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Betlehem: de våger over deres hjord og overraskes 
pludseligt af guds nærvær midt i det jordiske mørke. 
og glædesbudskabet om barnets fødsel forkyndes 
dem af én fra den himmelske hærskare af engle, der 
har fulgt deres konge ned til fødsel og liv på jorden i 
denne midnatstime. 

vores vandring går mod dette sted. Et sted, hvor 
ingen har hjemme, men hvor de rejsende trænges. 
Midt i blandt os, i vores liv med hinanden, i mørket 
og dødens skygge, på navnløse steder, hvor sårbarhe-
den og magtesløsheden er størst. Men også i glæden 
og freden, i livet og lyset midt i vores verden. således 
elskede gud verden … vores sted og Hans sted.
Af kærlighed blev gud menneske, blev kød og blod, 
var i tiden med os. 
 Men gud er et nærvær, der både glimtvis sanses 
nu, og en gang skal folde sig fuldt ud: ansigt til ansigt. 
gud er (som konfirmandtegningerne viser), mange 
ting. Hans sted er himmelen, men også vores verden 
og vores liv. Han er nærværende og midt iblandt os 
med dét Rige, som vi i Jesu navn kaldes til gennem 
evangeliet. Aldrig uden tvivl, aldrig uden fortvivlelse 
og altid på vej.  
 Alligevel bekender vi: ”Så blive da tro, håb, kærlig-
hed – men størst af dem er kærligheden.”

Glædelig Jul og et velsignet Nytår
Lene Matthies

Inkarnation betyder, at gud bliver menneske – egent-
ligt bare: at noget bliver legemliggjort, bliver kød. 
”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”, som evangelisten 
Johannes siger det. Iblandt os – stedet er altså verden. 
Ikke den syvende himmel eller ude i de galaktiske 
tåger eller bare i ord. Ind under himlene og ind i vores 
verden løber det budskab, som evangeliet bringer 
julenat. 
 særligt hos evangelisten Lukas er der et vældigt 
udsyn ud over hele den kendte verden: i den nat er vi 
alle på vej med de himmelske hærskarer, på vej mod 
det sted, hvor himlen møder jorden, og hvor menne-
skesønnen skal fødes. 
 På kejserens bud er alle mennesker i bevægelse 
og på vej indtil verdens yderste grænse. Der er noget i 
skildringen, som foregriber dommens time – og vores 
egen tid: hver især skal vi lade os indskrive – hver især 
stå til regnskab med vort eget. Profetens ord finder 
sted: ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset 
skinner for dem, der bor i mørkets land … et barn er født os, 
en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på han skuldre.”  
 Endnu er dette barns forældre på kejserens befa-
ling som rejsende på vej: Josef og den højgravide Ma-
ria må i denne nat søge ly i Davids stad – for fødselen 
er nær. skjult for alle, dybt nede i Betlehems trængsel 
af fremmede, dér i mørket fødes himmelkongen. Kun 
den, der ser med sjælens øje, og som er åben over for 
gud, ved om det. som hyrderne på marken uden for 

INKARNATION
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kirsten siggaard
søndag 8. december kl. 16.00 
(dørene åbnes kl. 14.45)

Julekoncert med en af Danmarks mest populære kunstnere. 
Kirsten siggaard har gennem årene besøgt mange af Danmarks 
kirker med sit juleprogram. Koncerten byder på genhør med 
bl. a. Amazing grace, Have yourself a Merry little Christmas, 
o come all ye faithful, Dejlig er jorden og mange flere.

Entré: 180,- kr.
Billetter kan købes via www. sydfynsbilletten.dk 
– eller ved indgangen.

Årets Julekoncert 
      i Faaborg Kirke

Gudstjenester på 
Prices Have Centret
•	 Torsdag	den	19.	december	kl.	14.30	
 i faaborg Kirke v. Pia søgaard Hansen
•	 Torsdag	den	30.	januar	kl.	14.30	
 v. Pia søgaard Hansen
•	 Torsdag	den	27.	februar	kl.	14.30	
 v. Pia søgaard Hansen
•	 Torsdag	den	27.	marts	kl.	14.30	
 v. Pia søgaard Hansen

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.

Julelegat 2013
Da julen kan være en svær tid at komme igennem 
økonomisk for mange børnefamilier, førtidspensio-
nister og pensionister, har vi i kirkerne samlet ind i 
løbet af året. 
 Igen i år, kan vi derfor med hjælp fra enkeltper-
soner, foreninger og organisationer i byen, tilbyde en 
række julelegater med økonomisk hjælp.

