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Komponisten Niels W. Gade fylder 200 år

To af det 18. århundredes centale danske kulturpersonligheder, var henholdsvis forfatter og komponist til en af
vores mest elskede julesange. Den var oprindelig tænkt
for børn, men blev efterhånden kendt og sunget af en
langt bredere skare.
”Barn Jesus i en Krybbe laa,
Skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, Barn Jesus.”
H. C. Andersen (1805-1875) skrev de stemningsmættede og billedskabende ord i 1832 som en del af December
i samlingen Aarets tolv Maaneder,Tegnede med Blæk og Pen.
December-afsnittet består af en række smådigte og
optrin, hvor teksten til Barn Jesus i en Krybbe laa synges af
”De fattige Børn paa Gaden”. Den naivt poetiske tekst
hører til noget af H. C. Andersens mest kendte digtning
og teksten står i et modsætningsforhold til den barske
realisme som kommer til udtryk i, det lige så kendte
eventyr, Den lille Pige med Svovlstikkerne fra 1845. Med
afsæt i samtidens romantiske forestillingsverden og den
traditionelle kristne teologi digter H. C. Andersen et
helt lille eventyr på bare to vers. Den rummer på én og
samme tid H. C. Andersens nøgle til troen. En tro der
er funderet på barnesindet og digtet handler derfor også
om at genfinde sin barnetro.
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Den nu foretrukne melodi til Barn Jesus i en Krybbe
laa er skrevet af komponisten Niels Wilhelm Gade
(1817-1890). Niels W. Gade voksede op i København, som søn af snedkeren og instrumentbyggeren
Søren Nielsen Gade. Han kom, efter en nødtørftig
skolegang, i snedkerlære hos faderen. Musikken
havde dog fået tag i ham, og han besluttede sig for at
blive musiker i stedet. Han fik undervisning i violin
af kgl. kapelmusikus Frederik Wexschall og debuterede med succes i 1833. I de følgende år sad han som
violinelev i Det kgl. Kapel. Som komponist fik han
en beskeden indføring i musikteori af A. P. Berggreen, men ellers hentede han mest sine kompositionsfærdigheder som praktisk udøvende musiker i
kapellet. I 1840 reflekterede han på en konkurrence
udskrevet af Musikforeningen med sit første opus,
koncertouverturen Efterklange af Ossian, som han sensationelt vandt 1. præmie med. Kort tid efter kom
hans første symfoni i c-mol opus 5. Den er, ligesom
Ossian-ouverturen, skrevet over en række temaer i
folkevisestil. I symfonien brugte han bl.a. melodien
til På Sjølunds fagre Sletter, som han tidligere havde
skrevet til Ingemanns tekst. Symfonien sendte Gade
til Mendelssohn i Leipzig, en af centraleuropas store
musikbyer, der med stor succes opførte den i 1843
med Gewandhaus-orkestret. Umiddelbart derefter
rejste Gade til Leipzig, hvor han hurtigt blev ansat
som lærer på det stedlige konservatorium og fungerede fra 1844 som 2. dirigent ved Gewandhausorkestret. Ved Mendelssohns død i 1847 overtog han
den musikalske ledelse af orkestret. Den fornemme
stilling havde han dog kun for en kortere tid, da han
i 1848 blev nødsaget til at tage tilbage til Kbh. på
grund af krigsudbruddet samme år. Vel hjemme i København fik Gade til opgave at reorganisere Musikforeningens orkester og kor, som han fik efterhånden
etableret som en pendant til Gewandhaus-institutionen i Leipzig. I 1851 blev Gade organist i Garnisionskirken, en stilling han forlod i 1858 til fordel for
embedet i Holmens kirke.
Gade var som komponist produktiv i næsten alle
samtidens musikalske genrer. Tyngdepunktet ligger
i hans 8 symfonier, men også i de mange værker for
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kor, soli og orkester (heri bl.a. Elverskud
med den berømte Morgensang). Gades
mangeårige virke som organist har
ikke resulteret i en stor produktion for
instrumentet. Mest kendte er hans 3
Tonestykker opus 22 og hans orgelbearbejdelser af Af Højheden oprunden er og
Lover den Herre. Samtiden interesserede
sig ikke synderligt for orgelkompositioner, og mange organister klarede
sig med improviserede indgangs- og
udgangsspil og koralforspil. Henimod
en snes melodier til salmer har Gade
efterladt sig, heriblandt den fornemme
Udrust dig Helt fra Golgata til tekst af
Johannes Ewald.

til i salmebogen. Barn Jesus i en krybbe lå
er en blomst fra romantikken, en sang
hvor digt og melodi går op i en højere
enhed.
Det er blevet sagt om den unge Niels
W. Gade, at han som en anden Klodshans kom ridende på gedebukken uden
at eje andet end sit talent og sin oprigtighed. Ud med de fine og fornemme
og ind med naturtalenterne – en elsket
tradition i dansk kulturliv! Ligesom
H.C. Andersen og Carl Nielsen dukkede han op som et upoleret geni, tog
det etablerede borgerskab med storm,
og endte som den borgerlige musikkulturs foretrukne komponist.

