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Solens og lysets salme
og dens modsætning
Det hører til sommerens oplevelser at stå tidligt op og gå ned
til havet for at se og opleve solopgangen. Den er nøjagtig som
Jakob Knudsen beskriver det i sin forunderlige morgensalme
og solsang: »luft og bølge blusser i brand, i glød« (v.1). Solopgangen hilses med betagelse og livslyst, fordi den indvarsler
den lyse dag, hvor det trods alt det, som kan pine og plage, er
en fryd at være menneske.
Morgensangen, som Jakob Knudsen kalder digtet, blev første
gang offentliggjort i Højskolebladet i marts 1891. Det var kort
efter, at han var blevet valgmenighedspræst i Mellerup ved
Randers Fjord, og man antager derfor, at det er solopgangen
over fjorden, hvor den løber ud i Kattegat, der har inspireret
digterpræsten. Men den kunne jo også være skrevet her i
Faaborg. Samtidig er der i Jakob Knudsens syv strofer lange
digt tale om mere end et naturdigt. For bag solopgangen
over fjorden fornemmes i alle versene også »solopgangen fra
det høje«, der vil »besøge os for at lyse for dem, der sidder i
mørke og dødens skygge« (Lukasevangeliet 1,78).
Solopgangen er således anledning til at synge Gud en sang for
den lyse dag (v. 2) og takke ham for, at jeg kan føle morgen i
sjæl og krop. (v. 3). Solopgangens lysvæld kommer fra skaberen selv og vidner om hans mildhed og godhed (v. 5). Derfor
kan digteren fastholde, at selv på vej til død og grav er han
skærmet af »Livets Gud«, der som den store menneskefisker
vil rive ham ud af »dødens garn« (v. 6). Digtet, der begynder
med solopgangen på verdens kyst, slutter prægtigt med en
vision af den store solopgang på livets kyst, hvor »alle dødens
skygger for evig fly« (v.7).
Kort før sin solsang skrev Jakob Knudsen »Tunge, mørke
natteskyer«, som han kalder for »Aftenvers«. Stemningen
er naturligvis anderledes dyster, »når skumringen sig breder
ud« (v. 1). Ensomheden, tungsindet og døden har greb i ham.
Som det fortælles så blev salmen til, medens Jakob Knudsen, i
hestevogn, var på vej hjem fra et besøg i Tørring til Mellerup,
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hvor han lige var blevet præst for den nystiftede grundtvigske
valgmenighed. Man er virkelig ude i det barske efterår eller
vinteragtige, der mærkedes på en ganske anden måde i en
åben hestevogn, end når vi i vore dage kan køre i en vindtæt
og opvarmet bil med tilstrækkeligt lys og hvor vi kan lytte til
musik i bilens musikanlæg eller holde os med selskab med
radioen. Det er et ensomt menneske, der sidder på vognen
på vej hjem i den mørke aften. Et menneske, der hungrer
efter fællesskab, men som ikke kan finde det.
Derfor kaster han sig Gud i vold. For uden Gud vil den
glubende ensomhed opsluge det menneske, der føler sig
helt alene i mørket! Vi kan se det for os: Kusken sidder
dér i mørket og skrumpler af sted ad de øde og ujævne
markveje, hvor hestenes hove er det eneste, der bryder
tavsheden og kuskens tunge tanker. Uvilkårligt har kusken
foldet sine hænder oppe på bukken og har bedt sit fadervor
og bedt Gud om at lægge sin rolige Faderhånd ovenpå.
Man fornemmer, at der her ikke blot er tale om et menneske, der måske lider lidt af at være mørkeræd. Nej, her er
der tale om en dyb, sjælelig krise, som kun den Gud, man
beder til, kan hjælpe den bedende ud af.

Tung og mørk den tavse Nat
Over Jorden spænder,
Hist kun bag et Vindve mat
Vaagelys der brænder.