Ønsker	du	at	søge	om	julehjælp,	skal	du	
sende	eller	aflevere	en	skriftelig	ansøgning	
på	Kordegnekontoret,	Kirkestræde	11,	senest	
tirsdag	d.	3.	december.	

En ansøgningsblanket kan fås på Kordegnekontoret.
De, der kommer i betragtning til hjælp, hører fra os 
inden d. 12. december.

På	legatudvalgets	vegne
Henrik	Nedergaard
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HØJSKOLE-
EFTERMIDDAGE
HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE	FINDER	
STED	I	DET	NYE	HOSPITAL.	DET	KOSTER	
30	KR.	MED	KAFFE	OG	BRØD.

CAFé-
AFTENER
CAFéAFTENERNE	FINDER	STED	I	DET	
NYE	HOSPITAL.	DET	KOSTER	30	KR.	MED	
KAFFE	OG	SMÅKAGER.
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JULEAFSLUTNING
Tirsdag	den	3.	december	kl.	14.30
Julehistorier	af	Martin	A.	Hansen	og	Kaj	Munk
Denne eftermiddag får vi besøg af Jens Christian Jør-
gensen – tidligere viceinspektør på Pontoppidanskolen 
og landmand. Jens Christian Jørgensen er født i øster 
Hæsinge, og har arbejdet med både skole og landbrug. 
Bor i dag i Korinth.

VEJE I LIVET – VEJE I MUsIkkEN

MUSIK	MED	ET	SMIL
Tirsdag	den	4.	februar	kl.	14.30
Alt-mulig-eventmand	–	musiker,	komponist	og	
tekstforfatter,	Jan	Valbak.
velkommen til en folkelig og musikalsk eftermid-

dag med danske og internationale slagere der 
skaber glæde, hygge og masser af fællessang. Jan 
valbak vil både synge og fortælle i løbet af disse 
PIAno-sIng-A-Long timer, da musikken 
bliver krydret med historier fra Jans 57 år i livets 
skole, hvor han har været både falckredder og 
selvstændig. 

MUSIK	MED	ET	TVIST
Tirsdag	den	11.	marts	kl.	14.30
Hjemmegjort	musiker	og	fjollehoved,	stud.	
psyk.	og	kirkesanger	Anders	Randløv.
velkommen til en eftermiddag, hvor vi dykker ned i 
historien… Tilbage til 30’erne, 40’erne og 50’erne, til 
sange med sjæl, hjerte og smerte. Kai norman Ander-
sen sange i udvalg bliver denne dag fortolket.

VEJE I LIVET – VEJE I VERDEN
To foredrag om at komme fri og blive fri

UD	AF	DDR
Torsdag	den	16.	januar	kl.	19.00-21.00
Petra Witt er født og opvokset i det tidligere DDR og 
var ung og aktiv, da muren faldt i 1989. Denne aften vil 
hun fortælle om livet bag muren, kampen for frihed og 
hvordan det er at skabe et nyt liv i et nyt land.
Petra Witt bor i faaborg og er selvstændig tandtekniker.

UD	AF	SRI	LANKA
Torsdag	den	27.	marts	kl.	19.00-21.00
Koushi Radhakrisnan er født i sri Lanka, men efter fami-
liens flugt opvokset her i faaborg. Denne aften kommer 
han og hans far, Radha, og fortæller familiens historie. 
om flugt, et nyt land og om forholdene for sri Lanka-
nere i Danmark. Koushi bor i dag i fredericia, hvor han 
arbejder som skolelærer.
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ARRANGEMENTER	
I	DIERNæS	KIRKE

ARRANGEMENTER	
I	KIRKELADEN,	
DIERNæS
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GosPEL-GUDsTJENEsTE MED 
faaBoRG GosPELkoR
Onsdag	den	4.	december	kl.	19.00
velkommen til en stemningsfuld advents-koncert-guds-
tjeneste, med masser af gospel musik. faaborg gospel-
kor er et livsglad kor, hvor glæden ved musik og sang er i 
højsædet. Koret medvirker ved denne adventsgudstjene-
ste under ledelse af Anette Lynghøj.

faMILIEGUDsTJENEsTE 
MED fREDsLys
Søndag	den	8.	december	kl.	14.00
som optakt til landsbyforeningens julearrangement i 
forsamlingshuset indbyder vi til en hyggelig familieguds-
tjeneste, hvor fredslyset bliver båret ind og, hvor børnene 
vil pynte op i kirken til jul. om fredslyset, se side 9.