I 1867 blev han leder af Københavns
nystartede Musikkonservatorium, og
blev dér også lærer i komposition. I
denne periode blev Gades indflydelse
næsten enerådende på det etablerede
musikliv i København og i udlandet
hyldedes han som en af samtidens store
mestre. Den dominerende stilling i
samtidens musikliv og hans centrale
position betød at han, frem for alt, blev
tidens herskende smagsdommer. ”Musikpave” blev han kaldt i aviserne.

Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
Ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
Til barnet vil vi stige ind
og bliver børn og sjæl i sind,
Haleluja, halleluja, barn Jesus

Julen 1859 udgav Gade samlingen
Børnenes Jul, Opus 36. Heri bragtes hans
udsættelse af Barn Jesus i en Krybbe lå
sammen med fire små klaverstykker.
Melodiens enkle udtryk knytter sig
fint til tekstens naive, lyriske udtryk.
Med salmebogen fra 2003 blev digtet
nu ophøjet til en salme, og er en af de
to salmer som H. C. Andersen fik med
i salmebogen. Selvom der er skrevet
andre melodier til digtet, er det Niels
W. Gades melodi der i dag er enerådende og den henvises der derfor også

Glædelig jul
Organist Bo T. Lerche

Sognerejsemøder
I dagene 11.-18. september 2018 går sognerejsen til
Normandiet i det nordvestlige
Frankrig. På turen skal vi blandt
mange andre ting se landgangskysten fra D-dag i 1944,
Bayeux tapetet, Frankrigs største
gotiske katedral i Amiens og den
berømte kloster-ø Mont Saint
Michel. I Normandiet har vi fast
base i byen Caen.
Turen foregår i bus med afgang
fra Faaborg og vi har denne
gang allieret os med Riis Rejser
som teknisk arrangør. Turen
arrangeres i samarbejde mellem
præsterne i Faaborg, Svanninge
og Brahetrolleborg pastorater
og bliver den femte sognerejse
siden 2010.
I løbet af vinteren og foråret holder vi nogle rejsemøder, hvor vi
fordyber os i nogle af de steder,
vi skal besøge og historien bag.
De kommende rejsemøder i
Svanninge konfirmandstue
er:
• Onsdag d. 24. januar kl. 19
• Tirsdag d. 27. februar kl. 19
• Onsdag d. 18. april kl. 19

Præstesituationen:
Lene Matthies er ansat permanent på fuld tid
I sidste kirkeblad fortalte vi, at Marianne Skovmand i sommer fik nyt præsteembede i Nyborg. Siden har Lene Matthies og Kjeld Roger Henriksen delt denne
stilling og vikarieret i hendes sted.
Lene Matthies var jo i forvejen ansat på halv tid (50%), så hun har siden haft en
kvote på 100%, og Kjeld Roger Henriksen en kvote på 50%.
De 4 menighedsråd i pastoratet besluttede i september måned at indstille til
biskoppen og Kirkeministeriet, at Lene Matthies permanent blev ansat i den
tjenestemands-stilling på 100 %, som Marianne Skovmand havde – og Kirkeministeriet meddelte medio oktober, at Lene Matthis pr. 1. november ville blive ansat
i denne stilling.
Hendes hidtidige stilling på 50% skal så besættes – det arbejdes der på i øjeblikket
– indtil dette er afklaret, fortsætter Kjeld Roger Henriksen sit vikariat.
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CAFÉAFTENER
CAFÉAFTENERNE FINDER STED I DET NYE
HOSPITAL OG KOSTER 30 KR. MED KAFFE OG
BRØD. ØL OG VAND KAN KØBES.

Vejen til reformationen på Fyn
Torsdag den 22. februar kl. 19.00 - 21.00
I 1517 slog Martin Luther sine 95 teser
op, det fik store konsekvenser også for den
danske kirke, der blev reformeret i 1536.
Foredraget vil vise hvordan de lutherske
tanker fandt vej til Fyn, først ved at indtage
købstæderne ved kysten for til sidst, at
få fat i det ærkekatolske Odense. Der vil
samtidig tegnet et levende billede af tiden
og den teologi, reformationen bragte med
til Fyn.Ved sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen.

HØJSKOLEEFTERMIDDAGE
HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER
STED I DET NYE HOSPITAL OG KOSTER
30 KR. MED KAFFE OG BRØD.

Musik fra hjerte til hjerte
Duoen Mette Elsborg og Erik Maribo
Torsdag den 11. januar kl. 14.30
På mindre end 2 år er ElsborgMaribo stormet frem på den
danske musikscene og har markeret sig som en duo, der ikke
er til at komme udenom.
Med et meget bredt repertoire, der primært spænder inden
for country, vise og folk-genren fortolker duoen både elskede
og kendte klassikere i deres helt egen stil samt deres egne
numre med stor indlevelse og hjertevarme, hvad enten det
er den gamle kending ”Manden på Risten” eller en smuk og
følsom ballade, som deres egen ”Min elskede ven”.
ElsborgMaribo spiller desuden et bredt repertoire inden for
danske ”syng-med-sange”, det kan være med alt lige fra John
Mogensens elskede klassiker ”To mennesker på en strand” til
viser som ”Den gamle skærslippers forårssang”, ”Sølvstænk i
dit gyldne hår”, ”Avenuen” og ”Jeg er Sigøjner”.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag!

