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min kone håber meget snart at finde nyt arbejde her 
på disse kanter – hun har været beskæftiget med 
forskelligt kontorarbejde i det private erhvervsliv 
- og har de sidste 13 år også været præstesekretær 
(kordegn) i Rønninge sogn.
Rønninge sogn er et stort eet-sogns-pastorat med 
knap 4.000 sognebørn – hvor jeg var alene-præst de 
første 16 år med ofte fire konfirmandhold og mange 
kirkelige handlinger. Her i pastoratet bliver vi to 
halvtidspræster og to fuldtidspræster om det dob-
belte antal sognebørn – til gengæld jo altså med fire 
kirker og fire sogne.
Jeg betragter det at være præst som en ”livsform” – 
og vi var ikke et øjeblik i tvivl om, at vi gerne ville 
bosætte os i pastoratet, selv om der ikke var nogen 
tjenestebolig. vi vil gerne bo blandt dem, jeg skal 
være præst og provst for.
vi glæder os til at blive en del af lokal-samfundet 
– og glæder os til at lære jer at kende. vi mødes på 
gaden og i forretningerne – og ind i mellem forhå-
bentlig også i kirken!

Lars Ole Jonssen

Kvindefortællingerne i Bibelen handler ikke kun 
om familie og børn, men også om snarrådighed og 
handlekraft, om list og snilde, og om at finde sig rum 
inden for rammer, der undertiden er ganske snævre. 
og netop dér bliver det til fortællinger – ikke kun 
om kvinder, men om os alle sammen: mænd og kvin-
der, børn og voksne, dengang, nu og i den tid, der vil 
komme.
Derfor: mød blot op – om du er ung eller gammel, 
mand eller kvinde. Det bliver en spændende aften.

også her i Kirkebladet vil jeg gerne sige tak for den 
varme velkomst og modtagelse, der er blevet min 
kone og mig til del i forbindelse med min ansættelse 
som sognepræst og provst. Det gælder de fire menig-
hedsråd, kirkebetjeningen, kolleger såvel i pastoratet 
som i provstiet, provsti-udvalget og alle, vi har mødt 
indtil nu.
Jeg glæder mig meget til mit virke her på stedet 
både som præst og som provst. Jeg er ligesom min 
kone vokset op på Langeland – og vi har de sidste 
21 år været præstepar i Rønninge ved Langeskov – i 
Kerteminde provsti, som i størrelse og på mange 
andre punkter minder en del om faaborg provsti. som 
sognepræst glæder jeg mig til at lære alle fire sogne 
nærmere at kende – fornemmer allerede det særpræg, 
hver enkelt har: et bysogn, et landsogn, og to forskel-
lige ø-samfund.
vi har købt et dejligt hus på Engvej 12 i faaborg, som 
vi glæder os til at flytte ind i omkring den 1. august. 
Indtil da har vi fået lov at blive boende i præstegården 
i Rønninge. 

man hører undertiden nogen sige, at Bibelen kun er 
for mænd. Den er skrevet af mænd, den handler kun 
om mænd, – ja selv gud og hans søn er mænd. Kvin-
derne er helt væk, som man siger. men der tager man 
fejl. for selvfølgelig findes kvinderne i Bibelen. sara, 
Rebekka, Rakel, Ruth, Tamar, Batseba, for nu at nævne 
nogle af de mere markante. Ja, ser man rigtigt efter, så 
spiller kvinderne og fortællingerne om dem faktisk en 
større rolle i Bibelen, end man lige skulle tro, når man 
tænker på, at Bibelen er blevet til i et mandsdomineret 
samfund. 

Tak… Kom og mød vor nye provst til Højskoleeftermid-
dag d. 10. september kl. 14.30 i Det nye Hospital.
Her vil han fortælle om sit liv. Barndommen i præ-
stegården og om sit eget præstevirke gennem 21 år.

Kvindeskikkelser i Bibelen
Menighedsrådene i Faaborg og Diernæs inviterer til fællesmøde 
med foredrag af Biskop Tine Lindhardt

FÆLLES SogNEaFTEN
Torsdag, d. 3. oktober kl. 19.30
i Det nye Hospital ved Faaborg kirke. 
Prisen er pr. person: 30 kr. 
Der serveres kaffe og brød.
Alle er velkomne – kirkebilen kan benyttes.
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CaféafteneR
CaféafteneRne fInDeR SteD I Det nYe HOSPItaL.
Det KOSteR 30 KR. meD Kaffe OG SmÅKaGeR.

HØJSKOLeefteRmIDDaGe
HØJSKOLeefteRmIDDaGene fInDeR SteD I Det nYe HOSPItaL.
Det KOSteR 30 KR. meD Kaffe OG BRØD.

