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Fredslyset
i Betlehem
Fredslyset blev oprindeligt tændt i fødselsgrotten i
Betlehem ved den flamme, som altid brænder.
Fredslystraditionen opstod i begyndelsen af 1980’erne
i Østrig, hvor aktionen blev startet af den østrigske radio ORF, og gennemført under navnet »Lys i mørket«,
til fordel for nødlidende og handicappede mennesker
der.
I begyndelsen gik de østrigske spejdere ind i arbejdet.
Det er nu primært dem, der henter og bringer Fredslyset ud i Østrig og videre rundt i Europa. Fredslyset
har især i de Østeuropæiske lande fået stor betydning,
da de i så mange år levede i mørke.
I flere lande er det nu blevet et samarbejde mellem
spejderne og Sct. Georgs Gilderne. I 1996 lykkedes
det enkelte danske Sct. Georgs Gilder at få bragt
Fredslyset ud i Danmark og videre til Sverige. Allerede
året efter deltog ca. 35 gilder og i 1999 var antallet
steget til over 100.
Over hele Europa bruges både tognettet og privatbiler som fordelingslinjer, hvor Fredslyset, i form af en
tændt flagermuslygte, transporteres i en sikringsbeholder. Modtagerne kommer så med deres egne lygter
og overfører flammen hertil.

Fredslyset bæres ind i:
• Diernæs kirke søndag d. 7. december
kl. 16.00 ved Lucia-gudstjeneste.
• Faaborg kirke søndag d. 4. januar kl.
10.30 ved Spejdernes Nytårsparade.
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Udbredelsen af Fredslyset går fra Wien over Frankrig,
England, Skotland og til Irland. Fra Wien også gennem Tyskland, hvor det forgrener sig nordpå til Skandinavien og østpå rundt i det meste af Østeuropa.
I Danmark har vi valgt at modtage og videregive
Fredslyset uden nogen form for politisk, religiøs eller
anden bagtanke, og som en gave hvor budskabet er:
• Fred på Jorden
• et lys for fællesskab
• et lys for forståelse
• et lys for fred og venskab
• et lys for tolerance
• et lys for nødlidende og ensomme
• et lys for aktivt hjælpende
• en gave som skal lyse op i adventstiden
• en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde
for andre
Henrik Nedergaard
Kilde: Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Komponisten Carl Nielsen fylder 150 år

I 2015 fejres på hele Fyn, ja vel i hele landet, at det er
150 år siden at Carl Nielsen fødtes i Nørre Lyndelse.
Også her i Faaborg-Midtfyn kommune, der rettelig er
hans fødested, må dette runde jubilæum markeres. De
fleste kender til hans sange, der jo er nogle af de mest
kendte og sungne fællessange overhovedet.
Hans salmemelodier er, i en kirkelig sammenhæng,
ligeså kendte og elskede, om end af et færre antal. En
jul uden ”Mit hjerte altid vanker” og en påske uden
”Påskeblomst” er utænkelige i de fleste danske kirker.
Denne umiddelbare appel som sangene og salmerne
repræsenterer, er også den der har sikret Carl Nielsen
ryet som en folkelig komponist, og som en komponist
som alle, både ung og gammel, har et nært forhold til.
I Faaborg kirke har vi valgt at markere jubilæet med
en koncertrække, fordelt over det meste af året, hvori
Carl Nielsens musik har en central placering.  
• Onsdag d. 25. Februar kl. 19.30
i Det Nye Hospital
Sangaften med sanger Thomas Krogh og kirkens organist. Aftenen byder på et udvalg af Carl Nielsens mest
elskede sange.

Julelegat 2014
Da administrationen af legatet efterhånden er omfattende og legatets midler begrænsede, vil årets
legater blive uddelt i samarbejde med FaaborgMidtfyn kommune. Herigennem vil der blive
tiltænkt et antal legater til værdigt trængende
børnefamilier. Der kan således ikke søges julelegat
ved Faaborg kirke i år.
Legatudvalget ved Faaborg kirke