Ny Kirkesangbog
Vågelyset, der brænder bag det matte vindue fortæller uden
mange ord, at det er tændt, fordi det er alvor derinde. Måske
ligger et menneske alvorligt syg eller for døden. Men også i
den situation ser han trods alt frem mod solopgangen både
næste morgen og engang efter døden. Derfor kan han slutte
med en »tak, du lysets fader.« (v. 5). Og sådan slutter angstens
salme i forløsning.
Han skrev kun de to salmer Jakob Knudsen og er jo herudover
kendt også for høstsalmen Vi pløjed og vi såede, som er en oversættelse fra hans hånd. 21. januar i år var det præcis 100 år
siden Jakob Knudsen døde. Vurderingen af ham har skiftet fra
tid til anden, men filosoffen og teologen K.E. Løgstrup kaldte
ham en af de betydeligste teologer, vi har haft.
Den lyse og stærke solsang Se nu stiger solen af havets skød blev
hurtigt optaget i de grundtvigske salmebøger og salmebogstillæg, og i 1953 blev den optaget i Den Danske Salmebog
og har siden haft en meget stærk placering også i kirkens
gudstjenesteliv. Den synges ofte som første salme i søndagsgudstjenesten og vælges også tit, når vi tager afsked i kirken
ved bisættelse eller begravelse.
Sognepræst Marianne Aagaard Skovmand

I foråret 2017 udkommer Kirkesangbogen på Det
Kgl.Vajsenhus’ Forlag som et supplement til Den
Danske Salmebog. Kirkesangbogen går nye veje
for at imødekomme det 21. århundredes kirke- og
kulturliv. Ambitionen er at videreudvikle, forny og
dermed styrke den helt unikke danske tradition for
kirkelig fællessang. Kirkesangbogen udstikker et nyt
spor mellem Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen, og formidler kristen tro på en spørgende og
søgende måde. Salmernes udtryk vil være genkendeligt for både vante og nye kirkegængere og skabe
sammenhæng mellem samtidens livsforståelse og
musikalske virkelighed, og salmens traditionelle univers. Bag udgivelsen står en stærk redaktionsgruppe,
der har gennemgået et tusindtal stort materiale af
danske, men også nordiske salmer og sange fra især
de seneste ca. 50 år, og sammensat et balanceret udvalg. I processen har de også skabt spændende samarbejder mellem digtere, sangskrivere og komponister,
der bidrager med helt nyt materiale. Kirkesangbogen
kommer også i brug i Faaborg kirke. Glæd jer.

DE FORSVUNDNE KIRKER
- en historisk reformationstur
i Faaborg-Midtfyn Kommune

• Lørdag den 10. juni kl. 10 - ca. 15
Da Danmark blev reformeret, var det ikke kun troen,
men også kirkebygningerne, der forandrede sig.
Mange steder var det inventaret og udsmykningen,
der blev lavet om, men andre steder var konsekvenserne mere omfattende, og hele kirkebygninger
blev revet ned. Det skete faktisk hele fem steder i dét,
der i dag er blevet til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi har skiftet renæssancens skrumlende vogne ud
med komforten i en moderne bus, og rejser sammen
rundt og oplever de steder, hvor en kirke forsvandt
i løbet af middelalderen eller reformationstiden.
Turen bringer os til Ferritslev, Korinth, Ryslinge,
Holstenshuus og Faaborg, og ledes af Øhavsmuseet
Faaborgs middelalderarkæolog, ph.d. Poul Baltzer
Heide. Provstiet byder på en sandwich samt en øl
eller vand til frokost.Turen starter ved Øhavsmuseet,
Banegårdspladsen 2, 5600 Faaborg. Forhåndstilmelding inden den 1. maj til provst Lars Ole Jonssen,
e-mail: ljo@km.dk eller tlf. 20 63 58 99. Bemærk
at der er begrænsede pladser, og tilmelding foregår
efter ’først-til-mølle’-princippet.Pris: 50,- (betales
på dagen, kontant eller mobilepay) Husk påklædning
efter vejret, herunder praktisk fodtøj.

