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Kornet dør da  ikke i jorden!
for lidt over et år siden valgte præsterne ved faaborg og Diernæs kir-
ker i fællesskab at udskifte salmen, som bliver brugt under altergangen. 
Hidtil havde vi brugt et vers fra salme nr. 321: ”o kristelighed!” Denne 
salme er bestemt ikke dårlig, og da vi gerne ville bruge den i sin helhed 
i gudstjenesten uden at skulle synge noget fra salmen flere gange, mente 
vi, at en ny nadver-salme kunne være på sin plads. Det er måske også 
på sin plads at sige, at en nadver-salme ikke behøver at være den samme 
i alle kirke og ej heller behøver at gælde til ”evig tid”. salmen er til for 
menighedens skyld – ikke præsternes.
 valget faldt på en nyere salme i salmebogen, nemlig: ”Kornet, som 
dør i jorden” (DDs nr. 476). salmen er efterhånden blevet godt ”ind-
sunget” i både faaborg og Diernæs kirke, men den kræver måske sin 
forklaring. 
 salmen er skrevet i 1976 af den norske digter svein Ellingsen. Me-
lodien er af Harald Herresthal og er komponeret umiddelbart efter sal-
mens tilblivelse. salmen kom i brug med 1994-tillægget til Den Danske 
salmebog og er herfra ført videre i Den Danske salmebog 2003. 
 salmen henter sin inspiration fra et klassisk bibelsk motiv om hve-
dekornet, der må lægges i jorden og dø, for at nyt liv kan blive til. såle-
des står der i Johannesevangeliet kap. 12 vers 24-26: ”Hvis hvedekornet 
ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det 
dør, bærer det mange fold”. 
 

I salmen bruges billedet af kornet og druens under-
gang – som må til, for at de kan genskabes som føde 
til mennesket. Kornet og druens undergang viser hen 
til Jesu død, - og genskabelsen, hvor kornet bliver til 
brød og druen til vin, viser hen til Jesu opstandelse. 
når vi i kirken holder altergang og får et lille stykke 
brød og et lille glas vin, så er dét et billede på, at vi 
som mennesker får del i den genskabelse, som fandt 
sted, da Jesus opstod fra de døde. 
 Den lille kornkerne, der lægges i jorden og siden 
vokser og bliver til et helt kornaks, der så bliver til 
brød, er derfor et tegn til os mennesker på guds liv, 
der er stærkere end døden. Brødet og vinen ved al-
tergangen er tegn til os mennesker om, at vi får del i 
dette liv, der er stærkere end døden.  
Kornets ”død” og opstandelse minder mig om en hi-
storie, jeg en gang læste. 
 Da man for 50 år siden begyndte at grave under 
Peterskirkens kor i Rom, fandt man en meget stor 
gravplads fra apostlen Peters tid. Arkæologerne kan 
fortælle os, at her var begravet både kristne og ikke-
kristne. Men hvordan kunne de nu vide det. Jo, det 
kunne de, fordi der på de kristne grave står ordet ”de-
positus”, det ord, som vi kender som ”depot” eller ”de-
poneret”, er opbevaret.

 Kornet opbevarer vi i lader og siloer og depoter. 
og præcis dette var et billede de første kristne i Rom 
kunne bruge, for også graven er et ”depot”, hvorfra 
man bliver hentet igen. ordet ”depositus” på en grav 
viste altså, at her lå der én, der hørte til opstandelses-
folket. Én, som gud ville hente og give liv på sit ord.
 Andet korn bliver sået, for sidenhen at blive til liv-
givende brød. Dette er en påmindelse til os om ikke 
at glemme de mennesker, der savner mad og savner, 
hvad vi ejer i overflod. Den minder os om, at vi skal 
give af det, vi har fået. At brød og liv skal deles.
 På denne måde bliver kernen et symbol på livets 
fest. festen for det liv, vi kan se og smage - i det dag-
lige brød, der giver os liv fra dag til dag. 
og festen for det liv, der rækker ud over døden; det 
som vi ikke kan se eller erfare, men som vi tror og 
håber på. Uforklarligt, som at kernen bliver til korn, 
at et barn fødes til verden.
 Altergang er Livets fest - Kernen bliver et tegn for 
os på guds liv, der er stærkere end døden. Den åbne 
gravs fest. fællesskabets fest. festen uden grænser.