• Onsdag d. 25. Marts kl. 19.30
i Faaborg kirke
Koncert med Den Kongelige Livgardes Blæserkvintet. På programmet er Carl Nielsens blæserkvintet,
et af hans fineste kammermusikværker, der slutter
med en variationsrække over hans egen melodi til
”Min Jesus lad mit hjerte få”. Programmet byder
derudover på musik af Otto Mortensen og Peter
Rasmussen.
• Onsdag d. 3. Juni kl. 19.30
i Faaborg kirke
Festkoncert med vokalensemblet ”Musica Ficta”
dirigeret af Bo Holten. ”Musica Ficta”, der er et
af landets bedste professionelle vokalensembler,
etableredes i 1996 af komponisten og dirigenten Bo
Holten. Ensemblet har indspillet 21 CD’er, heraf 14
med danske sange.
Programmet ved koncerten byder på Carl Nielsens 3
motetter opus 55 samt korudsættelser af et udvalg af
kendte og mindre kendte sange.
• Onsdag d. 7. Oktober kl. 19.30
i Faaborg kirke
Orgelkoncert med  organist Steen Wrensted Jensen,
Tønder. På programmet står bl.a. Carl Nielsens store
orgelværk ”Commotio”.
• Onsdag d. 11. November kl. 19.30
i Faaborg kirke
Orgelkoncert med kirkens organist. Programmet
byder på orgelkoraler af Jesper Madsen, Naji Hakim
og Bedrich Janáchek m.fl.  komponeret over Carl
Nielsens salmemelodier.
Nye tider!
Den nye skolereform og nedlæggelse af de ældste
klasser på flere omegns-skoler har betydet ændrede
ringetider på skolerne i Faaborg.
Ved kirkerne i Faaborg og Diernæs ændrer vi også –
forsøgsvis i et år – gudstjenestetiderne for højmessen
fra kl. 10.00 til 10.30 fra 1. søndag i advent.
Herved kan præsterne, når de samme dag har gudstjeneste i Diernæs kl. 9.00, overholde de gældende
fartbegrænsninger, samt nå at sige ordentlig farvel i
Diernæs og ordentlig goddag i Faaborg.
Se endvidere formand Erik Buchs indlæg side 8.
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HØJSKOLEEFTERMIDDAGE
HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER STED I DET NYE HOSPITAL.
DET KOSTER 30 KR. MED KAFFE OG BRØD.
”Astrid Lindgrens verden”
•

Tirsdag d. 2. december kl. 14.30.
Højskoleeftermiddagenes juleafslutning.
Ved sognepræst Karin Nebel
Astrid Lindgrens eventyr og
fortællinger er for både børn og
voksne. Og alle handler de om
livsmod, livsglæde og om at se
på verden med nye øjne.
Til denne juleafslutning vil vi
hilse på Emil, Pippi, Mio, Ronja,
Jonatan og Tvebak, og sammen
se nogle filmklip og synge en
masse julesange.

”I vikingernes og munkenes fodspor” –
sogneturen til Yorkshire 2014!
•

En eftermiddag i selskab med
Kingo - Brorson - Grundtvig Ingemann og Johs. Johansen.

Caféaften

CAFÉAFTENERNE FINDER STED I DET
NYE HOSPITAL. DET KOSTER 30 KR. MED
KAFFE OG SMÅKAGER.

Tirsdag d. 13. januar kl. 14.30  
Ved sognepræst Vibeke Hammerum,
Svanninge

I maj 2014 tog præsterne i
Brahetrolleborg og Svanninge
treogtredive ’blandede’ sognebørn med på en fælles rejse til
det smukkeYorkshire, hvor de
blandt meget andet så storslåede
katedraler, klosterruiner og
spor efter vikingerne! En tur til
landsbyen Aidensfield – kendt
fra TV-serien ”Små og store
synder” blev det også til, selv om den ikke eksisterer på
landkortet!  Vibeke fortæller og har billeder med!
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”Henrik og salmerne - fortællinger
om sporadiske møder med nogle
salmedigtere”
• Tirsdag d. 3. februar kl. 14.30
Ved tidl. provst Palle Jensen, Nr. Broby

Feltpræst i Afghanistan
Ved sognepræst Henrik Nedergaard
•

Tirsdag d. 27. januar kl. 19.00-21.00

Sognepræst Henrik Nedergaard fortæller og viser billeder fra sin udsendelse som feltpræst til Afghanistan i
2014. Han vil også komme ind på Afghanistans spændende, men også ulykkelige historie, samt den nuværende politiske situation og Danmarks militære indsats
gennem mere end 10 år.

et sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker

Arrangementer
i Kirkeladen,
Diernæs
De 9 læsninger

Feltpræst i Afghanistan

•

•

•

Søndag d. 21. december kl. 16.00 i Faaborg
kirke v. Lars Ole Jonssen
Søndag d. 21. december kl. 19.00 i Diernæs
kirke v. Henrik Nedergaard

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 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.
Spejdernes Nytårsparade
•

Søndag d. 4. januar kl. 10.30 i Faaborg kirke
v. Henrik Nedergaard

Årets 2015 starter festligt i Faaborg kirke. Spejdere i
alle aldre deltager i denne årlige gudstjeneste. I samarbejde med Sct. Georgs Gildet bæres også Fredslyset ind i Faaborg kirke og ind i det nye år ved denne
gudstjeneste.
Kyndelmisse
•
•

Søndag d. 1. februar kl. 10.30 i Diernæs
kirke v. Henrik Nedergaard. Efterfølgende
suppe i Kirkeladen.
Søndag d. 1. februar kl. 19.00 i Faaborg kirke
v. Lene Matthies. Efter gudstjenesten vil der
være ost & rødvin og alle er hjerteligt velkomne
til en stemningsfyldt aften!

Søndag den 1. februar er der gudstjenester i Faaborg
og Diernæs kirker, som tilrettelægges som en fejring af
”Kyndelmisse” – kirkens gamle helligdag i midvinteren.
Velkommen til en gudstjeneste fyldt med lys og musik.

Tirsdag d. 20. januar kl. 14.30

Sognepræst Henrik Nedergaard fortæller og viser billeder fra sin udsendelse som feltpræst til Afghanistan i
2014.
Skolerne i Diernæs sogn
i mere end 300 år
•

Tirsdag d. 24. februar kl. 14.30

Kirsten Teisner fortæller denne eftermiddag; pluk af
historie og hændelser fra de gamle optegnelser og frem
til i dag.

Arrangementer
i Diernæs kirke
•

Onsdag d. 3. december kl. 19.00
Julekoncert i Diernæs kirke
Faaborgkoret giver koncert og synger julen ind.
	Fri Entre.
• Søndag, den 7. december kl. 16.00
Gudstjeneste hvor Fredslyset bæres ind og
Luciakoret medvirker. Landsbyforeningen
arrangerer fra kl. 14 juleklip og laver juledekorationer i Kirkeladen.
• Søndag, den 21. december kl. 19.00
Gudstjeneste med De 9 læsninger.
• Søndag, den 28. december kl. 16.00
Gudstjeneste, hvor vi synger julen ud. Stine
Brinch på trompet gør årets sidste gudstjeneste
ekstra festlig.
• Søndag d. 1. februar kl. 10.30
Kyndelmissegudstjeneste – hvor vi efterfølgende
slutter med suppe i Kirkeladen.
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Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter
Faaborg Kirke - Gudstjenester
November
Fre. d. 28. kl. 9.30
Søn. d. 30. kl. 10.30

Adventsgudstjeneste for Sundskolens 0.-3. kl.
1. s. i advent (Matt. 21, 1-9)

v. LM
v. LM

Jul for Prices Have Centret
2. s. i advent (Luk. 21, 25-36)
Julegudstj. for børnehaver, dagplejere mv.
3. s. i advent (Matt. 11, 2-10)
4. s. i advent – ”De 9 Læsninger” – Kirkekaffe
Julegudstjeneste Enghaveskolen
Julegudstjeneste Toftegaardsskolen
Julegudstjeneste Sundskolen
Juleaften (Luk. 2, 1-14)
Juledag (Luk. 2, 1-14)
2. juledag (Matt. 10, 34-39)
Julesøndag (Luk. 2, 25-40)

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

kl. 14.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Nytårsdag (Luk. 2, 21) – Champagne
Hellig 3 konger (Matt. 2, 1-12) - Nytårsparade
1. s. e. H. 3 k. (Luk. 2, 41-52 / Mark. 10, 13-16)
2. s. e. H. 3 k. (Joh. 2, 1-11) – Kirkekaffe
Sidste s. e. H. 3 k. (Matt. 17, 1-9)

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

kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Kyndelmisse-gudstjeneste- Ost & rødvin
Seksagesima (Mark. 4, 1-20)
Fastelavn (Matt. 3, 13-17)
1. s. i fasten (Matt. 4, 1-11) - Kirkekaffe

