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Ånd over

ånder

Faaborg
Kirkes
navn er
”Helligåndskirken” – og
”Helligåndskirker”
er der nogle stykker
af i Danmark, blandt andet
på Strøget i København.
	Navnet skyldes de munke, som vandrede fra
Frankrig og op til os i Norden, og som kom fra Helligåndsordenen – en munkeorden, der blev stiftet tilbage i
slutningen af 1100-tallet. Det var en klosterorden, som
særligt tog sig af syge og udstødte, og som fra begyndelsen blev stærkt præget af lokale kræfter og lægmænds
indflydelse. Det betød, at det ikke kun var lærde teologer og fromme munke, der stod bag arbejdet og ønsket
om at gøre noget for de syge, de fattige, de gamle, de
fremmede. De mennesker, der dengang boede i vores
by og opland, tog også godt imod munkenes visioner og
praktiske håndelag. Så vidt vi kan se var der ”Helligåndshuse” eller ”hospitaler” i Faaborg allerede før klosteret
blev stiftet i 1477. Nogen lang levetid fik klosteret
dog ikke. Reformationen i 1536 satte en stopper for
”munkevæsenet” – men dog ikke for de lokale kræfters
praktiske og næstekærlige omsorg for dem i samtiden,
der jo stadig havde det svært.
”Helligåndsbrødre” kaldte de gamle munke sig – og
man kan jo synes det var et noget diffust og mærkeligt
navn til en orden, der i så høj grad betonede den praktiske hjælp og omsorg højere end en mere spirituel og
åndelig forståelse af evangeliet. Men disse munke havde
fat i noget væsentligt: at det åndelige jo aldrig kan skilles fra det praktiske og nærværende liv blandt mennesker – heller ikke ifølge Bibelen selv. Fra første færd er
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det Gud, som giver liv og ånde til alt det skabte. Hvor
der før var tomhed, bliver der liv, hvor der før var
mørke, bliver der lys. Ånden er det daglige brød, den
daglige omsorg for andres lidelser og bekymringer, en
tro på, at ånd uden krop og nærvær, jo kun er et ord
uden mening og substans. Akkurat som kærligheden
også må blive konkret og nærværende for ikke at ende
i den 7. himmel – uden jordforbindelse.
I dag står ”Helligåndskirken” stadig i Faaborg – og
rundt om har vi gennem århundrederne også fået bygget kirker i Diernæs og på Lyø og Avernakø. Sammen
udgør vi lokalt det fællesskab, som kirken er på vores
sted i folkekirkelig forstand. Vi har gode og levende
kirker – men uden ”ånd” er kirken jo bare en tom
skal og murværk, der vil forvitre i tidens løb. Som
den gamle Sankt Nikolajs Kirke, hvor kun tårnet står
tilbage – godt nok som Faaborgs vartegn. Men skal
kirken være et levende fællesskab, er det ikke nok med
velbevarede kirker og et nyrenoveret Klokketårn!
	Grundtvig beskriver i en salme, at vi – det vil sige
kirken – er de levende stene og de bløde bøgestammer, som Helligånden tager bolig i. Det er fint billede
på, at ”helligånd” ikke skal forstås som uhåndgribelig
overnaturlighed – men at vi tror på en levende Gud
der til stadighed forbinder sig selv med os og vores
verden. For sådan elsker Gud verden – også vores
verden! Helligånden står altså for det fremadrettede,
det nyskabende – og med til Helligåndens kraft hører,
at vi er i stand til at elske og skabe fællesskaber. Det er
gennem kærligheden, Helligånden bliver virkelig for os
mennesker: Vores liv er altså betinget af, at vi giver og
modtager kærlighed – og af, at vi er en del af et fællesskab – både folkeligt og kirkeligt.
Alle er velkomne i dette fællesskab – som du kan
læse mere om her i bladet!
Sognepræst Lene Matthies
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Friluftsgudstjeneste
• 2. pinsedag, mandag den 25. maj, kl. 10.30
Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø sogne holder igen i
år fælles friluftsgudstjeneste med deltagelse af pastoratets præster. Den holdes i år på Askeris, Svendborgvej
270 ved Katterød. Fra Askeris er der en meget flot
udsigt udover øhavet, og i tilfælde af dårligt vejr kan vi
være i ”Stalden”.
Kirkebil kan benyttes og Fynbus 930 mod Svendborg
kører lige til døren.Vi håber, at rigtig mange har lyst til
at komme og være med til en anderledes gudstjeneste.
Menighedsrådene for Faaborg, Diernæs,
Lyø og Avernakø sogne