Henrik Nedergaard

Kornet, som dør i jorden,
opstår som fyldte aks.
Druer, som knuses i persen,
modnes til gylden vin.
gud, giv os troen tilbage:
tro gennem dybest mørke,
liv gennem nat og død! 

vi, som blev døbt til Kristus,
døbt til hans død og grav,
ejer opstandelsens løfte:
lovsang og evigt liv.
Himmelens lovsang begynder
her, hvor du selv er nær os,
midt i vor nat og død. 

Kornet, som dør i jorden,
lever i nye korn.
Kristus, i måltidets nærvær
gir du os livets brød.
Dig vil vi takke og prise!
slægternes evige lovsang
stiger fra nat og død.

1.

2.

3.
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SoGNEUDFLUGT FoR DIERNæS SoGN TIL SKoVSGÅRD

FRILUFTSGUDSTjENESTE 
I KLINTEpARKEN

2. pinsedag d. 28. maj kl. 11.00  

vi fortsætter traditionen, som startede i 2010 i Hol-
stenshuus Park. 2. pinsedag, når bøgen er sprunget 
ud og foråret på sit højeste, er der friluftsgudstjene-
ste kl. 11.00 i Klinteparken, hvor man samtidig kan 
nyde den smukke udsigt over vandet. gudstjenesten 
er for hele pastoratet og pastoratets præster deltager.
Både kor og organist vil være med til at festliggøre 
denne gudstjeneste. Efter gudstjenesten er man vel-
kommen til at indtage sin medbragte kaffe/frokost.
Husk: Tæppe eller klapstole.

VæGTERANDAGT I FAAboRG KIRKE

Søndag d. 19. august kl. 21.00

Traditionen tro afsluttes vægternes sæson med en 
aftenandagt i faaborg Kirke, hvor sognepræst Henrik 
nedergaard og vægterne vil stå for vægtersange, 
salmer, bønner og vise ord om sommeren. 

Kl. 21.00 Afgang fra Klokketårnet
Kl. 21.15 Andagt i faaborg Kirke ved vægterne 
 og sognepræst Henrik nedergaard
Kl. 21.45 Afgang til klokketårnet
Kl. 22.00 Afslutning ved klokketårnet

MUSIKGUDSTjENESTE MED 
DEbUTERENDE SALMEDIGTER

Søndag d. 2. september kl. 19.00 

Diernæs Kirke slår kirkedøren op for musikgudstje-
neste med salmedigteren Anne vad.
Anne vad har for nylig debuteret med bogen ”salme-
tunger”. Med et smukt billedrigt sprog formår Anne 
vad at forvandle salmen til et ekko af evangeliet, der 
bevæger sig i krydsfeltet mellem guds direkte vej til 
mennesket og menneskets krogede veje til gud.
Til musikgudstjenesten vil Anne vad og sognepræst 
fritze steiner-Johnsen sammen synge Anne vads 
salmer og tale om temaerne i salmerne. 

KUNSTANDAGT 2012

Lørdag d. 8. september kl. 18.00 

Igen i år har vi den glæde at holde andagt i forbin-
delse med Kunstnertræf 2012 - ”KUn’st for sjov” - i 
faaborg. vi lader kunstværker give det kristne bud-
skab med- og modspil ved kunstandagten lørdag d. 8. 
september kl. 18.00 i faaborg Kirke v/ Pia søgaard 
Hansen. Temaet er ”Livets fylde”, som bl.a. refere-
rer til glæden over livets rigdom og sensommerens 
bugnende overflod 
og… ja, kom selv 
og se! Alle er som 
altid velkomne!

KoM oG HøR FAAboRG KIRKES 
SpæNDENDE MUNKEHISToRIE

Søndag d. 29. juli kl. 14.00 

sognepræst Marlene sigh fortæller om faaborg 
Kirkes spændende munkehistorie. Hvem var Hellig-
åndsmunkene? Hvorfor står der nu kun et klokketårn 
tilbage af den gamle skt. nicolai Kirke på torvet i  
faaborg? og hvorfor er der intet Kirketårn på 
faaborg Kirke? Kom og hør hvordan dette hænger 
sammen. Alle er velkomne. 