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

2. s. i fasten (Matt. 15, 21-28)

v. HN

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, LM: Lene Matthies, PSH: Pia Søgaard Hansen

December
Tors. d.   4.
Søn. d.   7.
Tors. d. 11.
Søn. d. 14.
Søn. d. 21
Man. d. 22.
Man. d. 22.
Man. d. 22.
Ons. d. 24.

kl. 14.30
kl. 10.30
kl.   9.30
kl. 10.30
kl. 16.00
kl.   8.30
kl.   9.30
kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 16.00
Tors. d. 25. kl. 10.30
Fre. d. 26. kl. 10.30
Søn. d. 28. kl. 10.30

Januar
Tor.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d.   1.
d.   4.
d. 11
d. 18.
d. 25.

Februar
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d.   1.
d.   8.
d. 15.
d. 22.

Marts
Søn. d.   1. kl. 10.30

Diernæs Kirke - Gudstjenester
November
Søn. d. 30. kl. 10.30

1. s. i advent (Matt. 21, 1-9)

v. PSH

2. s. i advent – Luciapiger & fredslys
3. s. i advent (Matt. 11, 2-10)
4. s. i advent – ”De 9 Læsninger” – Kirkekaffe

v. HN
v. LM
v. HN

December
Søn. d.   7. kl. 16.00
Søn. d. 14. kl. 10.30
Søn. d. 21 kl. 19.00

Ons. d. 24. kl. 14.00
kl. 16.00
Tors. d. 25. kl. 10.30
Fre. d. 26. kl. 10.30
Søn. d. 28. kl. 16.00

Juleaften (Luk. 2, 1-14)
Juledag (Luk. 2, 1-14)
2. juledag (Matt. 10, 34-39)
Julesøndag (Luk. 2, 25-40)

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

kl. 16.00
kl. 10.30
kl.   9.00
kl. 10.30
kl. 10.30

Nytårsdag (Luk. 2, 21) – Champagne
Hellig 3 konger (Matt. 2, 1-12)
1. s. e. H. 3 k. (Luk. 2, 41-52 / Mark. 10, 13-16)
2. s. e. H. 3 k. (Joh. 2, 1-11)
Sidste s. e. H. 3 k. (Matt. 17, 1-9)

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

kl. 10.30
kl.   9.00
kl. 10.30
kl. 10.30

Septuagesima (Matt. 20, 1-16) - Kirkesuppe
Seksagesima (Mark. 4, 1-20)
Fastelavn (Matt. 3, 13-17)
1. s. i fasten (Matt. 4, 1-11)

v. HN
v. PSH
v. LJ
v. PSH

2. s. i fasten (Matt. 15, 21-28)

v. HN

Januar
Tor.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d.   1.
d.   4.
d. 11
d. 18.
d. 25.

Februar
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d.   1.
d.   8.
d. 15.
d. 22.

Marts
Søn. d.   1. kl.   9.00

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i Faaborg og Diernæs:
November
Ons. d. 26. kl. 17.00
Lør. d. 29. kl. 12.00
Søn. d. 30. kl. 16.00

Julemusical i Faaborg kirke m.  årets mini-konfirmander
½ times klokkekoncert ved Klokketårnet med kirkens organist
Julekoncert i Faaborg kirke m. Faaborg-Midtfyns musikskole

December
Tirs.
Ons.
Søn.
Lør.

d. 2.
d. 3.
d. 14.
d. 20.

kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 12.00

Højskoleeftermiddag i Det nye Hosp. – juleafslutn. m. Karin Nebel
Julekoncert i Diernæs kirke m. Faaborgkoret
Julekoncert i Faaborg kirke m. A´Capellakoret og luciapigerne
½ times klokkekoncert ved Klokketårnet med kirkens organist

kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 17.30
kl. 19.00

Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital m. Vibeke Hammerum
Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen
Eftermiddagsmøde i Kirkeladen m. Henrik Nedergaard
Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital
Caféaften i Det nye Hospital m. Henrik Nedergaard

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 17.30
kl. 19.30

Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital – m. Palle Jensen
Eftermiddagsmøde i Kirkeladen m. Kirsten Teisner
Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital
Carl Nielsen-sangaften i Det nye Hospital

kl. 17.00

Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen

Januar
Tirs.
Tors.
Tirs.
Ons.
Tirs.

d. 13.
d. 15.
d. 20.
d. 21.
d. 27.