VEjE I LIVET – VEjE I KUNSTEN VEjE I LIVET – VEjE I KUNSTEN

VeJe I KunSten

tirsdag d. 22. oktober kl. 19.00-21.00
Keramiker og billedkunstner 
ulf nielsen

Denne aften får vi besøg af den lokale keramiker 
og billedkunstner Ulf nielsen.  Han er uddannet på 
kunsthåndværkerskolen i København og arbejdet på 
flere keramiske værksteder, bl.a. i Paris i ½ år. Ulf 
nielsen flyttede til faaborg i 1985. 
En spændende aften er os i vente, hvor vi skal høre, 
hvorledes grønlandsrejser har inspireret Ulf nielsens 
kunst.

Om at fLYtte DYR OG 
menneSKeR

torsdag d. 14. november kl. 19.00-21.00
Odense Zoo-direktør og kommende direktør 
for nordea-fonden, Henrik Lehmann andersen

Det kræver hårdt arbejde og masser af kreativitet, når 
zoologiske haver skal flytte deres dyr. store som små. 
Hvordan får man eksempelvis en giraf på en lastbil 
under en motorvejsbro eller en 1.200 kg tung søko fra 
sydamerika til odense.men det er endnu hårdere at 
flytte mennesker til at være entusiastiske og engagerede 
med blik for fællesskabet. Kom og bliv humoristisk 
inspireret denne aften!

BILLeDKunStneR 
KaRSten aueRBaCH

tirsdag d. 5 november kl. 14.30

Denne eftermiddag kommer billedkunstner Karsten 
Auerbach og fortæller om veje i hans liv, gennem for-
merne og farverne i hans spændende kunstværker. 
Karsten Auerbach har de seneste år deltaget i adskillige 
projekter i folkekirkeligt regi: udstillinger, konfirmand-
kunstprojekter, eksperimental-gudstjenester og illustra-
tionsopgaver. Der er lagt op til en interessant eftermid-
dag i et spændende billed-univers.

fYRaftenSGuDStJeneSteR I faaBORG KIRKe
fra denne sæson nyt og mere enkelt. En kort andagt midt i den fortravlede hverdag. 
Derfor, velkommen til fyraftensgudstjenester i faaborg Kirke.

ons. d. 11. september kl. 17.00 v. Henrik nedergaard
ons. d. 23. oktober kl. 17.00 v. Karin nebel
ons. d. 13. november kl. 17.00 v. Lene matthies

GuDStJeneSteR PÅ 
PRICeS HaVe CenteRet
Tors. d. 25. juli kl. 14.30 v. Henrik nedergaard
Tors. d. 29. august kl. 14.30 v. Henrik nedergaard
Tors. d. 26. september kl. 14.30 v. Lars ole Jonssen
Tors. d. 31. oktober kl. 14.30 v. Karin nebel
Tors. d. 28. november kl. 14.30 v. Lene matthies

4 5

PROVSt LaRS OLe JOnSSen

tirsdag d. 10. september kl. 14.30

vores nye provst, Lars ole Jonssen, fortæller lidt om sin 
baggrund og sit liv, som det har formet sig de første knap 
49 år. Det krydres med sange fra Højskolesangbogen.

tirsdag d. 3. december kl. 14.30
mere om dette i næste nummer af kirkebladet. men vi 
kan allerede nu røbe, at det bliver anderledes i år.
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VæGteRanDaGt I faaBORG KIRKe
Søndag d. 18. august kl. 21.00

Traditionen tro afsluttes vægternes sæson med aftenandagt i faaborg Kirke, 
hvor provst Lars ole Jonssen, organist, kor og vægterne vil stå for vægter-
sange, salmer, bønner og ord om sommeren.

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

KOnGeLIGe  
mOnOGRammeR
Onsdag d. 18. september kl. 19.00

grafiker Bent Rohde kommer og fortæller om 
typografi og kalligrafi i hverdagen.Bent Rohde 
har bl.a. tegnet Kronprins frederiks monogram 
og medvirket ved udgivelsen af Dronning 
margrethes rigs- og slægtsbibel.

KLOKKetÅRnetS HIStORIe
torsdag den 24. oktober kl. 14.30

Einar fog-nielsen fortæller om Klokketårnets historie og om 
tilblivelsen af sin netop udgivne bog om tårnet.

KunStanDaGt 2013
Lørdag d. 7. september kl. 18.00 i faaborg Kirke

Igen i år har vi den glæde at holde andagt i forbindelse med Kunstnertræf 
2013. Temaet i år er ”Kunst i bevægelse”. Karin nebel vil stå for andagten og 
alle er som altid velkomne!