Tirsdag d. 12. juni 2012 kl. 13.00

Afgang fra forsamlingshuset i Katterød kl.13.00 og Di-
ernæs kl. 13.10. Besøg (med rundvisning) på skovsgård 
museum på Langeland. Her serveres kaffe/te og kage. 
Derefter går turen til Dovns Klint til ”de vilde heste” i 
forhåbentlig fint vejr, og derfra kører vi hjem til Kat-
terød forsamlingshus, hvor der serveres middag. 
Egenbetaling pr. person: 200 kr.  
Tilmelding (sidste frist: 6. juni) til Hanne Poulsen: 
62611866 eller Elsebeth B. Petersen: 62611901.

KoM oG HøR DEN 
SpæNDENDE HISToRIE oM 

DIERNæS KIRKE 
oG SoGN

Søndag d. 15. juli kl. 14.00 

sognepræst Henrik nedergaard giver et indblik i 
kirken og egnens spændende historie. Rundvisningen 
indledes med en lille gudstjeneste. Alle er velkomne.

MENIGHEDSMøDE MED KoRT GUDSTjENESTE

onsdag d. 13. juni kl. 19 i Faaborg Kirke

optakt til efterårets menighedsrådsvalg
Er frivilligt arbejde i et menighedsråd noget for 
mig? se, hvor du kan gøre en forskel for menne-
sker i faaborg og gi´ et bidrag til fællesskabet. 

Menighedsrådsarbejde er mange gode og spænden-
de oplevelser og opgaver. Kom og se, lyt og spørg. 
Alle er velkomne.op til arrangementet orienteres 
der nærmere i dagspressen.

Faaborg Menighedsråd og præsterne
 

GUDSTjENESTER pÅ 
pRIcES HAVE cENTERET

Lør. d. 23. juni kl. 19.15: sct. Hans: v. Henrik neder-
gaard. Kaffe og kage kan købes.
Tors. d. 26. juli kl. 14.30 v. Marlene sigh
Tors. d. 30. august kl. 14.30 v. Henrik nedergaard

Gudstjeneste i Faaborg Kirke – for prices Have 
beboere og andre interesserede.
Torsdag d. 28. juni kl. 14.30: v. fritze steiner-Johnsen
 



Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

Faaborg Kirke
Maj

Maj  

Juni

Juni

Juli

August

Maj

Juli

Juli

August

september

August

søn.  d. 27. kl. 10.00 Pinsedag (Joh. 14,15-21) v. Ms
Man. d. 28.  kl. 11.00 fælles pastorats gudstjeneste ved Klinten v. alle

søn.  d. 27. kl. 10.00 Pinsedag (Joh. 14,15-21) v. fsJ
Man. d. 28.  kl. 11.00 fælles pastorats gudstjeneste ved Klinten v. alle

søn.  d. 03. kl. 10.00 Trinitatis (Matt. 28,16-20) (kirkekaffe) v. Ms
søn.  d. 10.  kl. 10.00  1. s. e. trin (Luk. 12,13-21) v. Hn
søn.  d. 17. kl. 10.00 2. s. e. trin (Luk. 14,25-35) v. Hn
søn. d. 24.  kl. 10.00  3. s. e. trin (Luk. 15,11-32) (kirkekaffe) v. fsJ
Tors.  d. 28.  kl. 14.30  sommerandagt i kirken for Prices Have v. fsJ

ons.  d. 06. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg
Tirs. d. 12. kl. 13.00 sogneudflugt for Diernæs sogn
ons. d. 13.  kl. 19.00 Menighedsmøde i faaborg Kirke
Lør. d. 23.  kl. 19.15 sct. Hans på Prices Have Centeret v. Hn

Tors.  d. 26. kl. 14.30  gudstjeneste på Prices Have Centeret   v. Ms
Lør. d. 28. kl. 12.00 ½ times klokkekoncert med kirkens organist

Lør. d. 04. kl. 12.00 ½ times klokkekoncert med kirkens organist
Lør. d. 11. kl. 12.00 ½ times klokkekoncert med kirkens organist
Tirs. d. 14. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg
Tors. d. 23.  kl. 16-18 Konfirmandindskrivning i Det nye Hospital
ons.  d. 29. kl. 17.00  Menighedsrådsmøde i Diernæs
Tors.  d. 30.  kl. 14.30  gudstjeneste på Prices Have Centeret   v. Hn