Februar
Tirs.
Tirs.
Tirs.
Ons.

d. 3.
d. 24.
d. 24.
d. 25.

Marts
Ons. d. 4.

Nyt fra menighedsrådene
Faaborg sogn

Diernæs Sogn

”Det er tid til forandring” hører vi tit og ofte, og selvfølgelig skal folkekirken følge med, men det skal ske i
et behersket og overvejet tempo, men alligevel med en
rimelig kort tidshorisont.
I novemver afholdt vi et seminar i menighedsrådet ved
Faaborg Kirke, hvor vi drøftede, hvordan vi mener, at
kirken og aktiviteterne ved kirken skal agere i fremtiden.
Det bliver spændende, at se resultatet, og endnu mere
spændende at se og høre menighedens reaktion.
Der skal dog ikke p.t. forventes de store epokegørende
ændringer, men det skal prøves for at fastholde menighedens interesse.

I september måned i år blev kirken nykalket. Ligeledes
blev kapellet mod syd og den store trælåge mod øst
malet. Alt dette fremstår nu meget flot, og vi håber at
det holder de næste 5 år.
I efteråret har vi haft forskellige arrangementer i Kirkeladen, som alle har været velbesøgte.
I januar måned 2015 kommer sognepræst Henrik
Nedergaard og fortæller om det at være hærpræst i
Afghanistan og i februar måned kommer Kirsten Teisner
fra Diernæs sogns lokalhistoriske forening og fortæller
om skolerne i Diernæs sogn i over 300 år. Se venligst
omtalen af arrangementerne andet sted i Kirkebladet.
I 200 året for skolelovens vedtagelse vil der blive udgivet
en bog om skolerne i den gamle Faaborg kommune af de
lokalhistoriske foreninger.
Fra Diernæs sogn er det Kirsten Teisner som har samlet
materialet, og der er nu trykt en folder om Skolestenen
på kirkegården og om den gamle skole. Folderen er
fremlagt i kirkens våbenhus og kan frit medtages.

Indholdet i kirkens højmesse, bliver der ikke ændret ved,
det har menighedsrådet ingen kompetence til, men vi vil
allerede nu forsøge med en mindre ændring.
Efter ønske fra præsterne har menighedsrådet besluttet, at fra første søndag i advent ændres tidspunktet for
afholdelse af søndagens højmesse fra kl. 10.00 til kl.
10.30. Denne ændring vil foreløbig være gældende 1 år,
hvorefter vi vil evaluere ændringen.
Samtidig blev det også besluttet, at op til 6 søndage
om året vil højmessen være på et andet tidspunkt end
kl. 10.30 om søndagen, hvor indholdet bliver ændret
således, at der vil være et bestemt tema, som f.eks. ”De
9 læsninger” og ”Kyndelmisse”.

Hanne Poulsen, formand

Der vil normalt ikke være gudstjenester kl. 9.00 om
søndagen.
Vi håber, at menigheden vil tage godt imod ændringen,
således at man vil være tilfreds, og at der tillige vil vise
sig nogle flere deltagere, som vil finde glæde ved vore
gudstjenester og samværet.
Erik Buch, formand
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Menighedsrådsmøder, Faaborg

Menighedsrådsmøder, Diernæs

• Onsdag d. 21. januar kl. 17.30
• Tirsdag d. 24. februar kl. 17.30

• Torsdag d. 15. januar kl. 17.00
• Onsdag d. 4. marts kl. 17.00

Møderne foregår i Det nye Hospital,
Kirkestræde 11 i Faaborg

Alle møder afholdes i Kirkeladen,
Mosetoften 2 b, Diernæs, 5600 Faaborg

Lyø Kirke - Gudstjenester
November
Søn. d. 30. nov. kl.   9.15

1. s. i advent (Matt. 21, 1-9)

v. LJ

December
Ons. d. 24. dec. kl. 15.15
Fre. d. 26. dec. kl.   9.15

Juleaften (Luk. 2, 1-14)
2. juledag (Matt. 10, 34-39)

v. PSH
v. LM

Januar
Tors. d.   1. jan. kl. 16.15
Søn. d. 18. jan. kl.   9.15

Nytårsdag (Luk. 2, 21)
2. s. e. Hellig 3 konger (Joh. 2, 1-11)

v. HN
v. PSH

Februar
Søn. d.   8. feb. kl.   9.15
Søn. d. 22. feb. kl. 16.15

Seksagesima (Mark. 4, 1-20)
1. s. i fasten (Matt. 4, 1-11)

v. LJ
v. HN

Kollekt høstgudstjeneste i alt 1.242 kr. fordelt
mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.
Vi takker for beløbet p .v. a. af organisationerne!
					Lyø Menighedsråd