JULEMUsICaL 
Tirsdag	den	10.	december	kl.	19.00
Diernæs sogns menighedsråd ”udlåner” Diernæs kirke til 
seniorkoret Efterklang, der opfører en minimusical om 
Jesus fødsel. Alle er velkomne og der er fri entre.

koM oG HøR EN GoD HIsToRIE 
V/ sIGNE kRIsTENsEN oG MaRIE aNDERssoN
Alle	onsdage	i	januar	kl.	10-12
En hyggelig stund med oplæsning af god litteratur.
se opslag ved kirkeladen eller på hjemmesiden for datoer.
Menighedsrådet giver en kop kaffe.

”PLaNTE sMIL oG PLaNTE soLskIN”
Torsdag	den	23.	januar	kl.	14.30
gartner Kjeld Hansen fortæller om sit liv med planteskole, 
blomster og børn i Diernæs. Kjeld Hansen har rundet de 
80, men er stadig i fuldt sving på den lille planteskole nede 
af bakken på smedevej. Med en spade i hånden og et smil 
om læben er han altid klar til at grave op eller give gode 
råd.

kaJ MUNk; 
fRa LoLLaND oVER køBENHaVN 
TIL VEDERsø
Onsdag	den	19.	februar	kl.	14.30
Provst Lars Jonssen fortæller om Kaj 
Munks spændende og dramatiske liv. 
vi skal høre om barndommen på 
Lolland, studietiden i København, årene som 
præst i vedersø, familielivet med Lise Munk og 
børnene, lidt om forfatterskabet og naturlig-
vis følge de sidste dramatiske år under 2. 
verdenskrig.



Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

Faaborg	Kirke	-	Gudstjenester
December

Januar

februar

Marts

søn. d.  1. kl. 10.00 1.s. i advent (Luk.4,16-30). Kirkekaffe      v. LM
søn. d.  8. kl. 10.00 2.s. i advent (Matt.25, 1-13) v. Kn
Tirs. d. 10. kl.   9.30 Jul for børnehaver, dagplejere og andre små v. Kn
søn.  d. 15. kl. 10.00 3. s. i advent (Luk1,67-80) v. PsH
Tors. d. 19. kl. 14.30 Jul for Prices Have Centret v. PsH
fre. d. 20. kl.   8.00 Julegudstjeneste for Enghaveskolen v. Kn
  kl.   9.00 Julegudstjeneste for Toftegårdsskolen v. Kn
  kl. 10.30 Julegudstjeneste for sundskolen v. Kn
søn.  d. 22. kl. 16.00 De 9 læsninger v. Hn
Tirs. d. 24. kl. 14.00 (Luk.2,1-14) v. Kn
  Kl. 16.00  (Luk.2,1-14) v. LJ
ons. d. 25. kl. 10.00 (Joh.1, 14-18) v. LM
Tors. d. 26. kl. 10.00 (Matt.10, 32-42) v. Hn
søn. d. 29. kl. 10.00 Udsendelsesgudstjenste fælles i pastoratet v. LM

ons. d. 1. kl. 14.00 (Matt.6,5-13) v. LJ
søn. d. 5. kl. 10.00 nytårsparade, familiegudstjeneste v. LM & Kn
søn. d. 12. kl. 10.00 1. s.e.H3K (Mark.10,13-16)  v. nn
ons.  d. 15. kl. 17.00 Pastagudstjeneste v. nn
søn. d. 19. kl. 10.00 2. s.e.H3K (Joh. 4,5-26) Kirkekaffe v. PsH
søn. d. 26. kl. 10.00 3.s.e.H3K (Luk.17,5-10) v. LM

søn. d.  2. kl. 19.00 Kyndelmisse med ost og rødvin  v. nn
ons. d.  5 kl. 17.00 Pastagudstjeneste  v. LM
søn. d.  9. kl. 10.00 sidste s.e.H3K (Joh.12,23-33) v. LJ
søn. d. 16. kl. 10.00 søndag septuagesima (Matt.25,14-30) v. PsH
søn. d. 23. kl. 10.00 søndag seksagesima (Mark.4,26-32), Kirkekaffe v. LM

søn.  d. 2. kl.10.00 fastelavns søndag (Luk.18,31-43) v. nn
søn. d. 9. kl. 10.00 1.s.i fasten (Luk.22,24-32) v. PsH