SOGneReJSe 2014 
vi håber at kunne samle et hold til en sognerejse  
igen i foråret 2014. Denne gang går turen til york og 
det nordlige England, med store hedestrækninger, 
vikinger, hyggelige landsbyer og katedraler. 

vi holder første orienteringsmøde om rejsen  
torsdag den 26. september 2013 kl. 19.30  
i svanninge præstegård.

Kørsel kan arrangeres, kontakt i givet fald  vibeke 
Hammerum, tlf. 62 61 94 54 eller ole Buhl nielsen, 
tlf. 62 65 11 21.

Med gud i krig
DeBatmØDeR – fOReDRaG
sognepræst Henrik nedergaard skal i foråret 2014 et 
halvt år til Afghanistan som feltpræst ved den danske 
hær i Camp Bastion. Han startede tilbage i 2010 som 
feltpræst og har siden da uddannet sig gennem talrige 
kurser. I den forbindelse vil han i dette efterår afholde 2 
aftener, hvor den røde tråd bliver religionernes plads i 
forsøgene på at legitimere krig, lige fra oldtidens kulturer 
via det kristne Europa i middelalderen og reformations-
tiden frem til det 20. og 21. århundredes globaliserede 
verden, hvor religion igen er kommet til at spille en 
væsentlig rolle.
spørgsmålene, der opstår i den forbindelse, er eviggyl-
dige; ”Du må ikke slå ihjel” – eller må du? mennesket har 
tumlet med det spørgsmål siden tidernes morgen. måske 
er krig og vold ligefrem en uundgåelig del af dette at 
være menneske? 
Krige begrundes ofte i religiøse forestillinger eller politi-
ske ideer om individers eller nationers frihed og uafhæn-
gighed. men hvad er da argumenterne for sådanne hellige 
og retfærdige krige? Alle er velkomne, det er gratis, og 
der bydes på en øl/vand.

mandag d. 4. november kl. 19-20.30  
i Det nye Hospital ved faaborg kirke 
overskriften er denne aften: ”med gud i krig og den 
retfærdige krig i oldtiden frem til den moderne tid”.

mandag d. 11. november kl. 19-20.30 
i Det nye Hospital ved faaborg kirke
overskriften er denne aften: ”med gud i krig og den ret-
færdige krig i det 20. og 21. århundrede og feltpræstens 
rolle og arbejde”. 
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arrangementer i 
Kirkeladen, Diernæs



Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

faaborg Kirke
August

August

August

september

oktober

november

December

september

september

oktober

oktober

november

november
søn.  d. 11.  kl. 10.00 11. s. e. trin. (Luk. 18,9-14) v. LJ
søn.  d. 18.  kl. 10.00 12. s. e. trin. (mark. 7,31-37) – festgudstjeneste v. Lm
søn.  d. 18.  kl. 21.15 vægterandagt v. LJ
søn.  d. 25.  kl. 10.00 13. s. e. trin. (Luk. 10,23-37) v. Kn

søn.  d. 11.  kl. 9.00 11. s. e. trin. (Luk. 18,9-14).  v. LJ
søn.  d. 18.  kl. 10.00 12. s. e. trin. (mark. 7,31-37) Kirkekaffe. v. Kn
søn.  d. 25.  kl. 10.00 13. s. e. trin. (Luk. 10,23-37) v. Hn

Tirs.  d. 6.  kl. 17.30 menighedsrådsmøde i faaborg
ons. d. 7.  kl. 20.00 sommerkoncert i faaborg Kirke
Lør.  d. 10.  kl. 12.00 Klokkekoncert fra Klokketårnet
Tirs.  d. 20. kl. 17.00 menighedsrådsmøde i Diernæs
ons.  d. 21.  kl. 19.30 orgelindvielseskoncert med Torben Krebs

Tirs.  d. 3.  kl. 19.30 orgelindvielseskoncert med flemming Dreisig
Tirs.  d. 10.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med Lars ole Jonssen i Det nye Hospital
ons.  d. 18.  kl. 19.00 Aftenmøde med Bent Rohde i Kirkeladen
ons.  d. 18. kl. 19.30 orgelindvielseskoncert med Bo T. Lerche
Tors.  d. 19. kl. 17.30 menighedsrådsmøde i faaborg
ons.  d. 25.  kl. 17.00 menighedsrådsmøde i Diernæs
søn.  d. 29.  kl. 15.00  Korkoncert i faaborg Kirke