Engle – milde eller vilde?

Historiefortællerens egen historie

Tirsdag den 5. december kl. 14.30

Torsdag den 8. februar kl. 14.30

Vi lader op til julen med englene.
Er engle en truet art? Vi tager dem frem
i juledagene, men de er ikke sæsonarbejdere. De lever i verden omkring os året
rundt, og foretager man et englesurf på
nettet, vil man møde en broget skare af
vidt forskellige væsner, der alle benævnes
engle. Vi vil foretage en rejse ind i englenes
verden, og vi skal se, hvordan kunstnerne
har opfattet dem gennem tiden. Vi skal også høre nogle gode
englehistorier fra litterære og religiøse tekster. For engle skal
fortælles, ikke forklares. Ved Marianne Hesselholt.

Denne eftermiddag kommer Bjarne Bekker og giver smagsprøver fra sin nyeste
bog; Historiefortællerens egen historie.
Bekker skriver:
” Halvdelen af bogen er om mine 20 år
i Horne og Faaborg. Herunder en del af
livet omkring kirke, sogn og sogneråd,
som jeg dækkede til Faaborg Avis. Et stort
og omfattende kapitel i erindringsbogen
er branden på Horne Præstegård. Men også fortællinger om
min konfirmation 31. marts 1957 og den guldkonfirmation,
vi arrangerede på 50 års dagen. Samme dato, søndag og endog
samme tidspunkt. Jeg fortæller om den store betydning, opvæksten i et meget aktivt lokalsamfund har haft for mit gode,
lange liv. Livet i præstegården med pastor Rasmussens to
sønner, Jens og Hans Christian. I femte klasse blev vi sorteret
efter hvem der skulle ha’ realen med, og hvem der
var praktisk begavede. Jeg kom i lære, først som
typograf og siden som journalist. Begge gange i
Faaborg”.
Det og mange andre gode oplevelser, kan vi se frem
til denne spændende eftermiddag.Ved journalist
Bjarne Bekker.
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Musikgudstjeneste

DIERNÆS KIRKE
Faaborgkoret synger julen ind
Onsdag den 6. december kl. 19.30
Koret præsenterer under ledelse af Eva Kongsted Simony et
vidtspændende repertoire lige fra kendte, danske julesange
over renæssance-motetter, nye arrangementer af engelske Carols og ny-kompositioner til Leonard Cohens ”Hallelujah” i en
spændende korsats. Der vil være soloindslag fra en af korets
dygtige sangere og fælles julesange, så der lægges igen i år op
til en stemningsfuld aften som optakt til den søde juletid.

”De 9 læsninger”
3. søndag i advent, den 17. december 2017 kl. 19.00
Ved starten af gudstjenesten bæres ”fredslyset” ind – et lys,
der er tændt ved det lys, som altid brænder i Fødselskirken
i Betlehem. I løbet af gudstjenesten læses 9 læsninger, der
peger frem mod og fortæller om Jesu fødsel og betydningen
heraf. Indimellem synges salmer og der vil være musikindslag
ved ”Sebastian og venner” – Sebastian Brix fra Faaborg med
musikstuderende venner fra Odense, som også tidligere har
medvirket med musikgudstjenester. Så velkommen til en
stemningsfuld adventssøndag med efterfølgende kaffe/glögg i
våbenhuset. Gudstjenesten er ved provst Lars Johnssen.

”Mens vi venter” - det er for børn!
Juleaften, søndag den 24. december 2017 kl. 10.30
I aften er det juleaften – der er længe, længe til….
Ja, juleaftensdag kan føles lang for alle børn og barnlige sjæle,
der glæder sig til den store aften. I år falder Juleaften på en
søndag, så vi vil selvfølgelig holde gudstjeneste kl. 10.30 som
sædvanligt i Diernæs Kirke. Kom til fødselsdags-gudstjeneste
for det nyfødte Jesusbarn. En gudstjeneste i børnehøjde med
alle julens glade sange. Og selvfølgelig skal vi have Kagemand
og Nazareth-saft, inden vi går glade hjem! Alle er hjerteligt
velkomne til denne særlige børnegudstjeneste! Gudstjenesten
er ved Lene Matthies.
Nytårsgudstjeneste
Nytårsaftensdag, søndag den 31. december kl. 10.30
Gudstjeneste ved Henrik Nedergaard, hvor vi efterfølgende
ønsker hinanden Godt Nytår med champagne og kransekage i
Våbenhuset.

Søndag den 14. januar 2018 kl. 19.00
Vokalensemblet Decanto, som består af 10 korsangere, synger
sange og salmer fra Danmark, England, Sverige og Tyskland
til Helligtrekonger og læser en fortælling af Cecil Bødker om
den unge mors oplevelse af de vise mænds besøg. Gudstjenesten er ved sognepræst Henrik Nedergaard.