3

Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det sker · Det

Sogneindsamling

Caféaften

• Søndag den 12. marts kl. 10.15.

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

Søndag den 12. marts 2017 kl. 10.15 går Faaborg Sogn sammen med konfirmanderne på gaden for at samle ind til verdens
allerfattigste mennesker og mennesker i nød ved Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling.Vil du være med til at
give verdens allerfattigste en håndsrækning? Så meld dig som
indsamler til Lis Kamilla Andersen på tlf.: 62 61 89 06 eller på
mail: likaho@andersen.tdcadsl.dk

Fire år ved Den danske Kirke i Schweiz
• Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 - 21.00

HØJSKOLEEFTERMIDDAG
Faaborgs Historie
• Tirsdag den 14. marts kl. 14.30 - 16.30
Formand for klokketårnets venner Kai Hansen vil denne
eftermiddag holde foredrag om byen Faaborg, som har en lang
historie tilbage i tiden fra dens grundlæggelse her ved havet,
som på mange måder har været med til byens udvikling, idet
søfart og handel i høj grad har været den drivende kraft for
byen. Kai Hansen vil således i sit foredrag bringe os gennem
en spændende udvikling af byen og give os en forståelse for
den by Faaborg er i dag. Højskoleeftermiddag finder sted i Det
Nye Hospital. Det koster 30 kr. med kaffe og brød.

Præsteparret Inger og Kresten Drejergård kommer denne
aften, hvor de vil holde foredrag om deres ophold ved Den
danske Kirke i Genève, Schweiz. Kresten Drejergård er tidligere biskop over Fyens Stift.
Præsteparret har gennem 4 år været ansat ved den danske
kirke, som er en mindretalskirke i landet, hvor de har udøvet
de kirkelige handlinger, som var det i Danmark, men hvor de
i deres arbejde i Schweiz i fællesskab har skullet overkomme
så meget af landet som muligt, idet der kun er dette embede
i landet. De har på denne baggrund fået et bredt indblik i,
hvorfor og hvordan der er en dansk kirke i landet.

Sommerudflugt
• Tirsdag den 20. juni kl.13.00 - 17.00
Sommerudflugten for Faaborg sogn er planlagt til den 20.
juni kl.13.00 til kl.17.00.
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I næste kirkeblad vil der fremkomme nærmere oplysninger om hvor sommerudflugten går hen, men sæt et kryds i
kalenderen den 20. juni nu.
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KIRKELADEN

Diernæs Kirke

Arrangementer i Kirkeladen,
Mosetoften 2b, Diernæs

“Forårsfornemmelser”

Musikalsk medvirken Påskedag

• Onsdag den 23. marts kl. 19.00

• Søndag d. 16. april kl. 10.30

Et dyk ned i højskolesangbogen krydret med lidt andre
nyere sange. “Vækst, saft og kraft” vil fylde i sangenes poesi
og fortællinger. Stinne Kjær og Simon Finnerup fortæller og spiller og vi synger med. De er begge lærere ved
Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Kom og syng med og få en
glad aften.

Birthe Brunsbjerg er
uddannet fløjtenist fra
konservatoriet i Århus
samt lærer fra Den frie
lærerskole i Ollerup. Hun
har i mange år været aktiv
kammermusiker i bla.
fløjtetrio og dannet duo
med både guitarister og
organister sidenløbende
med hendes arbejde som
musikskolelærer. Hun
bor i Ollerup og har de
seneste år haft tilknytning
til Ollerup Efterskole,
og nu er hun fastansat på
Odense friskole, hvor hun
bringer sin uddannelse
som skolelærer i spil.

Sogneudflugt

St. Bededags aften

• Torsdag den 15. juni

• Torsdag d. 11. maj kl. 19.00

Den årlige sogneudflugt er i år planlagt med besøg og rundvisning på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, derefter kaffe
og en guidet bustur rundt på Tåsinge afsluttende med middag.
Se udførligt program i næste nummer af Kirkebladet
og i Ugeavisen, men reserver allerede datoen nu.