Tors.  d. 3.  kl. 19.30 fælles sogneaften med Tine Lindhardt i Det nye Hospital
man. d. 7.  kl. 19.00 Debatmøde med Henrik nedergaard i Det nye Hospital
Tirs.  d. 8.  kl. 17.30 menighedsrådsmøde i faaborg
Tirs.  d. 22.  kl. 19.00 Caféaften med Ulf nielsen i Det nye Hospital
Tors.  d. 24.  kl. 14.30 Eftermiddagsmøde med Einar fog-nielsen i Kirkeladen
Tors.  d. 24.  kl. 19.30 Efterårskoncert i faaborg Kirke
ons.  d. 31. kl. 17.30 menighedsrådsmøde i faaborg

man.  d. 4.  kl. 19.00 Debatmøde med Henrik nedergaard i Det nye Hospital
Tirs.  d. 5. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med Carsten Auerbach i Det nye Hospital
Tors.  d. 7.  kl. 17.00 menighedsrådsmøde i Diernæs
Tors.  d. 14.  kl. 19.00 Caféaften med Henrik Lehmann Andersen i Det nye Hospital
ons.  d. 20.  kl. 17.30 menighedsrådsmøde i faaborg
Tors.  d. 29. kl. 19.30  Julekoncert med Per nielsen i faaborg Kirke

Tirs.  d. 3.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag - juleafslutning

søn.  d. 1.  kl. 10.00  14. s. e. trin (Luk. 17,11-19) – Konfirmandindskrivning v. Alle
Lør. d. 7. kl. 18.00 Kunstandagt v. fsJ
søn.  d. 8. kl. 10.00 15. s. e. trin (matt. 6,24-34)  v. Hn
ons.  d. 11.  kl. 17.00 fyraftensgudstjeneste v. Hn
søn. d. 15. kl. 10.00 16. s. e. trin (Luk. 7,11-17) – Høstgudstjeneste. Kirkekaffe. v. Kn
søn.  d. 22.  kl. 10.00 17. s. e. trin (Luk. 14,1-11) v. Lm 
søn.  d. 29.  kl. 10.00 18. s. e. trin (matt. 22,34-46) v. Hn 

søn.  d. 1.  kl. 19.00  14. s. e. trin (Luk. 17,11-19)  v. Lm
søn.  d. 8. kl. 10.00 15. s. e. trin (matt. 6,24-34).  v. Kn
søn. d. 15. kl. 10.00 16. s. e. trin (Luk. 7,11-17) – Høstgudstjeneste v. Hn
søn.  d. 22.  kl. 09.00 17. s. e. trin (Luk. 14,1-11)  v. Lm
søn.  d. 29.  kl. 10.00 18. s. e. trin (matt. 22,34-46) Kirkekaffe. v. LJ 
 

søn.  d. 6. kl. 10.00 19. s. e. trin (mark. 2,1-12) v. Lm
ons.  d. 9.  kl. 17.00 Pastagudstjeneste
søn.  d. 13.  kl. 10.00  20. s. e. trin (matt. 22,1-14). Kirkekaffe. v. LJ
søn.  d. 20. kl. 10.00 21. s. e. trin (Johs. 4,46-53) v. Hn
ons. d. 23.  kl. 17.00 fyraftensgudstjeneste v. Kn
søn. d. 27.  kl. 10.00  22. s. e. trin (matt. 18,21-35) v. Kn

søn.  d. 6. kl. 19.00 19. s. e. trin (mark. 2,1-12) v. Lm
søn.  d. 13.  kl. 10.00  20. s. e. trin (matt. 22,1-14) v. Lm
søn.  d. 20. kl. 09.00 21. s. e. trin (Johs. 4,46-53).  v. Hn
søn. d. 27.  kl. 10.00  22. s. e. trin (matt. 18,21-35) Kirkekaffe. v. Hn

søn. d. 3. kl. 10.00 Alle Helgen (matt. 5,1-12) v. Lm
søn.  d. 10.  kl. 10.00 24. s. e. trin (matt. 9,18-26). Kirkekaffe. v. Hn
ons.  d. 13.  kl. 17.00 fyraftensgudstjeneste v. Lm
søn. d. 17. kl. 10.00 25. s. e. trin (matt. 24,15-28) v. Kn  
søn. d. 24. kl. 10.00 sidste s. i kirkeåret (matt. 25,31-46) v. LJ 
ons.  d. 27.  kl. 17.00 musical – årest mini-konfirmander
fre.  d. 29.  kl. 09.30 Advenstsgudstjeneste for sundskolens 0.-3. kl.

søn. d. 3. kl. 19.00 Alle Helgen (matt. 5,1-12) v. LJ
søn.  d. 10.  kl. 10.00 24. s. e. trin (matt. 9,18-26). Kirkekaffe. v. Lm
søn. d. 17. kl. 09.00 25. s. e. trin (matt. 24,15-28)  v. Kn
søn. d. 24. kl. 09.00 sidste s. i kirkeåret (matt. 25,31-46) v. LJ 