Kyndelmisse-gudstjeneste
Søndag den 4. februar 2018 kl. 10.30
Diernæs kirke afholder denne søndag Kyndelmisse-gudstjeneste ved sognepræst Lene Matthies. Kirken vil være fuld af lys
– og vi vil synge nogle af vores dejlige vintersalmer.
Efter højmessen går vi over i Kirkeladen, hvor der vil være
dækket op og den varme suppe venter os! Her vil der også
blive lejlighed til at høre lidt om denne særlige dag – og
selvfølgelig synge fra Højskolesangbogen. Alle er hjerteligt
velkomne – og der er gratis adgang.
Musikgudstjeneste
Søndag den 25. februar 2018 kl. 19.00
Gudstjenesten er ved sognepræst Lene Matthies.

KIRKELADEN
Arrangementer i Kirkeladen,
Mosetoften 2b, Diernæs

Filmaften ”Aldrig mere i morgen”.
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00
Vi ser Erik Clausen og Bodil Jørgensens nyeste film, og snakker bagefter om den over kaffen.

Fortælling om Finstrup kirkeruin
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00
Foranlediget af besøget på Finstrup Kirkeruin i forbindelse
med Kirkens Døgn, har Einar Fog-Nielsen lovet at fortælle
mere om Finstrup kirkeruin og forbindelsen til Diernæs kirke.
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i Diernæs kirke
og arrangementer i Kirkeladen.
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Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Ole Jonssen, KH: Kjeld Roger Henriksen; UT: Ulrich Thiim

Faaborg Kirke - Gudstjenester
November
Tors. d. 30.

kl. 14.30

Adventsgudstjeneste for Prices Have Centeret

v. LJ

December
Søn. d. 3.
Søn. d. 10.
Tirs. d. 12.
		
Ons. d. 13.
Søn. d. 17.
Ons. d. 20.
Ons. d. 20.
Ons. d. 20.
Søn. d. 24.
		
Man. d. 25.
Tirs. d. 26
Søn. d. 31.

kl. 10.30
1. s. i advent (Luk. 4,16-30) – kirkekaffe
kl. 10.30
2. s. i advent (Matt. 25,1-13)
kl. 9.30
Jul for børnehaver
kl. 11.00 		
kl. 9.30
Jul for dagplejere og vuggestuer
kl. 15.00
3. s. i advent (Luk. 1,67-80) – med kor og musik
kl. 8.15
Julegudstjeneste for Enghaveskolen
kl. 9.30
Julegudstjeneste for Øhavsskolen (Uglen)
kl. 11.00
Julegudstjeneste for Øhavsskolen (Svanen)
kl. 14.00
Juleaften (Luk. 2,1-14)
kl. 16.00		
kl. 10.30
Juledag (Johs. 1,1-14)
kl. 10.30
2. juledag (Matt. 10,32-42)
kl. 10.30	Nytårsgudstjeneste – champagne og kransekage

v. LJ
v. HN
v. HN
v. HN
v. LM
v. LM
v. LM
v. HN
v. LJ
v. LJ
v. LM
v. HN
v. LJ
v. LM

kl. 17.30	Salmesang og Suppe
kl. 10.30
1. s. e. H3k (Mark. 10,13-16) – Nytårsparade
kl. 10.30
2. s. e. H3k (Johs. 4,5-26)
kl. 10.30	Sidste s. e. H3k (Johs. 12,23-33)
kl. 10.30	Septuagesima (Matt. 25,14-30)

v. KH
v. HN
v. HN
v. LM
v. LM

kl. 22.30	Natgudstjeneste – kyndelmisse
kl. 10.30	Seksagesima (Mark. 4,26-32) – kirkekaffe
kl. 17.30	Salmesang og Suppe
kl. 10.30	Fastelavn (Luk. 18,31-43)
kl. 10.30
1. s. i fasten (Luk. 22,24-32)
kl. 10.30
2. s. i fasten (Mark 9,14-29)

v. LM
v. HN
v. LJ
v. HN
v. LJ
v. LM

kl. 14.00
3. s. i fasten (Johs. 8,42-51) - Døvegudstjeneste
kl. 17.30	Salmesang og Suppe

v. UT
v. LM

Januar
Ons.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 3.
d. 7.
d. 14.
d. 21.
d. 28.

Februar
Fre.
Søn.
Ons.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 2.
d. 4.
d. 7.
d. 11.
d. 18.
d. 25.

Marts
Søn. d. 4.
Ons. d. 7.

Diernæs Kirke - Gudstjenester
December
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Søn. d. 3.
Søn. d. 10.
Søn. d. 17.
Søn. d. 24.
Søn. d. 24.
		
Man. d. 25.
Tirs. d. 26
Søn. d. 31.

kl. 10.30
1. s. i advent (Luk. 4,16-30) – kirkekaffe
kl. 10.30
2. s. i advent (Matt. 25,1-13)
kl. 19.00
De 9 læsninger – kirkekaffe
kl. 10.30
Børnegudstjeneste – ”Mens vi venter”
kl. 14.00
Juleaften (Luk. 2,1-14)
kl. 16.00		
kl. 10.30
Juledag (Johs. 1,1-14)
kl. 9.00
2. juledag (Matt. 10,32-42)
kl. 10.30	Nytårsgudstjeneste – champagne og kransekage

v. HN
v. LM
v. LJ
v. LM
v. LM
v. LJ
v. LM
v. LJ
v. HN

Januar
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 7.
d. 14.
d. 21.
d. 28.