Tors.  d. 24.  kl. 14.30  gudstjeneste på Prices Have Centeret  v. PsH
Lør.  d. 26  kl. 12.00  ½ times klokkekoncert med kirkens organist

søn. d. 01. kl. 10.00 4. s. e. trin (Matt. 5,43-48) v. Hn
søn.  d. 08.  kl. 10.00 5. s. e. trin (Matt. 16,13-26) v. Ms
søn. d. 15. kl. 10.00 6. s. e. trin (Matt. 19,16-26) (kirkekaffe) v. Hn
søn. d. 22. kl. 09.00 7. s. e. trin (Matt. 10, 24-31) v. Hn
fre. d. 27 kl. 17.00 ½ times koncert på sybergorglet
søn d. 29. kl. 09.00 8. s. e. trin (Matt. 7, 22-29) v. Ms
søn d. 29. kl. 14.00 Kirkefortælling   v. Ms 

søn. d. 01. kl. 19.00 4. s. e. trin (Matt. 5,43-48)  v. Hn
søn.  d. 08.  kl. 10.00 5. s. e. trin (Matt. 16,13-26)  v. Hn
søn. d. 15. kl. 14.00 Andagt og kirkefortælling  v. Hn
søn. d. 22. kl. 10.00 7. s. e. trin (Matt. 10, 24-31) (kirkekaffe)  v. Hn
søn d. 29. kl. 10.00 8. s. e. trin (Matt. 7, 22-29)  v. Ms

ons. d. 01. kl. 20.00 sommerkoncert med guitarist Martin Andersen
fre. d. 03 kl. 17.00 ½ times koncert på sybergorglet
søn.  d. 05.  kl. 10.00  9. s. e. trin (Luk. 12,32-48 / Luk. 12,32-48) v. Ms
søn. d. 12. kl. 10.00 10. s. e. trin (Matt. 11, 16-24) v. fsJ
søn. d. 19. kl. 10.00 11. s. e. trin (Luk. 7,36-50) v. Hn
søn.  d. 19 kl. 21.00 vægterandagt v. Hn
søn.  d. 26.  kl. 10.00  12. s. e. trin (Matt. 12,31-42) (kirkekaffe) v. Ms

søn.  d. 02.  kl. 10.00  13. s. e. trin (Matt. 20,20-28) v. fsJ
Lør. d. 08. kl. 18.00 Kunstandagt v. PsH
søn.  d. 09. kl. 10.00 14. s. e. trin (Joh. 5, 1-15)  v. ny præst

søn.  d. 05.  kl. 19.00  9. s. e. trin (Luk. 12,32-48 / Luk. 12,32-48) v. Ms
søn. d. 12. kl. 09.00 10. s. e. trin (Matt. 11, 16-24) v. fsJ
søn. d. 19. kl. 10.00 11. s. e. trin (Luk. 7,36-50) (kirkekaffe) v. Ms
søn.  d. 26.  kl. 10.00  12. s. e. trin (Matt. 12,31-42) v. Hn

Diernæs Kirke

Møder, foredrag, plejehjemsgudstjenester m.v.:

Juni
søn.  d. 03. kl. 19.00 Trinitatis (Matt. 28,16-20) v. Ms
søn.  d. 10.  kl. 09.00  1. s. e. trin (Luk. 12,13-21) v. Hn
søn.  d. 17. kl. 09.00 2. s. e. trin (Luk. 14,25-35) v. Hn
søn. d. 24.  kl. 10.00  3. s. e. trin (Luk. 15,11-32) (kirkekaffe) v. Ms

FSJ: Fritze Steiner-Johnsen, PSH: Pia Søgaard 
Hansen, HN: Henrik Nedergaard, MS: Marlene Sigh
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sognepræst Marianne Kistrups fratrædelse d. 15. maj 
betyder, at der skal ansættes en vikar på 75 % indtil 
fritze steiner-Johnsens orlov udløber 1. april 2013. vi 
håber, at den nye præst kan indsættes primo septem-
ber. At Marianne rejser betyder nogle ændringer i 
gudstjenesterne mv. Derfor kan der forekomme uover-
ensstemmelser mellem det forrige og dette nummer 
af Kirkebladet. MEn det er dette nummer af Kirkebla-
det, der er det aktuelle og gældende mht. kirketider 
osv.  vi skal undskylde den forvirring, det kan medføre.