Salmesang og Suppe
• Onsdag den 18. marts kl. 17.30 - ca. 19.00
i Faaborg kirke ved Lene Matthies
• Onsdag den 15. april kl. 17.30 – ca. 19.00
i Faaborg kirke ved Henrik Nedergaard

NYHED!

• Onsdag den 6. maj kl. 17.30 – ca. 19.00
i Faaborg kirke ved Lars Jonssen
Som noget nyt ved Faaborg kirke starter vi her i foråret
op med Salmesang og Suppe – SOS. Efter en kort
gudstjeneste, hvor vi lægger vægt på sangen, går
vi over i Det nye Hospital til snak og en omgang
suppe med brød. Man kan naturligvis godt deltage i
andagten uden at være med til spisningen.
Der er ingen tilmelding, og det er ganske gratis,
så kom og vær med fra starten!
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HØJSKOLEEFTERMIDDAG
HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER
STED I DET NYE HOSPITAL.
DET KOSTER 30 KR. MED KAFFE OG
BRØD.
”Min grønlandske opvækst”
Ved Mette-Marie Vognsen
• Tirsdag den 14. april kl. 14.30
Mette-Marie er født i Ilulisat/
Jakobshavn. I 1950 flyttede familien til Aasiaat/Egedesminde,
hvor faderen var lærer og her
gik hun i skole.
Faderen valgte at blive præst
og i 1976 blev han ordineret
og ansat ved kirken i Qaqortoq/Julianehaab, men da var
Mette-Marie for længst flyttet
hjemmefra. Hun havde giftet sig med en dansker og fået
3 børn. Det blev til 40 år i Grønland, før de i 2007 –
ved pensionen - besluttede sig for at flytte til Danmark
og købe hus i Faaborg.
Mette-Marie vil fortælle om, hvordan det var at være
barn og ung i et mindre samfund i et land med enorme
afstande, og besvarer meget gerne spørgsmål.

Palmesøndag
• Den 29. marts kl. 10.30
”Se, vi går op til Jerusalem ved hellige fastetide”
(Salmebogen nr. 172)
Vi begynder påsken – ”den stille uge” – med en festlig gudstjeneste, der også markerer afslutningen for undervisningen af årets konfirmander. Konfirmanderne vil med grene
pynte påsketræet i kirken med deres bønner og forårshilsner – og påskelysene vil blive tændt!
Kom og mød årets konfirmander til en dejlig gudstjeneste,
som vi slutter af med påskeæg til alle!
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Caféaften
CAFÉAFTENERNE FINDER STED I DET
NYE HOSPITAL. DET KOSTER 30 KR. MED
KAFFE OG SMÅKAGER.
”Den hemmelige tro”
Ved journalist Arne Mariager
• Torsdag den 5. marts kl.19-21
Danskerne er et langt mere religiøst folkefærd, end vi
går rundt og tror. Dette foredrag forholder sig til Gud
og kristendom, som en glad, troende amatør – en ikketeolog – kan tillade sig. Det er et foredrag om menneskers mest private rum – vores tro. Om din gud – og
min. Og om forskellene på dem.

Vandregudstjeneste
• 2. påskepåskedag den 6. april begynder
gudstjenesten kl. 10.30 ved Klokketårnet!
”Dig vandre vi så gerne med, opstandne Jesus milde”
(Salmebogen nr. 782)
Det er de senere år blevet tradition, at vi 2. påskedag
begynder gudstjenesten ved Klokketårnet – og efter
at have hørt klokkespillet – syngende går sammen til
Faaborg Kirke, hvor vi ved en lidt anderledes gudstjeneste fejrer påsken – og sammen bryder brødet under
alterbilledet, som netop fremstiller evangeliet til denne
helligdag: Vandringen til Emmaus! Er man gangbesværet
eller ikke har lyst til at gå med på turen fra Klokketårnet, møder man bare op i kirken til sædvanlig kirketid:
10.30, hvor man så kan tage imod processionen.
Velkommen til anderledes gudstjeneste – bagefter samles vi alle til lidt mad og drikke i det nye Hospital.
Alle er velkomne!
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SOMMERUDFLUGT
Ernsts Samlinger i Assens