kl. 10.30
1. s. e. H3k (Mark. 10,13-16)
kl. 19.00
2. s. e. H3k (Johs. 4,5-26) - musikgudstjeneste
kl. 9.00	Sidste s. e. H3k (Johs. 12,23-33)
kl. 10.30	Septuagesima (Matt. 25,14-30) - kirkekaffe

v. LJ
v. HN
v. LM
v. LJ

kl. 10.30	Seksagesima (Mark. 4,26-32)
kl. 9.00	Fastelavn (Luk. 18,31-43)
kl. 10.30
1. s. i fasten (Luk. 22,24-32)
kl. 19.00
2. s. i fasten (Mark 9,14-29) - musikgudstjeneste - kirkekaffe

v. LM
v. HN
v. LM
v. LM

kl. 14.00

v. HN

Februar
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 4.
d. 11.
d. 18.
d. 25.

Marts
Søn. d. 4.

3. s. i fasten (Johs. 8,42-51)

Oversigt over møder, koncerter m.v. i Faaborg og Diernæs:
December
Søn.
Tirs.
Ons.
Søn.
Ons.

d. 3.
d. 5.
d. 6.
d. 10.
d. 13.

kl. 16.00
kl. 14.30
kl. 19.30
kl. 16.00
kl. 18.00

Julekoncert i Faaborg kirke - Musikskolen
Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital - juleafslutning
Julekoncert i Diernæs kirke med Faaborgkoret
Julekoncert i Faaborg kirke – A´Capellakoret
Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital

Januar
Tirs.
Tors.
Ons.
Tors.
Ons.
Ons.

d. 9.
d. 11.
d. 17.
d. 18.
d. 24.
d. 24.

kl. 10.30
Prices Have – gudstjeneste v. Lene Matthies
kl. 14.30
Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital med duoen Elsborg Maribo
kl. 18.00
Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital
kl. 19.00	Filmaften i Kirkeladen, Diernæs
kl. 17.00
Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen
kl. 19.00	Sognerejsemøde i Svanninge konfirmandstue

Februar
Tirs.
Tors.
Ons.
Ons.
Tors.
Tirs.

d. 6.
d. 8.
d. 21.
d. 21.
d. 22.
d. 27.

kl. 10.30
Prices Have – gudstjeneste v. Lars Johnssen
kl. 14.30
Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital med Bjarne Bekker
kl. 18.00
Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital
kl. 19.00	Foredrag i Kirkeladen med Einar Fog-Nielsen
kl. 19.00
Caféaften i Det nye Hospital med Lasse Rødsgaard Lauesen
kl. 19.00	Sognerejsemøde i Svanninge konfirmandstue

Marts
Ons. d. 7.