December
søn. d.  1. kl. 10.00 1.s. i advent (Luk.4,16-30). Kirkekaffe      v. Kn
ons. d.  4. kl. 19.00 gospel-gudstjeneste v. nn
søn. d.  8. kl. 14.00 familie-gudstjeneste  v. Hn
Tirs. d. 10. kl. 19.00 Julemusical v. LM
søn.  d. 15. kl. 19.00 De 9 læsninger v. LM
søn.  d. 22. kl. 10.00 4.s.i advent (Joh.3,25-36) v. LJ
Tirs. d. 24. kl. 14.00 (Luk.2,1-14) v. LJ
  Kl. 16.00  (Luk.2,1-14) v. Kn

Diernæs	Kirke	-	Gudstjenester

LJ: Lars Ole Jonssen, HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, KN: Karin Nebel, PSH: Pia Søgaard Hansen. NN: Endnu ikke ansat vikar for Henrik Nedergaard i hans orlov.6



December (fortsat)

December

Januar

februar

Januar

februar

Marts

Marts

ons. d. 25. kl. 10.00 (Joh.1, 14-18) v. PsH
Tors. d. 26. kl.   9.00 (Matt.10, 32-42) v. Hn
søn. d. 29. kl. 10.00 Udsendelsesgudstjenste i faaborg Kirke  v. LM

søn. d.   1. kl. 16.00 Musikskolens advents- og julekoncert, faaborg Kirke
Tirs. d.   3. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag – Juleafslutning i Det nye Hospital
ons.  d.   4. kl. 19.00 gospel-gudstjeneste i Diernæs Kirke v. Karin nebel
søn. d.   8. kl. 16.00 Julekoncert med Kirsten siggaard – entré 180,-kr
Tirs. d. 10. kl. 19.00 Julemusical med koret Efterklang i Diernæs Kirke
Lør. d. 14. kl. 15.00 Julekoncert med Toftegårdskolen v. Lene Matthies, faaborg Kirke
søn. d. 15. kl. 16.00 Julekoncert med A’Capellakor og Luciapigerne, faaborg Kirke
Lør. d. 21. kl. 12.00 Klokkekoncert, Klokketårnet v. Bo T. Lerche

ons. d. 1. kl. 16.00 (Matt.6,5-13) v. LJ
søn. d. 5. kl. 10.00 Hellig 3 Konger (Joh.8,12-20) v. PsH
søn. d. 12. kl.  9.00 1. s.e.H3K (Mark.10,13-16)  v. nn
søn. d. 19. kl. 10.00 2. s.e.H3K (Joh. 4,5-26) Kirkekaffe v. LJ
søn. d. 26. kl. 19.00 3.s.e.H3K (Luk.17,5-10) v. LM

søn. d. 2. kl. 10.00 4 s.e.H3K (Matt.14,22-33) v. PsH
søn. d. 9. kl.  9.00 sidste s.e.H3K (Joh.12,23-33) v. LJ
søn. d.16. kl. 10.00 søn. septuagesima (Matt.25,14-30) Kirkekaffe v. nn
søn. d. 23. kl. 19.00 søndag seksagesima (Mark.4,26-32)  v. PsH

Tirs. d. 14. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs, Kirkeladen
Tors. d. 16. kl. 19.00 Café-aften med Petra Witt i Det nye Hospital
ons. d. 22. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg, Det nye Hospital
Tors.  d. 23. kl. 14.30 ”Den gamle gartner”, Kjeld Hansen i Kirkeladen 

Tirs. d.   4. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med Jan valbak i Det nye Hospital
ons. d. 19. kl. 14.30 om Kaj Munk ved provst Lars ole Jonssen i Kirkeladen
ons. d. 26. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg, Det nye Hospital
fre.  d. 28 kl. 19.30 Korkoncert med Haderslev Drengekor, faaborg Kirke

ons. d.  5. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs, Kirkeladen
Tirs. d. 11. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med Anders Randløv i Det nye Hospital
ons. d. 26. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg, Det nye Hospital
Tors. d. 27. kl. 19.00 Café-aften med Koushi Radhakrisnan i Det nye Hospital

søn.  d. 2. kl.  9.00 fastelavns søndag (Luk.18,31-43) v. nn
søn. d. 9. kl. 10.00 1.s.i fasten (Luk.22,24-32) Kirkekaffe  v. LM