Arrangementer
i Diernæs:

• Tirsdag den 2. juni kl. 12.00
afgang fra Faaborg kirke
I Østergade 57 i Assens findes et usædvanligt museum
med spændende kunst og antikviteter, der er skabt af
sølvvarefabrikant Frederik Ernst.
	Faderen, Johan Ernst, grundlagde 1890 en sølvvarefabrik, som først i 1900-årene hørte til blandt de
største i Danmark og årligt producerede adskillige
tons sølvbestik.
Begge fabrikanter samlede gammelt sølv, men
Frederik blev mere end almindeligt interesseret i
antikviteter.
Han fyldte lejligheden med fund fra ind- og udland,
og da han gik på pension, åbnede han sit hjem for publikum, ligesom der blev indrettet udstillinger i nogle
af fabrikslokalerne. Porcelæn indtog en særlig plads i
fabrikantens hjerte, og han samlede en del ostindisk
porcelæn, ligesom en række europæiske fabrikker
er repræsenteret. Blandt disse eksempelvis Meissen,
hvorfra nogle af samlingens bedste stykker stammer.
Efter en spændende rundvisning på museet kører vi til
Assens Arena, hvor vi trakteres med kaffe og kage.Vi
forventer at være i Faaborg igen ml. 16.30 – 17.00.
Pris: 145 kr. pr. person – tilmelding nødvendig efter
først til mølle princippet til Kirkekontoret –
tlf.: 6261 0318 eller mail:
faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk senest 19. maj.

Kirkeladen:
Skolerne i Diernæs
sogn i over 300 år
•

Tirsdag, den
24. februar kl. 14.30
Kirsten Teisner fortæller: Pluk af historie og hændelser fra de gamle optegnelser og frem til i dag.

Diernæs kirke:
Påskekoncert med
Svendborg Kammerkor
• Tirsdag, den 24. marts 2015 kl. 19.00
Koret ledes af dirigent Hans Peter Birk Hansen. Koret
vil opføre værker der knytter sig til påske og forår
med blandt andet Carl Nielsens musik.
Alle er meget velkomne og der er fri entre.

Gudstjeneste St. Bededag
• Fredag, den 1. maj 2015 kl. 10.30.
Seniorkoret Efterklang medvirker ved gudstjenesten.
Sogneudflugt i Diernæs
• Tirsdag, den 16. juni 2015
Den årlige sogneudflugt vil i år finde sted tirsdag, den
16. juni 2015. Se nærmere i næste nummer af Kirkebladet, men reserver datoen allerede nu.
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Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter
Faaborg Kirke - Gudstjenester
Marts
Søn.
Søn.
Søn.
Ons.
Søn.
Søn.

d. 1.
d. 8.
d. 15.
d. 18.
d. 22.
d. 29.

kl. 10.30 2. s. i fasten (Matt. 15, 21-28)
kl. 9.00 3. s. i fasten (Luk. 11, 14-29) - Sogneindsamling
kl. 10.30	Midfaste (Johs. 6, 1-15)
kl. 17.30	Salmesang og Suppe
kl. 10.30	Mariæ Bebudelse (Luk. 1, 26-38)
kl. 10.30	Palmesøn. (Matt. 21, 1-9) – Familiegudstj.- Kirkekaffe

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

kl. 10.30	Skærtorsdag (Matt. 26, 17-30)
kl. 10.30 Langfredag – Liturgisk musikgudstjeneste
kl. 10.30 	Påskedag (Luk. 24, 13-35)
kl. 10.30 2. påskedag – Vandregudstj.
kl. 10.30 1. s. e. påske (Johs. 20, 19-31) – Kirkekaffe
kl. 17.30	Salmesang og Suppe
kl. 11.30 2. s. e. påske - Konfirmation
kl. 9.30 3. s. e. påske - Konfirmation
kl. 11.30 3. s. e. påske – Konfirmation