kl. 17.00

Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen

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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Nyt fra menighedsrådene
Faaborg sogn
Tilbageblik
En gang i mellem er det tiden til et tilbageblik, sådan har
jeg det også efter mange år i menighedsrådet.
I sin tid var jeg en travl bankmand, der ikke tænkte meget
på kirken og endnu mindre på menighedsrådsarbejdet.
Jeg vidste godt, at faderen til en af mine ro-venner var
menighedsrådsformand, men det var det. En dag i banken
kom Otto Malmmose, vor bankdirektør, hen og spurgte
om hvad jeg synes om arbejdet i menighedsrådet, jeg
fortalte, at jeg ikke vidste noget om det, men han syntes at
jeg burde prøve at tale med urmager Laurvig, som på det
tidspunkt var formand, hvilket jeg lovede. Efter en samtale
med urmager Laurvig fandt jeg det interessant, hvilket jeg
nævnte til Otto Malmmose. Det viste sig så, at det var hans
kone Anna Malmmose, der på den tid var medlem af menighedsrådet, der mente at jeg kunne være et emne til arbejdet. Efter nogle samtaler og lidt tid til at tænke sig om,
besluttede jeg at stille op til valget, på det tidspunkt var der
12 medlemmer i rådet og de 10 ville ikke fortsætte.
Jeg blev valgt sammen med de andre, så det var faktisk et
helt nyt råd, der skulle til at finde sig tilrette.
Vi nye vidste ikke noget om det kirkelige arbejde, men fik
god hjælp af vor sognepræst Einar Fog-Nielsen, så vi kom
i gang, og jeg blev formand, det var en turbulent tid, men
ved godt samarbejde og hjælp fra kirkens medarbejdere
kom vi i gang.Vi lærte om regnskaber, vi lærte om arbejdet
ved kirken, både i kirken, ved orglet, ved kirkegården
samarbejdet med Stiftet og Provstiet og langsomt fik vi det
lært. Jeg kan sige, at det var et helt andet arbejde, end mit
job i banken, det var ikke tal i kolonner, det var mennesker,
der var dedikeret til arbejdet med mennesker.
Menighedsrådet dengang var et fantastisk godt sammentømret team, hvilket det for øvrigt har været gennem alle
årene, selvom der selvfølgelig har været udskiftninger, det
har været dejligt og muntert, ligesom i dag hvor vi har
været så heldige, at selvom der er kommet fire nye unge
medlemmer ind i menighedsrådet fortsætter det gode
samarbejde. At få fire nye unge medlemmer i menighedsrådet tegner også godt for fremtiden, idet de selvfølgelig har
andre værdier og synspunkter, som også skal godtages, menighedsrådet skal også udvikle sig. Jeg har før skrevet om
menneskene ved kirken, om kirketjener, kordegn, organist,
kirkegårdsleder og andre som arbejder ved kirken, gennem
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alle årene har det været et særkende, at udskiftninger i
stillingerne skete meget sjældent, det er frie stillinger men
under ansvar, og der kan jeg sige, at de medarbejdere jeg
har kendt, er mennesker der er gået op i deres arbejde, det
har været dejligt. Det menighedsråd, der blev dannet, da
jeg begyndte overtog en kirke, det gamle hospital, 2 præstegårde og Klokketårnet samt en sum penge til at kalke
Klokketårnet for, ellers ingenting, ingen protokoller eller
andre papirer, vi begyndte fra nul. Gennem årene har vi
været så heldige, at vi har kunnet skaffe midler til at bygge
det Nye Hospital, sælge en præstebolig i Diernæs, købe
en ejendom i stedet på Østerbrogade, sælge den gamle
præstegård i Klostergade og bygge en ny i en del af haven
som blev frastykket, moderniseret det gamle hospital og
indrette det til en administrations- og kontorbygning med
et lille mødelokale, købe en ejendom af 3F i Priorensgade
og indrette den til graverbygning med alle moderne faciliteter, modernisere vor kirkegårde så de i dag opfylder de
nye krav til stort set alle former for begravelser, sælge præsteboligen på Østerbrogade og bruge midlerne til varme i
kirken, indrette våbenhus og sakristi og til sidst ikke mindst
Klokketårnet. I dag er vi i gang med parkeringspladsen og
begynder at forberede en renovering af selve kirken, så
også på det område er der sket meget.
Erik Buch, formand
Diernæs Sogn
Med dette blads udkomme er vores nye organist startet hos
os. Et meget varmt velkommen til Jolija Skipore (se andet
sted i bladet).Vi er også startet op med musikgudstjenester
om aftenen. De er af en times varighed og vil være en
gang om måneden. Allerede første aften har der været en
del kirkegængere og dejligt at lytte til både musik og solosangerne. Lutheråret har budt på mange varierede tilbud
som eksempelvis filmaften, vandring, foredrag og musiske
indslag og det har været dejligt at se den søgning og interesse det har givet. Som noget nyt juleaften ser vi frem til
at tilbyde en ekstra gudstjeneste ”Mens vi venter”. I januar
måned vil vi igen have en filmaften i Kirkeladen. Det havde
stor søgning sidst og aftenen var på alle måder vellykket,
har vi fået tilbagemeldinger på. Denne gang vil det være
filmen ”Aldrig mere i morgen” af Erik Clausen. I februar
er vi glade for igen at kunne byde Einar Fogh velkommen.
Hans foredrag vil bl.a. dreje sig om Finstrup kirkeruin.
Lene Leth, formand

Menighedsrådsmøder, Faaborg

Menighedsrådsmøder, Diernæs

Onsdag den 13. december kl. 18.00
Onsdag den 17. januar kl. 18.00
Onsdag den 21. februar kl. 18.00

Tirsdag den 23. januar kl. 17.00
Onsdag den 7. marts kl. 17.00

Møderne afholdes i Det nye Hospital,
Kirkestræde 11.

Møderne afholdes i Kirkeladen,
Mosetoften 2 B, Diernæs

Lyø & Avernakø
Lyø Kirke - Gudstjenester
December
Søn. d. 3.
Søn. d. 24.
Tirs. d. 26
Søn. d. 31.

kl. 9.30 1. s. i advent (Luk. 4,16-30)
kl. 15.30 Juleaften (Luk. 2,1-14)
kl. 9.30 2. juledag (Matt. 10,32-42)
kl. 15.30	Nytårsgudstjeneste

Januar
Søn. d. 14. kl. 9.30

2. s. e. H3k (Johs. 4,5-26)

Fabruar
Søn. d. 4. kl. 9.30	Seksagesima (Mark. 4,26-32)
Søn. d. 25. kl. 9.30 2. s. i fasten (Mark 9,14-29)
Menighedsrådsformand:
Helle Kanne Larsen
Smedegyden 7
Lyø, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 99 80
mail: havlokke@strynet.dk

v. KH
v. HN
v. KH
v. LM
v. KH
v. KH
v. KH

Graver:
Se under Faaborg Kirkegård.