Diernæs Kirke

møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. 
i faaborg og Diernæs:

LJ: Lars Ole Jonssen, HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, KN: Karin Nebel, 
Lene matthies & Karin nebel varetager vikar-tjeneste i pastoratet for Pia søgaard Hansen, 

indtil hun er tilbage i stillingen på fuld tid.8 9



    

Nyt fra menighedsrådene
DIeRnæS SOGn
Efter indvielsen af Kirkeladen i januar måned afholdt vi 
3 eftermiddagsarrangementer i de følgende måneder 
med god tilslutning. Det var dejligt, at der var tilslut-
ning til dette. I april havde vi ollerup efterskole til at 
give korkoncert i kirken. Det var en fantastisk oplevelse 
og med en fyldt kirke. forinden var 115 elever blevet 
bespist i Kirkeladen og omkringliggende areal, så der 
gjorde Kirkeladen også ”gavn”.

Den årlige sognetur i juni gik i år til nyborg slot og 
nyborg kirke og vi sluttede i Katterød forsamlingshus 
med at spise. En god tur med rigtig godt vejr.
I efteråret vil der også blive arrangementer i Kirkeladen, 
så se venligst andet sted i Kirkebladet. vi håber, at rigtig 
mange vil slutte op om dette.

menighedsrådet blev her i foråret kontaktet af Henny 
Jensen, svendborgvej, der ønskede at skænke et af sine 
malerier til ophængning i Kirkeladen. Udsmykningsud-
valget har valgt et meget flot maleri, som vi siger mange 
tak for.
oplagspladsen vest for Kirkeladen er nu etableret med 
rum til affald, sten m.v. og en opkørsel der fra direkte 
op til kirkegården, så nu skulle hele byggeriet være 
færdigt

Hanne Poulsen, formand

faaBORG SOGn
når dette blad udkommer, har vi endelig langt om 
længe fået vor præstesituation på plads. Efter mange 
møder i foråret med præsteansøgere og biskoppen er 
der nu ansat 2 nye sognepræster på hver 50% af en 
normal stilling. vi har glædet os til at byde de nye sog-
nerpræster velkommen, og vi håber, at menighederne 
vil tage godt imod dem. 

Pr. 1. juni er sognepræst Lars ole Jonssen ansat i pasto-
ratet med påbegyndelse af arbejdet den 15. juni. som 
nævnt i avisen kommer Lars Jonssen fra et mangeårigt 
virke i Rønninge ved Langeskov, så det er en erfaren 
præst vi byder velkommen.  Lars Jonssen er tillige ansat 
som provst f.s.v. angår de andre 50% af en normal 
stilling, provstekontoret er nu beliggende i faaborg på 
Kanalvej ved havnen, så der er ikke langt mellem de 2 
arbejdssteder.

mellem faaborg Provsti og faaborg sogn er der indgået 
et samarbejde, således at Lars Jonssen tillige har sit præ-
stekontor på Kanalvej, men han vil selvfølgelig også ofte 
være at finde i Hospitalet ved kirken.

vi har tillige netop fået meddelelse om, at vor vikar 
gennem længere tid Lene matthies er ansat som 50% 
sognepræst i pastoratet fra 1. august, det glæder os også 
meget, da vi via vikariatet har fået et godt kendskab til 
Lene matthies både menneskelig og kirkeligt, vi byder 
også Lene matthies hjertelig velkommen.

Begge præster har bosat sig i faaborg, hvilket vi er meget 
glade for, idet vi så også ser dem i bybilledet.
Der er nu fire sognepræster i faaborg-Diernæs-Lyø-
Avernakø pastorat, og vi ser alle frem til et rigtig godt 
samarbejde menighederne og præsterne imellem, såvel 
som med kirkepersonalet og menighedsrådene, vi synes 
at det tegner godt.

På vegne af
Faaborg-Diernæs- Lyø- Avernakø Pastorat

Erik Buch, formand

aVeRnaKØ SOGn

Menighedsrådsmøder, Faaborg
tirsdag den 6. august kl. 17.30
torsdag den 19. september kl. 17.30
tirsdag den 8. oktober kl. 17.30
Onsdag den 20. november kl. 17.30
møderne foregår i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11. 