Menighedsrådsformand:
Asta Bøgebjerg
Tlf.: 6261 8015
Mail: bogebjergferie@strynet.dk
Graver: Se under Faaborg Kirkegård.

Avernakø Kirke - Gudstjenester
November
Søn. d. 30. nov. kl. 16.00

1. s. i advent (Matt. 21, 1-9)

v. PSH

December
Søn. d. 14. dec. kl.   9.30
Ons. d. 24. dec. kl. 15.30

3. s. i advent (Matt. 11, 2-10)
Juleaften (Luk. 2, 1-14)

v. HN
v. LJ

Januar
Tors. d.   1. jan. kl.   9.30
Søn. d. 11. jan. kl.   9.30

Nytårsdag (Luk. 2, 21)
1. s. e. H3k (Luk. 2, 41-52 / Mark. 10, 13-16)

v. LM
v. HN

Februar
Søn. d.   1. feb. kl.   9.30
Søn. d. 22. feb. kl. 16.00

Septuagesima (Matt. 20, 1-16)
1. s. i fasten (Matt. 4, 1-11)

v. LM
v. PSH

Avernakø kirke har planlagt at restaurere for provenuet fra
salget af præstegården. Der er tale om nyt egetræsgulv,
maling af bænkene og kalkning indvendigt. Det påregnes at
arbejdet begynder primo januar 2015. Indvielse forventes
at kunne ske i pinsen 2015.
				Avernakø Menighedsråd

Glædellig
ju
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Menighedsrådsformand:
Poula Rose Henriksen
Tlf: 63617980
Mail: mail@krogagergaard.dk
Graver: Flemming Juul Christensen
Tlf: 62617470 / 26787470
Mail: avernakoelam@gmail.com
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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 også velkommen.
• Onsdag d. 26. november kl. 17.00

• Mandag d. 22. december kl. 8.30

• Fredag d. 28. november kl. 9.30

• Mandag d. 22. december kl. 10.00

• Torsdag d. 11. december kl. 9.30

• Mandag d. 22. december kl. 12.15

v. Pia Søgaard Hansen i Faaborg kirke
Minikonfirmandernes jule-musical

v. Lene Matthies i Faaborg kirke
Adventsgudstjeneste for Sundsskolens 0.-3. klasser
v. Pia Søgaard Hansen i Faaborg kirke
Julegudstjeneste for børn i før-skole-alderen, dvs.
dagplejebørn, børnehavebørn og andre i samme
aldersgruppe.

v. Pia Søgaard Hansen i Faaborg kirke
Julegudstjeneste for hele Enghaveskolen
v. Lene Matthies i Faaborg kirke
Julegudstjeneste for Toftegårdsskolen

v. Lene Matthies i Faaborg kirke
Julegudstjeneste for Sundskolen

Gudstjenester på Prices Have Centeret
•
•
•

Torsdag d. 4. december kl. 14.30
i Faaborg kirke v/ Henrik Nedergaard
Tirsdag d. 13. januar kl. 14.30
v/ Lene Matthies
Tirsdag d. 17. februar kl. 14.30
v/ Henrik Nedergaard

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.