Præsterne

Kirkebilen
Kirkebilen kører alle søndage, såvel til faaborg 
som til Diernæs Kirke. Transporten er gratis.
Bilen bestilles dagen før på tlf. 6261 8800.

september

søn.    d. 02.   kl. 19.00       Musikgudstjeneste                                 v. fsJ
søn.    d. 09.   kl. 10.00       14. s. e. trin (Joh. 5, 1-15) (kirkekaffe)                        v. PsH



  

Nyt fra menighedsrådene SOMMERKONCERTER 2012 

DIERNæS SoGN
I februar måned afholdtes der sogneaften i Diernæs 
forsamlingshus, vi startede med spisning, og derefter 
fortalte forfatter og sognepræst Preben Koch om sin 
bog ”skæld ud på gud”. Det var en rigtig god aften med 
mange fremmødte.
 Den 12. juni arrangeres den årlige sogneudflugt, som 
i år går til skovsgård og Dovns klint på sydlangeland – se 
nærmere omtale andet sted i Kirkebladet.
 På nuværende tidspunkt venter vi på en byggetilladel-
se fra faaborg-Midtfyn Kommune til at kunne begynde 
nybyggeri af graverbygning/sognehus, ilægning af nye 
varmerør fra graverbygningen til Kirken og parkerings-
plads m.m. Den 17. april fandt åbningen af licitationstil-
budene sted, hvorefter vi håber, at byggeriet er i gang, når 
dette læses.

Hanne Poulsen
Formand

TAK  TIL MARIANNE KISTRUp, SKæRToRSDAG, 
DEN 5. ApRIL 2012 I DIERNæS KIRKE EFTER 
GUDSTjENESTEN.

Kære Marianne.
som du fortalte fra prædikestolen, var det sidste gang, du 
havde en ”almindelig” gudstjeneste i Diernæs Kirke.
På sognets og menighedsrådets vegne vil vi sige dig tusind 
tak for dit år her i pastoratet og Diernæs sogn. vi havde 
håbet, at det skulle være blevet til mange flere år, men vi 
forstår godt dit valg.
 Du har været det friske sjællandske pust. vi har lært 
dig at kende til gudstjenester, bisættelser og din store om-
sorg for de pårørende er enestående, og vi har også lært 
bierne i din baghave at kende.
 fra sognet vil vi gerne give dig et filippa æbletræ. Det 
er et træ, der har en helt særlig sydfynsk historie – som 
du kan læse nærmere om – for vi håber, at når det blom-
strer, er det godt for dine bier, og når du får øje på filippa-
æbletræet tænker lidt på os her på sydfyn.

Vi ønsker dig alt godt fremover.
Hanne Poulsen

FAAboRG SoGN
KoMMENDE MENIGHEDSRÅDSVALG
nu er det forhåbentlig blevet sommer her i året 2012, 
og det betyder, at der er gået 3½ år af den nuværende 
valgperiode for menighedsrådets medlemmer, idet det 
nuværende menighedsråds funktionsperiode udløber den 
1. søndag i advent 2012. 
 Ifølge bekendtgørelsen skal det nuværende menig-
hedsråd indkalde til et menighedsmøde senest den 18. 
september 2012, hvor alle er velkomne. På mødet skal 
der orienteres om menighedsrådets virke og økonomi, 
og der kan stilles spørgsmål. Der vil senere på året blive 
indkaldt til dette møde, idet datoen hos os endnu ikke er 
fastsat.
 Der skal foretages valg til en ny 4-årig periode den 13. 
november 2012, og det vides selvfølgelig ikke, om der 
bliver opstillet 1 eller flere lister.
 Da menighedsrådet i faaborg sogn skal bestå af 10 me-
nighedsrådsmedlemmer, vil situationen, såfremt der kun 
er opstillet 1 liste, være således, at de første 10 navne på 
listen er valgt for en ny 4-årig periode, det er det, der i 
daglig tale benævnes ”fredsvalg”  eller ”aftalevalg”.
 når det officielle orienteringsmøde er afholdt, er der 
mulighed for, at de tilstedeværende personer bliver enige 
om at lave et opstillingsmøde, således at der bliver lavet 
en liste med navne på personer, der kunne ønske at del-
tage i det kirkelige arbejde.
 for at kunne opstille personerne, i prioriteret orden 
på en liste, bliver der afholdt en afstemning blandt de til-
stedeværende, således at kandidaterne opstilles på listen 
efter antallet af stemmer, det betyder, at den, der bliver 
nr. 1 på listen, er den, der har fået flest stemmer, og der-
efter indplaceres de øvrige efter deres stemmeantal.
 Denne opstilling har betydning i tilfælde af, at der er 
flere end 10 personer listen, idet de 10 første på listen så 
vil være valgt i tilfælde af fredsvalg.
 I tilfælde af flere lister afhænger valget af, hvem der 
får flest stemmer, således at de 10 personer, der har flest 
stemmer, er valgt. Jeg kan kun opfordre alle, der har in-
teresse i det kirkelige arbejde, til at møde op til vort ori-
enteringsmøde d. 28. august kl. 17 i Det nye Hospital og 
deltage i debatten.