Menighedsrådsmøder, Diernæs
tirsdag, den 20. august 2013 kl. 17.00.
Onsdag, den 25. september 2013 kl. 17.00
torsdag, den 7. november 2013 kl. 17.00

alle møder afholdes i Kirkeladen, 
mosetoften 2 b, Diernæs, 5600 faaborg
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Gudstjenester på avernakø
søn. d. 18. aug.  kl. 16.00 12. s. e. trin.  v. Karin nebel
søn. d. 1. september   kl. 11.30  14. s. e. trin. v. Lars ole Jonssen
søn. d. 22. september (Høst) kl. 11.30 17. s. e. trin. v. Karin nebel
søn. d. 6. oktober  kl. 11.30 19. s. e. trin.  v. Henrik nedergaard
søn. d. 20. oktober  kl. 11.30 21. s. e. trin.  v. Lene matthies
søn. d. 3. november  kl. 16.00 Alle Helgen v. Lars ole Jonssen
søn. d. 17. november  kl. 9.00 25. s. e. trin. v. Lene matthies

Årets frilufts-gudstjeneste på Lyø
friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag blev i år holdt på Lyø på Lyø 
Kultur-og Besøgscenters område ved Lyø Kirke.
gudstjenesten blev forrettet af Henrik nedergaard og Lene 
matthies fint suppleret af faaborg Kirkes kor ledet af Bo Ler-
che, samt trompetisten stine Brinch.
På grund af det ustabile vejr i tiden, blev gudstjenesten afholdt 
blandt andet under centerets telttag, hvor man ligeledes 
kunne indtage den medbragte mad bagefter.
senere var der rundvisning i Lyø Kirke og i byen. Der var 
arrangeret afhentning og nedkørsel ved/til færgen, men de 
fleste valgte at gå.

I alt var der et par og halvfjerds til arrangementet, hvoraf de 
tyve var fra Lyø og resten fra faaborg og Diernæs, hvilket var 
langt flere end vi havde turdet håbe på, med den vejrmelding 
der var, samt de ekstra omkostninger, der for deltagerne 
fra fyn var til færgen, som heldigvis sejlede den dag uden 
problemer.
Alt i alt synes vi på Lyø, at det var en succes og håber, at delta-
gerne fra fyn synes ligeså.

Hans Jacob Aastrup

LYØ SOGn

LYØ OG aVeRnaKØ SOGne

Gudstjenester på Lyø
søn. d. 18. aug.  kl. 16.15 12. s. e. trin.  v. Lene matthies
søn. d. 1. september   kl. 9.15  14. s. e. trin. v. Lars ole Jonssen
søn. d. 22. september (Høst) kl. 9.15 17. s. e. trin. v. Karin nebel
søn. d. 6. oktober  kl. 9.15 19. s. e. trin.  v. Henrik nedergaard
søn. d. 20. oktober  kl. 9.15 21. s. e. trin.  v. Lene matthies
søn. d. 3. november  kl. 16.15 Alle Helgen v. Lene matthies
søn. d. 17. november  kl. 9.15 25. s. e. trin. v. Henrik nedergaard
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koncerter MUSIk PÅ orGLet
Sommerkoncerter 2013
årets sommerkoncert byder på Jan Aagaard og Klaus Thor-
man, to markante musikere fra henholdsvis svendborg og 
faaborg og lærer og elev optræder i faaborg kirke med fløj-
temusik af Joh. sebastian Bach og folkemusik fra Irland og 
England. Alle er velkomne og der er fri entré.

Onsdag d. 7. august kl. 20.00 i faaborg kirke
Sommerkoncert med Jan aagaard og Klaus thor-
man på tværfløjter samt kirkens organist

Lørdag d. 10. august kl. 12.00 ved Klokketårnet
½ times klokkekoncert med kirkens organist

Efterårskoncert 2013
torsdag d. 24. oktober kl. 19.30 i faaborg Kirke

”Sangbogen fra eldorado”- Spansk og latinameri-
kansk barok musik fra det 17- og 18. Århundrede.

sangbogen fra Eldorado er en dramatisk musikalsk fortæl-
ling om to Universelle modstridende kræfter, symboliseret 
ved jesuitter-munkenes idealistiske drøm om at skabe Para-
dis på jord i den sydamerikanske jungle - og den modstand 
de mødte fra skruppelløse entreprenører fra den gamle 
verden, for hvem et jordisk paradis alene kunne bygges 
af guld! Koncerten er bygget op som en dramatisk enhed, 
hvor lyseffekter og lyrik fra Latinamerikanske barokdigtere 
indrammer den smukke og temperamentsfulde musik, der 
både er folkelig og sofistikeret.

medvirkende:
signe Asmussen manuitt:  mezzosopran og violin
mogens Rasmussen: gamber
Anne marie Høst mortensen: Harper
Ernesto manuitt: Cuatro, slagtøj
Poul Udby Pock-steen: Cembalo, organetto, 
fløjter og slagtøj

Koncerten arrangeres i samarbejde med faaborg 
musikforening. entré: 100,-kr. (ved døren)

Festgudstjeneste - i anledning af 
det færdigrenoverede orgel

Søndag d. 18. august kl. 10.00

Kirkens store vestorgel er nu færdigrenoveret og det skal 
selvfølgelig fejres ved en festgudstjeneste. sognepræst Lene 
matthies er dagens liturg og Horne mandskor under Jørgen 
Rasmussens ledelse medvirker. Efter gudstjenesten er menig-
hedsrådet vært ved en forfriskning.