Seneste forside

Forsiden på sidste nummer af kirkebladet var desværre uden billedtekst. Det smukke kunstværk er
lavet af børnene fra ”Munkegården” på Avernakø –
og blev ved vores fælles Pinsegudstjeneste
på øen ”indviet” som det kommende alterbillede,
når Avernakø Kirke må lukke i det nye år pga.
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renovering af kirken. Vi ser frem til at lade os
inspirere af børnenes spændende fortolkninger af
Bibelens dramatiske fortællinger.
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Koncerter Julen 2014
I Faaborg kirke og ved Klokketårnet
Igen i år bydes der på en række julekoncerter i Faaborg kirke.
Kirkens fornemme rum og fine akustik er rammen om advents- og juletidens musikalske arrangementer.
Faaborg Kommunale Musikskoles traditionelle koncert  indleder i kirken d. 30.11. der jo er den 1. søndag i advent.  En
hel række af musikskolens dygtige elever optræder sammen
og hver for sig.
Søndag d. 14.  december afvikles den mest traditionelle af alle
julekoncerterne når A’Capellakoret under Ole Dahls kyndige
ledelse og Luciapigerne styret af Annelise Poulsen, optræder i
Faaborg kirke. Koncertens højdepunkt er når alt lys slukkes i
kirken og Luciasangen synges af pigerne, kun akkompagneret
af de levende lys.
Søndag d. 21. december kl. 16.00 er provst Lars Ole Jonssen
liturg ved ”De 9 læsninger”, der er en liturgisk musikgudstjeneste, efter engelsk forbillede, hvor kirkens kor og organist m.
fl.  medvirker med musikalske indslag mellem læsningerne.

• Lørdag d. 29. november kl. 12.00  ved
Klokketårnet. ½ times klokkekoncert.
• Søndag d. 30. november kl. 16.00 i Faaborg kirke
Faaborg-Midtfyns Musikskoles advents- og julekoncert.
• Søndag d. 14. december kl. 16.00 i Faaborg kirke
Julekoncert med Faaborg A’Capellakor og Luciapigerne.
• Lørdag d. 20. december kl. 12.00 ved Klokketårnet
½ times klokkekoncert.
• Søndag d. 21. december kl. 16.00 i Faaborg kirke
”De 9 læsninger” med Provst Lars Ole Jonssen, kirkens kor
og organist.
Alle er velkomne – der er gratis adgang til alle arrangementer
Musikudvalget ved Faaborg kirke.

Aftensang i Faaborg Kirke
•   Hver tirsdag kl. 17-17.30
En enkel liturgi med salmesang, læsninger, bøn og stilhed 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. kl. 16.30, hvis man har lyst til at falde ind i
kirkerummet og stilheden inden aftensangen og efterfølgende er der mulighed for at snakke med de øvrige deltagere,
mens der ryddes op.Vel mødt!
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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 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
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:
Kordegn Palle Juhl Knudsen
Faaborg Hospital, Kirkestræde 11,
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 03 18 · Fax: 62 61 03 24
E-mail: faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk
Kontortid: man.-tor. kl. 10-13,
onsdag tillige kl. 17-18. Fredag og lørdag lukket.
Fredag kan henvendelse vedr. akut behov for
en attest ske til sognepræst Henrik Nedergaard.
Organist Bo Lerche
Strandgårdsparken 138, 5600 Faaborg
Tlf.: 63 60 70 65 / 21 25 21 36
Kirkegårdsleder Torben Ærenlund
Træffes på kontoret i Faaborg Hospital
man.-fre. kl. 11-12. Tlf.: 21 47 45 54

Kirketjener Anne Thaule
Damtoften 23, 5600 Faaborg
Tlf.: 30 50 16 07
Fridag: Mandag
Menighedsrådsformand Erik Buch
Øster Møllevej 11, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 00 46 / 30 50 16 05
Kasserer Erik Sørensen
Rugagervej 28, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 35 93
Kirkeværge Frank Dibbern
Tangmosen 13, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 37 18
Diernæs sogn:
Graver og kirketjener
Karin Krog Daugaard
Svendborgvej 270, 5600 Faaborg
Tlf.: 21 73 06 78
E-mail: diernaes.kirkegaard@gmail.com
Fridag: Mandag
Kirkesanger
Søren Terndrup-Larsen
Svendborgvej 164, 5600 Faaborg
Tlf.: 40 32 87 99
Organist Thomas Ingemansen
Sct. Hansgade 14, 5600 Faaborg
Tlf. 28 26 81 51
Menighedsrådsformand Hanne Poulsen
Svendborgvej 264, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 18 66
Regnskabsfører Annie Niebuhr
Lagonis Minde 12, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 56 35 / 40 58 56 35
E-mail: annie@kirkeregnskab.biz
Kirkeværge Carsten Sønderholm Kristensen
Sundbjergvej 4
Diernæs
5600  Faaborg
Tlf. 40 33 91 69
KIRKEBLADET udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør: Henrik Nedergaard
Produktion: Faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30
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