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

kl. 9.30 Bededag – Konfirmation
kl. 11.30 Bededag – Konfirmation
kl. 10.30 4. s. e. påske (Johs. 16, 5-15)
kl. 17.30	Salmesang og Suppe
kl. 10.30 5. s. e. påske (Johs. 16, 23b-28)
kl. 10.30 Kr. Himmelfartsdag (Mark. 16, 14-20)
kl. 10.30 6. s. e. påske (Johs. 15, 26 – 16,4) – Kirkekaffe
kl. 10.30	Pinsedag (Johs. 14, 22-31)
kl. 10.30	Fælles friluftsgudstjeneste i Diernæs sogn – se side 3
kl. 10.30 Trinitatis (Johs. 3, 1-15)

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

April
Tors. d. 2.
Fre. d. 3.
Søn. d. 5.
Søn. d. 6.
Søn. d. 12.
Ons. d. 15.
Søn. d. 19.
Søn. d. 26.
		

Maj
Fre. d. 1.
		
Søn. d. 3.
Ons. d. 6.
Søn. d. 10.
Tors. d. 14.
Søn. d. 17.
Søn. d. 24.
Man. d. 25.
Søn. d. 31.

v. LM

Juni
Søn. d. 7. kl. 10.30

1. s. e. trinitatis (Luk. 16, 19-31) – Kirkekaffe

v. LJ

Diernæs Kirke - Gudstjenester
Marts
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
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d. 1.
d. 8.
d. 15.
d. 22.
d. 29.

kl. 9.00 2. s. i fasten (Matt. 15, 21-28)
kl. 10.30 3. s. i fasten (Luk. 11, 14-29) – Kirkekaffe
kl. 9.00	Midfaste (Johs. 6, 1-15)
kl. 10.30	Mariæ Bebudelse (Luk. 1, 26-38)
kl. 10.30	Palmesøndag (Matt. 21, 1-9)

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

April
Tors.
Fre.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 2.
d. 3.
d. 5.
d. 6.
d. 12.
d. 19.
d. 26.

kl. 19.00	Skærtorsdag (Matt. 26, 17-30) - Kirkekaffe
kl. 9.00 Langfredag – Liturgisk gudstj.
kl. 10.30 	Påskedag (Luk. 24, 13-35)
kl. 9.00 2. påskedag
kl. 10.30 1. s. e. påske (Johs. 20, 19-31) - Kirkekaffe
kl. 9.30 2. s. e. påske - Konfirmation
kl. 10.30 3. s. e. påske

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

kl. 10.30 Bededag (Matt. 3, 3-10) – m. koret ”Efterklang”
kl. 9.00 4. s. e. påske (Johs. 16, 5-15)
kl. 10.30 5. s. e. påske (Johs. 16, 23b-28) - Kirkekaffe
kl. 10.30 Kr. Himmelfartsdag (Mark. 16, 14-20)
kl. 9.00 6. s. e. påske (Johs. 15, 26 – 16,4)
kl. 9.00	Pinsedag (Johs. 14, 22-31)
kl. 10.30	Fælles friluftsgudstjeneste i Diernæs sogn – se side 3
kl. 10.30 Trinitatis (Johs. 3, 1-15)

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

Maj
Fre. d. 1.
Søn. d. 3.
Søn. d. 10.
Tors. d. 14.
Søn. d. 17.
Søn. d. 24.
Man. d. 25.
Søn. d. 31.

v. HN

Juni
Søn. d. 7. kl. 9.00

1. s. e. trinitatis (Luk. 16, 19-31)

v. LJ

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i Faaborg og Diernæs:
Marts
Ons.
Tors.
Tirs.
Ons.

d. 4.
d. 5.
d. 24.
d. 25.

kl. 17.00	Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen
kl. 19.00 Caféaften i Det nye Hospital m. Arne Mariager
kl. 19.00	Påskekoncert m. Svendborg Kammerkor i Diernæs kirke
kl. 19.30 Koncert m. Livgardens Blæsekvintet i Faaborg kirke

April
Ons. d. 8. kl. 17.30	Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital
Tirs. d. 14. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital m. Mette-Marie Vognsen

Maj
Tirs.
Ons.
Tors.
Lør.