Gudstjeneste, hvor vi slutter med varme hveder i Kirkeladen.

Pilgrimsvandring i Pinsen
Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring arrangerer traditionen tro pilgrimsvandringer på Fyn i Pinsen. I år vandres
der fra Middelfart, Assens, Svendborg og Nyborg ad
små, forårskønne veje 3 dage i træk. Vi går ind i kirkerne langs med vejen. Her lyder evangeliet til os, og
de gamle, smukke rum kalder til stilhed og eftertanke.
Til bøn, meditation og andagt.
Vandringerne slutter 2. Pinsedag med pilgrimsgudstjeneste i Odense Domkirke kl. 16.30. Alle er velkomne.
Nærmere omkring vandringerne, tilmelding
osv. findes på hjemmesiden:
www.fynskpilgrimsvandring.dk eller kontakt
Marianne Olesen, Faaborg, på tlf. 20891204 eller Olesen.m11@gmail.com
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Velkommen til gudstjenester
Faaborg Kirke - Gudstjenester

HN: Henrik Nedergaard, MS: Marianne Aagaard Skovmand, LJ: Lars Ole Jonssen, LM: Lene Matthies

Marts
Ons.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 1.
d. 5.
d. 12.
d. 19.
d. 26.

kl. 17.30	Salmesang og suppe
kl. 10.30
1. s. i fasten (Matth. 4,1-11), kirkekaffe
kl. 10.30
2. s. i fasten (Matth. 15,21-28)
kl. 10.30
3. s. i fasten (Luk. 11,14-28)
kl. 10.30
Midfaste (Joh. 6,1-15)

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

d. 2.
d. 5.
d. 9.
d. 13.
d. 14
d. 16.
d. 17.
d. 21.
d. 23.
d. 30.

kl. 10.30
Mariæ Bebudelse (Luk. 1,26-38), kirkekaffe
kl. 17.30	Salmesang og suppe
kl. 10.30
Palmesøndag (Matth. 21,1-9)
kl. 10.30 	Skærtorsdag (Matth. 26,17-30)
kl. 10.30
Langfredag (Matth. 27-31) liturgisk
kl. 10.30
Påskedag (Mark. 16,1-8)
kl. 10.30
2. Påskedag (Luk. 24,13-35)
kl. 15.30	Gospelgudstjeneste med konfirmander. Læs mere herom på s. 10
kl. 10.30
1.s.e. påske (Joh. 20,19-31)
kl. 10.00
2. s.e. påske Konfirmation

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

d. 3.
d. 7.
d. 12.
d. 12.
d. 14.
d. 21.
d. 25.
d. 28.

kl. 17.30	Salmesang og suppe
kl. 10.00
3. s. e. påske Konfirmation
kl. 09.00 	St. Bededag Konfirmation
kl. 11.00 	St. Bededag Konfirmation
kl. 10.30
4. s. e. påske (Joh. 16,5-15), kirkekaffe
kl. 10.30
5.s.e. påske (Joh. 16,23b-28)
kl. 10.30
Kristi Himmelfart
kl. 10.30
6.s.e.påske (Joh. 15,26-16,4)

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

kl. 10.30
Pinsedag (Joh. 14,22-31)
kl. 11.00	Friluftsgudstjeneste Lyø

v. HN

April
Søn.
Ons.
Søn.
Tors.
Fre.
Søn.
Man.
Fre.
Søn.
Søn.

Maj
Ons.
Søn.
Fre.
Fre.
Søn.
Søn.
Tors.
Søn.

Juni
Søn. d. 4.
Man. d. 5.