Orgel-indvielseskoncerter

Kirkens vestorgel er nu færdigrenoveret, og det skal selvføl-
gelig markeres med en række koncerter:

Onsdag d. 21. august kl. 19.30 
Orgelindvielseskoncert 
med organist torben Krebs

menighedsrådets konsulent Torben Krebs, der også er Kir-
keministeriets orgelkonsulent, vil indlede koncertrækken. 
Torben Krebs er til daglig organist i Ansgar kirke i odense og 
er, ved siden af hvervet som Kirkeministeriets orgelkonsu-
lent, også en aktiv og flittig orgelsolist. 
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et glas vin, 
og der vil blive mulighed for at besigtige orgelpulpituret. 
Programmet byder bl.a. på musik af J. s. Bach, Tore Bjørn 
Larsen, Cesar franck samt improvisation.

tirsdag d. 3. september kl. 19.30
Orgelindvielseskoncert 
med tidl. Domorganist flemming Dreisig

flemming Dreisig har i mange år været en af  Danmarks fø-
rende organister. Han var indtil 2012 ansat som domorganist 
ved Københavns Domkirke og har tidligere været professor 
ved Det Kgl. Danske musikkonservatorium. Han har indspil-
let talrige CD’er,  bl.a. med Rued Langgaards orgelmusik. 
Han passer i dag embedet som organist ved Brahetrolleborg, 
øster Hæsinge og Krarup kirker.

Onsdag d. 18. september kl. 19.30
Orgelindvielseskoncert 
med organist Bo t. Lerche

faaborg kirkes organist afslutter rækken af indvielseskoncer-
ter. Bo T. Lerche har været organist ved faaborg kirke siden 
2002. ved siden af hvervet som kirkens organist passer han 
også jobbet som klokkenist i byens nyrestaurerede klokke-
tårn. ved koncerten spilles der musik af bl.a. J. s. Bach, franz 
Tunder, Leif Thybo og Kjell mørk Karlsen.
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taK fOR 
EN goD TID!
nu blev det da tid til afsked med alle jer i pastoratet, som jeg 
har lært at kende og holde af i de sidste 9 måneder.  Det er 
ikke let at give slip - der er så mange og meget at takke for - 
men sådan må det  være  for en vikarpræst.  
Ingen nævnt, ingen glemt – men jeg vil nu alligevel rette en 
særlig tak til pastoratets  personale, som på forunderlig vis 
får alting til at glide og oveni købet både se godt  ud og være 
velklingende!  Tak skal I have – uden jeres betænksomme 
indsats var præsten ilde stedt!
Endelig vil jeg ønske for alle fire sogne, at I nu må gå ind i 
mere rolige tider.  
Det har I helt klart fortjent!

Ulla Charlotte
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Familiesiden
Om barnedåb
Dåb finder oftest sted som en del af den almindelige 
søndagsgudstjeneste (højmesse). Den kan også foregå 
ved en særlig dåbsgudstjeneste. Det afhænger af 
traditionerne ved de enkelte kirker.
I Diernæs sogn er det blevet besluttet at imøde-
komme ønsket om lørdagsdåb. Derfor vil der være 
mulighed for lørdagsdåb den første lørdag i hvert 
kvartal, medmindre denne lørdag falder sammen 
med en højtid - i dette tilfælde vil det være den efter-
følgende lørdag - og altid kl. 11.

Præsterne

Konfirmandindskrivning 2013 

Nyt – Nyt!
I år sker konfirmandindskrivningen ved en stor 
festlig gudstjeneste for alle konfirmander og forældre 
søndag d. 1. september kl. 10.
Efter gudstjenesten er der indskrivning til konfir-
mand-undervisningen. Her vil der være lidt godt til 
”hals og gane”. Er man forhindret i at komme denne 
søndag, så møder man op til 1. undervisningsgang 
med en udfyldt blanket. Indskrivningssedler udleve-
res på skolerne i begyndelsen af skoleåret.

Præsterne
 

Børne-familiedag i Faaborg 
Kirke lørdag d. 21. september 
kl. 10
Kom til en hyggelig familiedag i faaborg. vi starter 
med en kort gudstjeneste for børn – særligt for de 
yngste skoleklasser. Herefter hygger vi os med lidt at 
spise inden vi går over i kirke, hvor der venter os en 
spændende overraskelse. Det hele slutter omkring 
kl. 13 og det er gratis at deltage for hele familien. 
En hyggelig dag er os i vente, så hold øje med opslag 
og ugeavisen. Tilmelding kan ske til kirkekontoret 
senest onsdag den 18. september på 62 61 03 18 eller 
e-mail: faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk. 