d. 12.
d. 20.
d. 21.
d. 30.

kl. 17.00	Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen
kl. 19.30	Forårskoncert i Faaborg kirke
kl. 17.30	Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital
kl. 15.00 Korkoncert i Faaborg kirke

Juni
Tirs. d. 2. kl. 12.00	Sommerudflugt til Ernst Samling, Assens
Ons. d. 3. kl. 19.30 Koncert m. ensemblet ”Musica Ficta” i Faaborg kirke
Tirs. d. 16.		Sogneudflugt i Diernæs
HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Ole Jonssen, KH: Kjeld Roger Henriksen
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Nyt fra menighedsrådene
Faaborg sogn

Diernæs Sogn

Siden sidste kirkeblad har Faaborg Kirke købt en
ejendom beliggende i Priorensgade 12 A, en tidligere
kontorejendom for fagforeningen 3F.

Biskop Tine Lindhardt, Fyns Stift havde igen i 2014 bedt
om at vi talte kirkegængere til de kirkelige handlinger
og gudstjenester. I Diernæs kirke har der til gudstjenester og andre kirkelige handlinger siddet 2236 personer
på kirkebænkene, og på Prices Have Centret har 243
personer deltaget i gudstjenesterne. Der er mulighed for
at se de specifikke tal på Fyns Stifts hjemmeside. Denne
kirketælling fortsætter i 2015.

Ejendommen skal indrettes til brug for kirkegårdene,
idet de nuværende 5-6 ansatte på vore 3 kirkegårde har
mandskabsrum i kapellet på Ny Ass. Kirkegård ved Klinten, samtidig med at der i en del af kapellet er garage for
maskinerne.
Forholdene i kapellet er ikke tidssvarende, og derfor har
vi gennem længere tid arbejdet på at forbedre forholdene, evt. ved en tilbygning på kirkegården.
Det har vist sig at være umuligt, da vi ikke kan få tilladelse til en bygning, der er stor nok til at rumme
moderne faciliteter.
Derfor har vi vurderet, at ejendommen i Priorensgade kan være en mulighed, såfremt vi kunne skaffe
de fornødne midler til både køb og ombygning, det er
heldigvis lykkedes ved provstiets velvillighed.
Ejendommen skal indrettes med køkken og kantine
samt omklædnings- og baderum til både kvinder og
mænd, hvilket myndighederne kræver, ligesom der skal
være plads til materiel, og som en sidegevinst vil der
være parkeringsplads til vor varevogn og trailer, som i
øjeblikket har plads på kirkegården, hvor de mildt sagt
ikke pynter.
Overtagelsen er 1. februar og ombygningen forventes
færdig indenfor 2 måneder.
Jeg tror at naboer og genboere til kirkegården vil være
glade for denne løsning, ligesom vore ansatte og vi glæder os til meget forbedrede forhold.
Erik Buch, formand
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I 2014 var der mange aktiviteter i kirken og i Kirkeladen. Det er rigtig dejligt, at det bliver bakket så godt op,
og præster og menighedsråd håbe håber at det også må
fortsætte i 2015.
I novemberstormen 2013 skete der også en del skader
på nogle af træerne på kirkegården. Menighedsrådet
har i samråd med kirkegårdskonsulenten besluttet at
fælde de 2 store kastanjetræer mod syd ved kirken
og 3 andre efter aftale med gravstedsejerne. Det er så
meningen, at der skal plantes 3-4 store småbladede
lindetræer mod syd.
Hanne Poulsen, formand

Pia Søgaard Hansen sygemeldt

Fra slutningen af november har sognepræst Pia Søgaard
Hansen desværre været sygemeldt. Indtil situationen er
afklaret, bliver hendes stilling varetaget af Lene Matthies
og Kjeld Roger Henriksen. Lene Matthies, der jo er
ansat på halv tid, ansættes midlertidigt på fuld tid, mens
Kjeld Roger Henriksen, der bor på Avernakø, ansættes
midlertidigt på halv tid.
Provst Lars Ole Jonssen

Menighedsrådsmøder, Faaborg

Menighedsrådsmøder, Diernæs

• Tirsdag den 24. februar kl. 17.30
• Onsdag den 8. april kl. 17.30
• Torsdag den 21. maj kl. 17.30

• Onsdag den 4. marts 2015 kl. 17.00
• Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00

Møderne afholdes i Det nye Hospital,
Kirkestræde 11.