Erik Buch, formand

AVERNAKø SoGN
Sejler-gudstjeneste ved Avernakø havn 
den 21. juli kl. 14

Kom og oplev en anderledes friluftsgudstjeneste med sange og musik om havet og søen 
ved de smukke opgivelser ved vandet. Efterfølgende kaffe, kage og samvær ved Café 
Mågen. Alle er velkomne.

Klokketårnet, faaborg by’s vartegn, bløder og truer med 
at smuldre væk. Det er dog stadig muligt at spille på det 
mekaniske klokkespil, og, selvom det også efterhånden er 
godt slidt, præsenteres det magtfulde instrument ved 3 
koncerter i løbet af sommeren. Kirkens vestorgel er p.t. 
ude af funktion p. gr. a. mekaniske problemer og angreb 
af skimmelsvamp. Det lille kororgel, ”sybergorglet”, må 
derfor træde i stedet. 

Det lille orgel kan slet ikke fylde det store rum, men den 
gode akustik og den spændende disposition sikrer at det 
også er en oplevelse at høre dette instrument. 

sommeren byder også på en stemningsfuld og poetisk 
koncert med den klassiske guitarist Mikkel Andersen. 
Han er uddannet på konservatorier i DK og UK og har 
spillet koncerter i bl.a. Danmark, sverige, norge, Eng-
land, UsA, Canada, Estland, Letland og Litauen, østrig, 
Tyskland og Polen.

Der er gratis adgang til alle arrangementer.

Menighedsrådsmøder, Faaborg

ons. d. 6. juni kl. 17.30: Menighedsrådsmøde, 
Det nye Hospital
Tirs. d. 14. august kl. 17.30: Menighedsrådsmøde, 
Det nye Hospital

Menighedsrådsmøder, Diernæs

onsdag den 29. august 2012 kl. 17.00 hos Kirsten-
Pihl Andersen, strandgårdsparken 182, 5600 faaborg.

9

27. 7. kl. 17.00:  ½times koncert på sybergorglet

28. 7. kl. 12.00:  ½times klokkekoncert

1. 8. kl. 20.00:  sommerkoncert med 

   guitarist Martin Andersen i faaborg Kirke

3. 8. kl. 17.00:  ½times koncert på sybergorglet

4. 8. kl. 12.00:  ½times klokkekoncert

11. 8.kl. 12.00:  ½times klokkekoncert

Lyø SoGN
Lyø Kirke havde Langfredag besøg af koret ”Efterklang”, som på smukkeste vis frem-
førte Påskens budskab fra Jesus indtog i Jerusalem til opstandelsen Påskedag, og de 
gjorde det rigtig godt både fortælleren og koret. Et amatørkor udstråler altid en 
dejlig sangglæde, så vi glemmer de små ”skæverter”, som uvilkårligt vil komme i så 
langt et stykke. Det hele var fint visualiseret på et stort lærred.
Efter forestillingen havde vi et par timers hyggeligt samvær på Lyø gamle skole, 
hvor Menighedsrådets dygtige damer havde anrettet en lækker buffet med diverse 
drikkevarer.
Menighedsrådet siger tak til koret for en rigtig god dag. også tak til menigheden for 
et meget flot fremmøde.