Avernakø Kirke - Gudstjenester
December
Søn. d. 3.
Fre. d. 15.
Søn. d. 17.
Ons. d. 20.
Søn. d. 24.

kl. 15.30
kl. 19.00
kl. 9.30
kl. 10.00
kl. 15.30

1. s. i advent (Luk. 4,16-30)
Julekoncert med Horne Blandede Kor
3. s. i advent (Luk. 1,67-80)
Juleafslutning – Munkegården
Juleaften (Luk. 2,1-14)

Januar
Man. d. 1. kl. 10.30	Nytårsgudstjeneste
Søn. d. 14. kl. 11.30 2. s. e. H3k (Johs. 4,5-26)
Februar
Fre. d. 2. kl. 19.00
Søn. d. 18. kl. 9.30

v. KH
v. KH
v. KH
v. KH
v. KH
v. KH

Koncert og kyndelmisse-gudstjeneste v. KH
1. s. i fasten (Luk. 22,24-32)
v. KH

Menighedsrådsformand:
Mette Bach
Stenager 18
Avernakø
5600 Faaborg
Tlf. 42 16 57 58
km.bach@hotmail.com

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

Så fik vi fejret Luther og reformationen
med manér! Vi havde en fantastisk fredag
aften med flot fremmøde (over halvdelen
af alle øens beboere).Vi glæder os til de
kommende arrangementer. Bl.a. den 1.
søndag i advent, som vi fejrer med adventsgudstjeneste og efterfølgende gløgg og
æbleskiver. Den 15. december holder vi
julekoncert med Hornekoret, og den 20.
december har Munkegårdens børn bedt
om, at de kan holde juleafslutning i kirken
med en gudstjeneste, hvor alle der har lyst
selvfølgelig er velkomne. Det bliver måske
en ny tradition vi der indfører. Og så er
vi blevet enige om at fejre kyndelmisse
med en koncert i år, og hvis vi kan nå at få
det arrangeret, i sammenhæng med en kyndelmisse-gudstjeneste. Det er jo en fredag
aften; men hvis gæster fra fastlandet skulle
være interesseret, kan man nå at komme
hjem med sidste færge.
Mette Bach, formand

Juleandagt på Bjørnø
Den 22. december kl. 19.30
Igen i år bliver der juleandagt på Bjørnø, Henriksminde, Bjørnø 2.
Det bliver fredag den 22. december kl. 19.30 ved provst Lars Ole Jonssen.Velkommen til en hyggelig før-juleaften med salmer, fortælling og
samvær.
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Særlige gudstjenester og arrangementer

for de allermindste
Torsdag den 14. december kl. 9.30 i
Faaborg kirke
Vuggestuer og dagplejebørn inviteres til
sanse-gudstjeneste i julens tegn.Vi skal

lytte, smage, lugte, føle og se alle tegnene
på, at det snart er jul. Og selvfølgelig skal
vi synge julen ind sammen. For yderligere
oplysninger og tilmelding: Sognepræst
Lene Matthies, mobil: 29 64 04 50.

Jul for de mindste i
Faaborg kirke
Tirsdag den 12. december
kl. 9.30 og 11.00
Med julesange og julefortælling ved Esther
Rützou og sognepræst Henrik Nedergaard.
Fortællingen hedder ”Det stædige æsel og
måbende får og de vise kameler” og handler om Julius, der gerne vil gerne vide,
hvorfor vi fejrer jul hvert år. Far siger, at
det er på grund af noget, der skete den
allerførste jul.
Så Julius må spørge det stædige æsel, som
bar Maria til Betlehem, de måbende får,
som står og stirrer op på himlen, hvor
stjernen og englene lyser, og de vise ka-

meler, som er på vej til Betlehem med gaver. De forskellige dyr kommer med hvert
deres bud på, hvorfor vi fejrer jul – og
måske rammer de ikke helt rigtigt, men
heldigvis står den enfoldige ko i stalden og
kan sætte tingene på plads. Vi kommer til
både at synge og danse denne formiddag.
Vel mødt.

Onsdag den 3. januar kl. 17.30
v. Kjeld Roger Henriksen
Onsdag den 7. februar kl. 17.30
v. Lars Jonssen
Onsdag den 7. marts kl. 17.30
v. Lene Matthies

Gudstjenester på Prices Have Centret

Torsdag den 30. november kl. 14.30 ved sognepræst Lars Jonssen. Adventsgudstjeneste i Faaborg kirke med efterfølgende sammenkomst i Det nye Hospital
Tirsdag den 9. januar kl. 10.30 ved Lene Matthies
Tirsdag den 6. februar kl. 10.30 ved Lars Jonssen

Døvegudstjeneste

søndag den 4. marts kl. 14.00 i
Faaborg Kirke
Døvemenigheden Syddanmark dækker over
døve fra Fyn og Sønderjylland.Vi har ikke
vores egen kirke, derfor bruger vi andres
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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.
Onsdag den 20. december kl.
8.15 v. Lene Matthies i Faaborg
Kirke
Julegudstjeneste for hele Enghaveskolen
Onsdag den 20. december kl.
9.30 v. Henrik Nedergaard i
Faaborg Kirke
Julegudstjeneste for Øhavsskolen,
afd. Uglen – 0.-6. kl.
Onsdag den 20. december kl.
11.00 v. Lars Jonssen i Faaborg
Kirke
Julegudstjeneste for Øhavsskolen,
afd. Svanen – 7.-10. kl.
Natkirke i Faaborg Kirke
Fredag den 2. februar kl. 22.30

Salmesang og suppe
Efter en kort gudstjeneste går vi over i Det
nye Hospital, hvor vi hygger os med varm
suppe og brød.
Der er ingen tilmelding og det er gratis at
være med!

Julegudstjenester
for skoler

kirker rundt om i vores område.Vores
gudstjenester er med tegnstøttet kommunikation, det betyder at der tales samtidig
med at der laves tegnsprog. Det betyder at
både døve og hørende kan få noget ud af
gudstjenesten.