Møderne afholdes i Kirkeladen,
Mosetoften 2 B, Diernæs

Lyø & Avernakø
Lyø Kirke - Gudstjenester
Marts
Søn. d. 15. kl. 9.15	Midfaste (Johs. 6, 1-15)

v. LM

April
Tors. d. 2. kl. 9.15	Skærtorsdag (Matt. 26, 17-30)
Søn. d. 5. kl. 9.15 	Påskedag (Luk. 24, 13-35)
Søn. d. 12. kl. 9.15
1. s. e. påske - Konfirmation

v. KH
v. LM
v. LJ

Maj
Fre. d. 1. kl. 9.15
Bededag (Matt. 3, 3-10)
v. KH
Tors. d. 14. kl. 16.15
Kr. Himmelfartsdag (Mark. 16, 14-20)
v. HN
Søn. d. 24. kl. 9.15	Pinsedag (Johs. 14, 22-31)
v. LM
Man. d. 25. 		Fælles friluftsgudstjeneste i Diernæs sogn, se side 3
Juni
Søn. d. 7. kl. 9.15

1. s. e. trinitatis (Luk. 16, 19-31)

Menighedsrådsformand:
Asta Bøgebjerg
Tlf.: 6261 8015
Mail: bogebjergferie@strynet.dk

v. KH

Graver: Se under Faaborg Kirkegård.

Avernakø Kirke - Gudstjenester
Marts
Søn. d. 8. kl. 9.30
3. s. i fasten (Luk. 11, 14-29)
Søn. d. 29. kl. 9.30	Palmesøndag (Matt. 21, 1-9)

v. KH
v. HN

April
Søn. d. 5. kl. 9.30 	Påskedag (Luk. 24, 13-35)
Søn. d. 19. kl. 9.30
2. s. e. påske (Johs. 10, 11-16)

v. KH
v. HN

Maj
Fre. d. 1. kl. 16.00
Bededag (Matt. 3, 3-10
Tors. d. 14. kl. 16.00
Kr. Himmelfartsdag (Mark. 16, 14-20)
Søn. d. 24. kl. 9.30	Pinsedag (Johs. 14, 22-31)
Man. d. 25. 	Fælles friluftsgudstjeneste i Diernæs sogn, se side 3
Juni
Søn. d. 7. kl. 16.00

1. s. e. trinitatis (Luk. 16, 19-31)

Avernakø kirke har planlagt at restaurere for provenuet fra
salget af præstegården. Der er tale om nyt egetræsgulv,
maling af bænkene og kalkning indvendigt.
Indvielse forventes at kunne ske i pinsen 2015.
Avernakø Menighedsråd
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v. KH
v. LM
v. LJ

v. KH

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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Gudstjeneste, Kaffe
og Sogneindsamling
• Søndag den 8. marts 2015 kl. 10.15
Faaborg Sogn går på gaden for at samle ind til kvinder i
verdens fattigste lande ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling. Rettigheder og ligestilling mellem
kønnene indgår i Folkekirkens Nødhjælps arbejde, og
kvinder er ofte dårligere stillet.
Vil du være med til at give kvinder i verdens fattigste
lande mulighed for at ændre deres liv?
Så meld dig som indsamler til Lis Kamilla Andersen
på tlf.: 62 61 89 06 eller på e-mail: likaho@andersen.
tdcadsl.dk
Gudstjenesten starter denne søndag allerede kl.
9.00, herefter drikker vi kaffe og begiver os ud på en indsamlingsrute. Vi håber, at mange har mulighed, kræfter
og tid til at gå en indsamlingsrute.