Møder,	koncerter,	klokkekoncerter	m.v.	i	Faaborg	og	Diernæs:
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Nyt fra menighedsrådene
DIERNæS	SOGN
Diernæs Kirke har i efteråret modtaget et maleri efter 
afdøde skovfoged Erik Poulsen, der var skovfoged på 
Holstenshuus i årene fra 1948 til 1963 og som boede i 
Profitgyden i Diernæs. Maleriet var en gave fra kunstma-
ler Aksel Kyed, der var nabo til Erik Poulsen. Maleriet 
forestiller udsigten fra Profitgyden over mod Diernæs 
kirke, og dette er nu ophængt i forgangen i Kirkeladen.

Et lille nadversæt til brug ved hjemmebesøg – opbevares 
nu forsvarligt i Diernæs kirke. sættet stammer fra 1609 
og er skænket af ejeren af kirken Mette Eriksen, stens-
gård til minde om sin afdøde mand Jørgen Tidemann, 
der havde været landsdommer i skåne. vi vil meget 
gerne vise dette flotte sæt frem, hvis man har interesse 
deri.

Der vil i de kommende måneder være forskellige ar-
rangementer i kirken og Kirkeladen:
gospelgudstjeneste med Karin nebel og faaborg 
gospelkor og senere har menighedsrådet lånt kirken ud 
til seniorkoret Efterklang, der vil opføre en minimusical 
i december og yderligere 2 arrangementer i det nye 
år i Kirkeladen, men se nærmere herom andet sted i 
Kirkebladet.

Hanne Poulsen, formand

FAABORG	SOGN
om sognebåndsløsning i flersognspastorater

Der er kommet nye regler for sognebåndsløsning i 
flersognspastorater, og det betyder, at man nu kan vælge, 
hvilket sogn man ønsker at udøve sin valgret i eller 
være valgbar i. som eksempel kan vi bruge vort eget 
flersognspastorat, hvor den nye regel betyder, at hvis 
en beboer på Lyø (eller et af de andre sogne) ønsker at 
udøve sin valgret i Diernæs (eller et af de andre sogne 
i pastoratet) blot kan meddele en af pastoratets præster 
sin beslutning, hvorefter man har ret til at stemme og 
stille op til menighedsrådsvalget i det pågældende sogn.
for mennesker der flytter til et flersognspastorat, og 
som ønsker at høre til et andet sogn i pastoratet, er der 
en frist på 4 uger til at meddele flytning af valgretten. 
for nuværende beboere er der en engangs-frist til 31. 
december 2013 til at meddele ændring, såfremt man 
ønsker at høre til et andet sogn i pastoratet. Meddelel-
sen skal ske skriftligt til en af pastoratets præster. fra 1. 
januar er der ikke mere mulighed for at skifte sogn med 
mindre dette sker i forbindelse med flytning.

Erik Buch, formand

Menighedsrådsmøder, Faaborg
Onsdag	d.	22.	januar	kl.	17.30
Onsdag	d.	26.	februar	kl.	17.30
Onsdag	d.	26.	marts	kl.	17.30

Møderne	foregår	i	Det	nye	Hospital,	
Kirkestræde	11.	

Menighedsrådsmøder, Diernæs
Tirsdag	d.	14.	januar	kl.	17.00
Onsdag	d.	5.	marts	kl.	17.00

Alle	møder	afholdes	i	Kirkeladen,	
Mosetoften	2	b,	Diernæs,	5600	Faaborg
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særlige gudstjenester 
Udsendelses-gudstjeneste
•	 Søndag	den	29.	december	kl.	10.00,	
	 Faaborg	Kirke

I forbindelse med at sognepræst Henrik nedergaard 
pr. 1. januar 2014 har orlov fra sit embede for at rejse 
til Afghanistan som feltpræst, holder vi denne dag ud-
sendelses-gudstjeneste. gudstjenesten er fælles for alle 
kirkerne i pastoratet, og her vil vi sende ham af sted med 
alle vore bedste ønsker for opgaven, der venter ham.
Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning.

kyndelmisse (den 2. februar)

•	 Søndag	d.	2.	februar	kl.	19.00,	Faaborg	Kirke.		
	 Med	ost	og	rødvin	efterfølgende
•	 Søndag	d.	2.	februar	kl.	16.00,	Avernakø	Kirke

