den 24. december 
1918 i King’s College Chapel i Cambridge. siden da er den blev 
fejret samme sted hvert eneste år på nær én undtagelse i 1930. I 
faaborg kirke har vi gennemført den traditionsrige gudstjeneste 
denne sidste søndag i advent de senste år.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på glögg og 
æbleskiver i Det nye Hospital. Alle er velkomne 

Musikudvalget v/ Faaborg kirke

BøRNe- og uNgDoMSkoR 
VeD FAABoRg kiRke

Nye sangere er velkomne.

vores nye børne og ungdomskor ved faaborg kirke har været 
aktivt næsten et år. I koret arbejder vi med sangteknik, og 
synger flerstemmige satser, som vi bruger ved gudstjenester, 
andagter og koncerter.
vi arbejder med traditionelle klassiske genrer, men også mere 
rytmiske og moderne toner. 
Den ugentlige prøve foregår i Det nye Hospital - lige overfor 
kirken. Den efterfølgende søndag medvirker koret ved 
gudstjenesten i faaborg kirke.
Alle sangglade og sanginteresserede drenge og piger, fra 12-
13 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 hvad vi forventer af dig, 
og hvad du kan få ud af at synge i kor.
Det er gratis at være med i koret! 
Du får honorar når du deltager med koret ved gudstjenester 
og andre arrangementer!

 Hilsner fra organist Bo T. Lerche
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Julekoncerter 2016 i Faaborg kirke
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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

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

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