Præsterne

Minikonfirmander 2013 
– sæt allerede kryds i kalenderen nu!
Det er blevet populært at være minikonfirmand, så 
derfor er der også i år mulighed for at gå til minikon-
firmand-undervisning, hvis man altså går i 3. klasse.
vi begynder onsdag eftermiddag i uge 40, d. 2. okto-
ber, og mødes i alt 8 gange. vi skal høre historier fra 
da, der var munke og riddere i middelalderen, lege 
munke, se spændende steder i kirken og klokketår-
net, løse opgaver, synge og lege, bede fadervor, lave 
skuespil/musical og meget andet.
Indbydelse med tilmeldingsblanket og nærmere 
oplysning om tidspunkt, vil blive uddelt til klasserne 
i begyndelsen af skoleåret.
vi glæder os til at se et nyt hold minikonfirmander 
til efteråret - husk, der sker spændende ting for både 
piger og drenge!

Præsterne

Pastagudstjeneste
onsdag d. 9. oktober kl. 17.00 er der pastagudstje-
neste for børn og voksne i faaborg Kirke.
Kirkens budskab fortælles for de mindste og efterføl-
gende er der mulighed for at deltage i fællesspisning 
i Det nye Hospital for kr. 25 for voksne og kr. 10 for 
børn.
vil man spise med, beder vi om tilmelding senest 
mandag d. 7. oktober til kirkekontoret ml. kl. 10-13 
på 62 61 03 18 eller e-mail:
 faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk. 
Alle er velkomne!

Præster ved Faaborg, Diernæs, 
Lyø og Avernakø kirker

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

Sognepræst 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 Pia Søgaard Hansen
Eskemosegyden 12, åstrup, 5600 faaborg
E-mail: psh@km.dk

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

Sognepræst Karin nebel
Klostergade 40, 5600  faaborg
E-mail: kaneb@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Faaborg sogn (www.faaborg-kirke.dk)
Kordegn Palle Juhl Knudsen
faaborg Hospital, Kirkestræde 11,
5600 faaborg
Tlf.: 62610318 · fax: 62610324
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.: 63607065 / 21252136

Kirkegårdsleder torben ærenlund
Træffes på kontoret i faaborg Hospital
man.-fre. kl. 11-12. Tlf.: 62611326

Kirketjener anne thaule
Damtoften 23, 5600 faaborg
Tlf.: 30501607
fridag: mandag

menighedsrådsformand erik Buch
øster møllevej 11, 5600 faaborg
Tlf.: 62610046 / 30501605

Kasserer erik Sørensen
Rugagervej 28, 5600 faaborg
Tlf.: 62613593

Kirkeværge frank Dibbern
Tangmosen 13, 5600 faaborg
Tlf.: 62613718

Diernæs sogn (www.diernaes-kirke.dk)
Graver og kirketjener
Karin Krog Daugaard
svendborgvej 270, 5600 faaborg
Tlf.: 21730678
E-mail: diernaes.kirkegaard@gmail.com
fridag: mandag

Kirkesanger
søren Terndrup-Larsen
svendborgvej 164, 5600 faaborg
Tlf.: 40328799

Organist thomas Ingemansen
sankt Hansgade 4, 5600 faaborg
Tlf. 28268151

menighedsrådsformand Hanne Poulsen
svendborgvej 264, 5600 faaborg
Tlf.: 62611866

Regnskabsfører annie niebuhr
Lagonis minde 12, 5600 faaborg
Tlf.: 62615635 / 40585635
E-mail: annie@kirkeregnskab.biz

Kirkeværge Lene Leth albjerg Jensen
Priceshavevej 37, Kaleko
5600 faaborg
Tlf.: 21967925
E-mail: jensen.kaleko@email.com

KIRKeBLaDet udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør: Henrik nedergaard
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42701330
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Siden sidst 
Einar Fog-Nielsen taler ved 
indvielse af Klokketårnet

Højskoleafslutning på 
udflugt til Hørvævsmuseet

Provst Lars Ole Jonssen bydes 
velkommen d. 23. juni

Erik Buch taler 
ved indvielse af 

Klokketårnet

Stort fremmøde ved 
Klokketårnet

Fortælleeftermiddag i 
Kirkeladen, Diernæs

Korsang til frilufts-
gudstjeneste på Lyø

Diernæs sognetur gik i 
år til Nyborg Slot 