Kyndelmisse er en fest for lyset, da det er dagen, hvor 
halvdelen af vinteren er gået. I gamle dage blev denne 
dag brugt til at tage varsler af, hvordan vejret ville blive 
fremover. Blandt andet hed det, at blæste det så meget, 
at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden så 
ville foråret snart være på vej.

aftensang i faaborg kirke
•	 Tirsdage	kl.	17.00	–	17.30

En enkel liturgi med salmesang, læsninger, bøn og stil-
hed udgør rammen om en stille halv time med mulighed 
for ro efter dagen, fred før natten og håb i livet. Lysene 
er tændt fra ca. 16.30, hvis man har lyst til at falde ind 
i kirkerummet og stilheden inden aftensangen og efter-
følgende er der mulighed for at snakke med de øvrige 
deltagere mens der ryddes op.  vel mødt! 

Pia Søgaard Hansen

fredslyset fra Betlehem
•	 Søndag	den	8.	december	kl.	14.00,	
	 Familiegudstjeneste	i	Diernæs	Kirke.	
•	 Søndag	den	5.	januar	kl.	10.00.
	 Nytårsparaden	i	Faaborg	Kirke.

fredslyset fra Betlehem er en lille flamme hentet fra 
fødselsgrotten i Betlehem. for 6 år siden kom den lille 
flamme til Roskilde via Lübeck, og hvert år til jul sendes 
flammen landet rundt for at blive brugt ved gudstjene-
ster.

Fredslyset	er:
et lys for fællesskab
et lys for fred og venskab. 
et lys for nødlidende og ensomme.
et lys for aktivt hjælpende.

De 9 læsninger
•	 Søndag	den	15.	december	kl.	16.00,	
	 Diernæs	Kirke
•	 Søndag	den	15.	december	kl.	16.15,	
	 Lyø	Kirke
•	 Søndag	den	22.	december	kl.	16.00,	
	 Faaborg	Kirke

som optakt til Julens fortælling om Jesus, guds søn, der 
bliver født som menneske af fattige forældre, handler de 
9 læsninger om menneskets vilkår i verden.
Læsningerne er alle hentet fra bibelen og fortæller, 
hvordan vi mennesker lever i en verden med både lys og 
mørke, glæde og sorg.  En verden med smerte og død, 
hvor vi kun har gud at hente hjælp hos – den hjælp og 
omsorg, som vi netop får, da Jesus bliver født.
gudstjenesterne med de 9 læsninger, er gudstjenester 
med musik, sang, bøn og læsninger fra bibelen.
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koNCERTER
I	FAABORG	KIRKE	OG	
VED	KLOKKETÅRNET

Lørdag	d.	30.	november	kl.	12.00
½ times klokkekoncert.

Søndag	d.	1.	december	kl.	16.00
Musikskolens advents- og julekoncert.

Søndag	d.	8.	december	kl.	16.00
Julekoncert med Kirsten siggaard, entré 180,- kr. 
Billet via www.sydfynsbilletten.dk eller ved 
indgangen

Lørdag	d.	14.	December	kl.	15.00
Julekoncert med Musikgården, Toftegårdsskolens 
skolekor ledet af stine Brinch nielsen.

Søndag	d.	15.	december	kl.	16.00
Julekoncert med faaborg A’Capellakor og Lucia-
pigerne.

Lørdag	d.	21.	december	kl.	12.00
 ½ times klokkekoncert.

Søndag	d.	22.	december	kl.	16.00
 ”De 9 læsninger” med sognepræst Henrik neder-
gaard, kirkens kor og organist.

Fredag	d.	28.	februar	kl.	19.30	
Korkoncert i faaborg kirke med Haderslev 
Drengekor. Koret, der blev etableret i 2008, 
ledes af organist ved Haderslev Domkirke Henrik 
skærbæk Jespersen. Det er et blandet drenge- og 
mandskor, der består af 46 drenge i alderen 9-15 
år samt 15 voksne herrer. Programmet kommer 
til at byde på dansk og engelsk kormusik. 
fri entré. 