Peder Jeppesen, Lyø

Gudstjenester på Lyø
søn. d. 17. juni kl. 9.15 2. s. e. trin.  v. Marlene sigh
søn. d. 8. juli  kl. 18.15 5. s. e. trin. v. Provst Palle Jensen
søn. d. 29. juli kl. 16.15 8. s. e. trin.  v. Marlene sigh
søn. d. 12. august kl. 9.15 10. s. e. trin. v. Marlene sigh
søn. d. 2. september  kl. 9.15  13. s. e. trin.  v. Henrik nedergaard

Gudstjenester på Avernakø
søn. d. 17. juni kl. 11.30 2. s. e. trin.  v. Marlene sigh
søn. d. 8. juli  kl. 16.00 5. s. e. trin. v. Provst Palle Jensen
Lør. d. 21. juli kl. 14.00 sejler-gudstj. v. Henrik nedergaard
søn. d. 12. august kl. 11.30 10. s. e. trin. v. Marlene sigh
søn. d. 2. september  kl. 11.30  13. s. e. trin.  v. Henrik nedergaard
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Familiesiden

Konfirmandindskrivning
Torsdags d. 23. august fra kl. 16-18 er der konfir-
mandindskrivning i Det nye Hospital ved faaborg 
Kirke. sedler udleveres på skolerne i begyndelsen af 
skoleåret med nærmere information.

Præsterne

Babysalmesang – NYT HOLD
Nyt hold begynder mandag d. 17. september 
kl. 10-11 og foregår i Faaborg Kirke. 
Babysalmesang er et tilbud til mor/far og baby (3-9 
mdr.) og varer en time hver gang i alt 9 gange. Det er 
et forløb, og det er ganske gratis at deltage. Ud over 
d. 17/9 mødes vi: 24/9; 1/10; 8/10; 29/10; 5/11; 
12/11; 19/11; 26/11. 
Max. deltagerantal er 12, så vi har tid til alle. Man 
skal medbringe et tykt tæppe, da vi opholder os 
på gulvet. Tilmelding senest 12/9 på psh@
km.dk, da jeg har studieorlov hele sommeren. Jeg 
glæder mig meget til at møde jer og jeres babyer. På 
gensyn! 

Pia Søgaard Hansen

Kirkemusikalsk legestue
som noget nyt laver vi i efteråret Kirkemusikalsk 
legestue for børn mellem ca. 1-3 år sammen med en 
voksen. Det kommer til at foregå i Diernæs Kirke 
mandag kl. 16.30-17.30 første gang d.24. september 
og derefter i ulige uger. vi skal synge, nynne, danse 
salmer og sanglege, lave fagter, bruge kroppen, blæse 
sæbebobler, ligge stille, o.a. Det er ganske gratis at 
deltage. Medbring tæppe at sidde på! 
Tilmelding senest 17/9 på psh@km.dk
velkommen til en hyggelig og stemningsfuld time, 
hvor vi sammen laver forskellige aktiviteter omkring 
sang og musik. På gensyn! 
   Pia Søgaard Hansen

Minikonfirmander 2012 – sæt 
kryds i kalenderen allerede nu
også i år bliver der mulighed for at være minikon-
firmand, hvis man altså går i 3. kl. vi begynder i 
uge 40. vi mødes i alt 8 gange, hvor vi synger, hører 
historier, løser opgaver, leger munke, beder fadervor 
og meget andet. Indbydelsen med en tilmeldingsside 
og nærmere oplysninger om ugedag og tidspunkt, vil 
blive uddelt til klasserne i begyndelsen af skoleåret. 
vi glæder os til at se et nyt hold minikonfirmander 
til efteråret. 

Præsterne

Sognepræst Fritze Steiner-johnsen
østerbrogade 84, 5600  faaborg
Tlf.: 62610462
E-mail: fsj@km.dk
Fritze Steiner-johnsens præste-uger
Da fritze steiner-Johnsen er ansat som 75%  stift-
skonsulent og 25% sognepræst med forpligtelse på ét 
konfirmandhold, er hun tilstede som sognepræst i de 4 
sogne i ugerne 12, 19, 22 og 27.

Sognepræst Henrik Nedergaard
Klostergade 40, 5600 faaborg
Tlf.: 62610478
E-mail: hne@km.dk
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-13.
for øvrigt altid efter aftale.
fridag: mandag

Sognepræst pia Søgaard Hansen
Eskemosegyden 12, Åstrup, 5600 faaborg.
Tlf.: 29640450
E-mail: psh@km.dk 
Træffes efter aftale
fridag: fredag

Fg. sognepræst Marlene Sigh 
fra 15. maj til 31. august
E-mail: marla@km.dk
Tlf.: 29640450

Faaborg sogn 
(www.faaborg-sogn.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 og www.sogn.dk/diernaes)

Graver og kirketjener
Karin Krog Daugaard
svendborgvej 270, 5600 faaborg
Tlf.: 62610577 / 21730678
fridag: mandag