Gudstjenester på Prices Have Centeret
•
•
•
•

Tirsdag d. 17. marts kl. 14.30 v/ Lene Matthies
Tirsdag d. 14. april kl. 14.30 v/ Henrik Nedergaard
Tirsdag d. 19. maj kl. 14.30 v/ Henrik Nedergaard
Onsdag d. 17. juni kl. 14.30 i Faaborg kirke v/ Lene Matthies

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.
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Musik i Faaborg kirke foråret 2015
Hele året 2015 fejres Carl Nielsens 150 års fødselsdag her i
kirken. En samlet oversigt over arrangementerne blev præsenteret i forrige kirkeblad.
Den Kongelige Livgardes Blæserkvints medlemmer - Utrilla
Gudiksen, fløjte, Marianne Filtenborg, obo, Thomas Lund
Jensen, klarinet, Kirsten Thomsen, fagot og David M. A. P.
Palmquist, horn, opfører den 25. marts i Faaborg Kirke, et af
Carl Nielsens fineste kammermusikværker, blæserkvintetten
opus 43.
I værket indgår en variationsrække over komponistens egen
melodi til “Min Jesus lad mit hjerte få” og intonerer på den
måde den kommende påske. Værket opføres sammen med to
andre danske blæserkvintetter af henholdsvis Otto Mortensen og P. E. Rasmussen.

To lokale kor, Faaborg A’Capellakor under ledelse af Ole
Dahl og Horne Mandskor dirigeret af Jørgen Rasmussen
afvikler onsdag d. 20 maj, sammen med kirkens organist, en
forårskoncert I Faaborg kirke.
Med Jørgen Rasmussen fra Horne som primus motor, afholder de ”gamle” kor fra Faaborg Kommune ”Faaborg Korfestival” lørdag d. 30. maj med koncerter i byens stræder og
gårde. Hele arrangementet afsluttes med en fælles koncert i
Faaborg kirke kl. 15.00 hvor hver enkelt kor præsenterer sig
selv og hvor man går sammen om at opføre et fællesværk.
Musica Ficta er et af landets fineste og mest ambitiøse professionelle vokalensembler, dannet i 1996 af Bo Holten. Her har
han realiseret sin vision om et fleksibelt og projekt-orienteret
ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dets afskygninger står i centrum. Her møder vi fødselaren Carl Nielsen
i al sin bredde, lige fra det folkelige til det yderst forfinede.
Sangene er naturligvis i forgrunden, men vi hører også hans
forsøg på at komponere renæssance-musik som Palestrina.
Musica Ficta og Bo Holten synger Carl Nielsen i Faaborg
kirke onsdag d. 3. juni.
Musica Ficta og Bo Holten

• Onsdag d. 25. marts kl. 19.30 i Faaborg kirke:
Koncert med Livgardens blæserkvintet, der spiller
blæserkvintetter af Carl Nielsen, Otto Mortensen
samt P. E. Rasmussen.
• Fredag d. 3. april kl. 10.30 i Faaborg kirke:
Liturgisk Langfredags musikgudstjeneste med præst,
kirkens kor og organist.
• Onsdag d. 20. Maj kl. 19.30 i Faaborg kirke:
	Forårskoncert med Faaborg A’Capellakor, Horne
Mandskor samt kirkens organist.
• Lørdag d. 30. maj kl. 15.00 i Faaborg kirke:
Korkoncert med byens kor.
• Onsdag d. 3. juni kl. 19.30 i Faaborg kirke:
Koncert med ensemblet ”Musica Ficta” ledet af Bo
Holten. Programmet byder på kormusik af Carl Nielsen. Entré 60,-kr.
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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
Kapellanstræde 6, 5600 Faaborg
Tlf.: 29 64 04 50
E-mail: lema@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag
Sognepræst Kjeld Roger Henriksen
Skallevej 16, Avernakø, 5600 Faaborg
Tlf.: 63 61 79 80
E-mail: mail@krogagergaard.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale. Fridag mandag.

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

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

Diernæs sogn:
www.diernaes-kirke.dk

Sognepræst Pia Søgaard Hansen
Pt. sygemeldt

Kirkesanger Søren Terndrup-Larsen
Svendborgvej 164, 5600 Faaborg
Tlf.: 40 32 87 99

Faaborg sogn:
www.faaborg-kirke.dk

Organist Thomas Ingemansen
Sct. Hansgade 14, 5600 Faaborg
Tlf. 28 26 81 51

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
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Graver og kirketjener Karin Krog Daugaard
Svendborgvej 270, 5600 Faaborg
Tlf.: 21 73 06 78
E-mail: diernaes.kirkegaard@gmail.com
Fridag: Mandag

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