Kyndelmisse aften – den 2. februar
– vil der igen være NATKIRKE ved
sognepræst Lene Matthies i Faaborg
Kirke. Middelalderens gamle lysfest
fejres i dag som en besindelse på
ordet om KRISTUS som VERDENS
LYS. Lys midt i vinterens mørke –
lys i det mørke, som kommer fra os
mennesker – lyset fra Betlehem som
mørket aldrig får bugt med. Midt
i vintermørket vil kirken stråle af
levende lys – og der vil aftenen igennem være rum for andagt, musik,
bøn, stilhed og samvær. Se endeligt
program i dagspressen og på kirkens
hjemmeside. Kirken vil være åben
for alle fra kl. 20.00.
Derfor inviterer vi alle til døvegudstjeneste 4. marts kl. 14.00 i Faaborg
kirke. Efterfølgende vil der være
kaffe i konfirmandstuen til 25 kr.
pr. pers.
Døvepræst Ulrich Thiim

Koncerter og arrangementer julen 2017

Børne- og ungdomskor ved Faaborg
kirke søger nye sangere
Musikskolens advents- og julekoncert
Søndag d. 3. december kl. 16.00 i Faaborg Kirke
Musikskolens traditionsrige og årlige advents- og julekoncert.
En lang række af musikskolens dygtige elever viser deres
kunnen i Faaborg Kirke. Et broget og et fascinerende indblik i
musikskolens kreative arbejde, og måske et glimt af fremtidens
musikalske stjerner.

I koret arbejder vi med den basale sangteknik, og afprøver en
lang række forskellige satstyper og musikalske genrer, som vi
bruger ved gudstjenester, andagter og koncerter mm.
Vi arbejder med traditionelle klassisk musik, men også med
rytmiske og mere moderne toner.
Den ugentlige korprøve 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 5.
klasse, er velkomne.
Koret har en ugentlig øvegang torsdage fra kl. 16.30 – 18.00 i
Det Nye Hospital – lige overfor kirken.
Du kan møde op på en øvedag og være med eller kontakte
korleder Bo T. Lerche på tlf. 21252136 for at høre om hvordan
det er at synge i kor. Det er gratis at være med i koret! Du får
sangundervisning på et meget højt niveau! Der er et godt fællesskab! Du får honorar når du deltager med koret ved gudstjenester og andre arrangementer!
Organist og korleder Bo T. Lerche

Ny organist i Diernæs kirke

Faaborg A´Capellakor

Julekoncert med Faaborg A´Capellakor
Søndag d. 10. december kl. 16.00 i Faaborg Kirke
Julekoncert med Faaborg A´Capellakor dirigeret af deres nye
dirigent Connie Koch Rasmussen.
Denne, den mest traditionsrige julekoncert i Faaborg kirke, er
særlig i år, da det er første gang korleder Connie Koch Rasmussen leder koret gennem denne populære korkoncert i Faaborg
kirke.

Julija Skipore er uddannet accordeonist
fra Jazeps Vitols Musik Akademi i Riga
(Letland) og Syddansk Musikkonservatorium. Hun begyndte at spille musik som
9-arig og modtog undervisning hos Viktors
Nikandrovs pa musikskolen i Limbazi.
Bagefter studerede hun pa MGK og Musik
Akademi med Jurijs Rizovs. En kort periode
studerede hun videre pa Musikkonservatoriet i Milano. Julija Skipore har deltaget i mesterkurser ved
bl.a. Prof. Massimiliano Pitocco (Musikkonservatorium i Roma,
Italien), Prof. Sergio Scappini (Musikkonservatorium i Milano,
Italien), Prof. Jytte Von Ruden (Syddansk Musikkonservatorium), Eduardas Gabnys (Musik Akademi i Vilnius, Litauen),
Prof. Krzistof Olczak (Polen). Hun er modtager af priser ved
internationale konkurrencer i Citta di Lanciano (Italien), Castelfidardo (Italien),Tartu (Estland), St. Petersburg (Rusland).
Julija Skipore har spillet koncerter og deltaget i festivaler i
hjemland og udlandet, f. eks. i Litauen, Estland, Rusland,
Norge,Tyskland, Italien, Danmark. Har spillet som solist, som
solist med orkester, også i kammermusikensembler.
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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 Lene Matthies
Østerbrogade 8, 5600 Faaborg
Tlf.: 29 64 04 50
E-mail: lema@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag
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.-tors. kl. 10-14
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
KIRKEBLADET udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør: Henrik Nedergaard
Produktion: Faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30
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1. kirketjener Anne Thaule
Damtoften 23, 5600 Faaborg
Tlf.: 30 50 16 07
Fridag: Mandag
2. kirketjener Jonna Tofte Nielsen
Tlf.: 30 30 16 44
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 Julija Skipore
Sinebjergvej 60, 5600 Faaborg
Tlf.: 26 45 21 97
E-mail: julija.skipore@gmail.com
Menighedsrådsformand Lene Leth A. Jensen
Prices Havevej 37, 5600 Faaborg
Tlf.: 21 96 79 25
e-mail: lene.leth.jensen@gmail.com
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