Organist Bo T. Lerche

Igen i år bydes der på en række julekoncerter i 
faaborg kirke. Der indledes med klokketoner fra det 
nyrestaurerede klokketårn lørdag d. 30. novem-
ber. Musikskolens traditionelle koncert følger om 
søndagen. 
 søndag d. 8. december kl. 16.00 får vi besøg af en 
af landets mest yndede sangere, når Kirsten siggaard, 
kommer med sit juleprogram, og bringer julestem-
ningen til faaborg. 
 festligt og populært bliver også det når stine 
Brinch nielsen og Toftegårdsskolens skolekor og 
Musikgården gæster faaborg Kirke lørdag d. 14. 
december kl. 15.00. 
 søndag d. 15. december afvikles den mest tradi-
tionelle af alle julekoncerterne når A’Capellakoret 
under ole Dahls kyndige ledelse og Luciapigerne 
styret af Annelise Poulsen, optræder i faaborg Kirke. 
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Mest for børn 

 og andre barnlige sjæle

Julegudstjenester for skoler, 
børnehaver og dagplejere
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 velkommen se datoer for de enkelte skoler, børne-
haver og dagplejere i kalenderen.

Pastagudstjenester
– kirken for børn
vores onsdags-gudstjenester kl. 17.00 er i særlig grad for 
børn. Der vil blive fortalt historier rundt om kirkens fortælle-
lys, vi vil synge og lege og der er plads til alle. Efter gudstje-
nesten i kirken spiser vi sammen i det nye Hospital
• Onsdag d. 27. november, kl. 17.00
• Onsdag d. 15. januar, kl. 17.00
• Onsdag d. 5. februar, kl. 17.00

Lyø	Kirke,	Gudstjenester:
søn.  d. 1.  december  kl. 16.15 Koncert-gudstjeneste       v. LJ
søn.  d. 15.  december kl. 16.15 De 9 læsninger v. LM
Tirs.  d. 24.  december kl. 15.15 (Luk.2,1-14) v. Hn
Tors.  d. 26.  december kl.   9.15 (Matt.10, 32-42) v. Kn
søn.   d. 29.  december kl. 10.00 Udsendelsesgudstjenste i faaborg Kirke  v. LM
ons.  d.   31. december kl. 22.30 (Matt.6,5-13) v. LJ
søn.  d. 19.  januar kl.   9.15 2. s.e.H3K (Joh. 4,5-26)  v. LM
søn.  d. 9.  februar kl.   9.15 sidste s.e.H3K (Joh.12,23-33) v. nn
søn.  d. 2.  marts kl.   9.15 fastelavns søndag (Luk.18,31-43) v. LJ

Avernakø	Kirke,	Gudstjenester:
søn.  d. 1. december kl. 16.00 1.s. i advent (Luk.4,16-30).       v. LM
søn.  d. 15. december kl.   9.30 (Luk.1, 67-80) v. Hn
Tirs.  d. 24.  december kl. 15.30 (Luk.2,1-14) v. LM
ons. d. 25. december kl.   9.30 (Joh.1, 14-18) v. LJ
søn. d. 29. december kl. 10.00 Udsendelsesgudstjenste i faaborg Kirke  v. LM
ons. d.   1. januar kl.   9.30 (Matt.6,5-13) v. Hn
søn.  d. 19. januar kl.   9.30 2. s.e.H3K (Joh. 4,5-26)  v. nn
søn.  d.   2. februar kl. 16.00 Kyndelmisse   v. LM
søn.  d.   9. marts kl. 16.00 1.s.i fasten (Luk.22,24-32) v. nn

NYT	FRA	LYØ	KIRKE
Koncert-gudstjeneste
søndag den 1. december medvirker koret KoRoss fra Bolbro ved vores gudstje-
neste kl. 16.15. Koret vil synge danske og internationale julesange, ligesom der 
også vil være fællessange.velkommen til en festlig juleoptakt.

Siden	sidst:
ved vores høstgudstjeneste blev der samlet i alt 963,50 kr. ind. Pengene vil blive 
fordelt mellem Kirkens Korshær og folkekirkens nødhjælp.
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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	Pia	Søgaard	Hansen
Eskemosegyden 12, åstrup, 5600 faaborg
Tlf.: 24 82 20 22
E-mail: psh@km.dk
Træffes alle dage undtagen fredag

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
Tlf.: 30 48 35 39
E-mail: kaneb@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
orlov fra 01.01.14 til og med 31.08.14

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. 27 90 05 06

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	Lene	Leth	Albjerg	Jensen
Priceshavevej 37, Kaleko
5600 faaborg
Tlf.: 21 96 79 25
E-mail: jensen.kaleko@email.com

KIRKEBLADET	udgives	af	menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør: Karin nebel
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42701330