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

organist Thomas Ingemansen
falen 43 1. tv., 5000 odense C
Tlf. 28 26 81 51

Menighedsrådsformand Hanne poulsen
svendborgvej 264, 5600 faaborg
Tlf.: 62611866

Regnskabsfører Annie Niebuhr
Engbækvej 17 B, v. Hæsinge, 5672 Broby
Tlf.: 62615635 / 40585635
E-mail: annie@kirkeregnskab.biz

Kirkeværge Elsebeth bjerregaard petersen
viekærvej 1 A, Diernæs, 5600 faaborg
Tlf.: 6261 1901

KIRKEbLADET udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktører: Marianne Kistrup og 
Henrik nedergaard
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30

Præster ved Faaborg og Diernæs kirker

Til babysalmesang syn-

ger vi enkelte salmevers 

og nynner melodierne, 

vugger og bevæger 

børnene til salmernes 

rytme og skærper bør-

nenes opmærksomhed 

ved bjælder, sæbebobler, 

lysene i rummet, farver, 

rasleæg, fagter mv. Det gør ikke noget at mor eller far ikke 

synger særlig godt, men det betyder meget for barnet AT 

mor eller far synger og at det sker i en atmosfære af tryghed 

og ro. Derfor gentager vi sange og bevægelser og lukker al 

hverdagens stress og jag ude, ved at mor eller far kun har 

øje for barnet i den times tid, vi har babysalmesang.

Tak til hold 1 for rigtig hyggeligt samvær til baby-
salmesang og tak til de kvinder/den mand, som 
stillede sig til rådighed som ekstra hænder, sæbe-
bobleblæsere, babyvuggere o.a. glæder mig meget 
til at møde jer alle igen hen ad vejen.

Kom til babysalmesang
Det har været en stor fornøjelse at deltage i babysalmesang i faaborg Kirke med sognepræst Pia søgaard Hansen. Børnene i alderen fra 3 mdr. og frem har fantastisk glæde af dette tilbud. Kirken danner ramme for, at børnene bliver stimuleret både musikalsk, motorisk og oplever stor nærhed mellem dem og deres forældre samt de andre børn på holdet.

Min egen valdemar på 6 mdr har virkelig nydt disse stun-der i kirken, han har kunnet genkende de ting vi lavede og lyste op i ansigtet og øjnene af bare glæde og begejstring.Jeg vil bestemt opfordre andre til at deltage i disse lektioner med dejlig sang og hygge. Kirken har stor glæde af at møde sine små sognebørn i børnehøjde, smil og baby pludren skaber stor glæde i kirkens rum. 

Louise Kjems, 
mor til Valdemar Ejstrup Kjems
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Velbesøgt sogneaften 
med Preben Kok i Diernæs

Konfirmander 2012 
foran Faaborg Kirke

Konfirmandgudstjeneste i 
Faaborg Kirke

Faaborg Show-
band medvirker 
ved Konfirmand-
gudstjeneste

De første babysalme-sangere i 
Faaborg Kirke
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Farvelhilsen fra Marianne Kistrup
Kære alle i Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø.
Jeg har fået nyt arbejde.  Det er en fast stilling i Hvide-
bæk pastorat på sjælland, og derfor har jeg været nødt 
til at stoppe i mit vikariat. Jeg har været utrolig glad det 
år, jeg har været hos jer og vil komme til at savne jer alle 
meget.

Med venlig hilsen
Marianne Kistrup

Tak!
Godt et år fik vi lejlighed til at have dig hos os, 
Marianne. Tak for dit engagement og smil, din omsorg 
og arbejdsindsats. Du vil blive savnet af mange. Held og 
lykke med den nye stilling.

Præsterne

Studieorlov
som bekendt holder jeg studieorlov i juni-juli-august. 
flere har spurgt til, hvad jeg skal lave. Den korte 
version er: Jeg skal bruge en samlet tid på at under-
søge og studere kirkeliv og menighedsfællesskab for 
aldersgruppen 40-60 år. Jeg skal bl.a. kigge nær-
mere på pilgrimsbevægelsen i sverige/Danmark, 
som har stor deltagelse af netop den aldersgruppe, 
for at se, hvad den søger af trosliv og fællesskaber i 
den periode af livet, hvor meget forandrer sig og de 
eksistentielle spørgsmål for alvor melder sig.  

Pia Søgaard Hansen