Gudstjenester på Prices Have Centret
Tirsdag d. 14. marts
Tirsdag d. 18. april
Tirsdag d. 16. maj

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

ved Henrik Nedergaard
ved Lene Matthies
ved Henrik Nedergaard

Konfirmationer 2017
Søndag d. 30. april:
Diernæs Kirke kl. 10.00: Diernæsbørn fra Sundskolen + Diernæsbørn fra Enghaveskolen
v. Marianne Skovmand
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Faaborg Kirke kl. 10.00: Faaborgbørn fra Enghaveskolen
v. Henrik Nedergaard

Søndag d. 7. maj:
Faaborg Kirke kl. 10.00: Tidligere
elever fra Sundskolen
v. Marianne Skovmand

Fredag d. 12. maj
(Store Bededag):
Faaborg Kirke kl. 9.00: Tidligere
B-klasse fra Toftegårdsskolen
v. Henrik Nedergaard
Faaborg Kirke kl. 11.00: Tidligere
A-klasse fra Toftegårdsskolen
v. Lene Matthies

Diernæs Kirke - Gudstjenester
Marts
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 5.
d. 12.
d. 19.
d. 26.

kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 10.30
kl. 10.30

1. s. i fasten (Matth. 4,1-11), kirkekaffe
2. s. i fasten (Matth. 15,21-28)
3. s. i fasten (Luk. 11,14-28)
Midfaste (Joh. 6,1-15)

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

April
Søn.
Søn.
Tors.
Fre.
Søn.
Man.
Søn.
Sønd.

d. 2.
d. 9.
d. 13.
d. 14
d. 16.
d. 17.
d. 23.
d. 30.

kl. 09.00
Mariæ Bebudelse (Luk. 1,26-38)
kl. 10.30
Palmesøndag (Matth. 21,1-9)
kl. 19.00 	Skærtorsdag (Matth. 26,17-30), kirkekaffe
kl. 10.30
Langfredag (Matth. 27-31) liturgisk
kl. 10.30
Påskedag (Mark. 16,1-8)
kl. 10.30
2. Påskedag (Luk. 24,13-35)
kl. 10.30
1.s.e. påske (Joh. 20,19-31)
kl. 10.00
2. s.e. påske Konfirmation

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

d. 7.
d. 11.
d. 14.
d. 21.
d. 25.
d. 28.

kl. 10.30
3. s. e. påske (Joh. 16,16-22)
kl. 19.00 	St. Bededag Aftengudstjeneste, Kirkekaffe med varme hveder
kl. 09:00
4. s. e. påske (Joh. 16,5-15)
kl. 10.30
5.s.e. påske (Joh. 16,23b-28), kirkekaffe
kl. 09.00
Kristi Himmelfart
kl. 10.30
6.s.e.påske (Joh. 15,26-16,4)

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

Maj
Søn.
Tors.
Søn.
Søn.
Tors.
Søn.

Juni
Søn. d. 4.
Man. d. 5.

kl. 10.30
Pinsedag (Joh. 14,22-31)
kl. 11.00 	Friluftsgudstjeneste Lyø

v. LJ

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.

Dåb om lørdagen
I Faaborg og Diernæs Kirker tilbydes der LØRDAGSDÅB kl.
11.00. Der er – som ved højmessen om søndagen – tale om en
fælles gudstjeneste!
Den er åben for alle, som gerne vil have døbt deres barn/
børn denne dag og for alle andre, som gerne vil være med til at
fejre de nye døbte i vores kirker og sogne. Gudstjenesten er i
”børnehøjde” – og overvejer du/I dåb for jeres børn, så kom og
vær med og bliv klogere på at tage stilling og stille spørgsmål og
få svar om dåben.
I kan som boende i pastoratet Faaborg – Diernæs – Lyø – Avernakø
frit vælge, hvilken af de to kirker, I måtte ønske på følgende datoer i
2017:

Faaborg Kirke:
25. februar
20. maj
19. august
18. november
Diernæs Kirke:
1. april
1. juli
7. oktober
2. december
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Nyt fra menighedsrådene
Faaborg sogn

Diernæs Sogn

Når dette kirkeblad udkommer, er foråret stærkt på vej,
og vinteren er ved at komme på afstand.

Det nye menighedsråd har nu konstitueret sig.
Formand: Lene Leth Jensen
Næstformand: Hanne Poulsen
Kasserer: Niels Frederiksen
Kirkeværge: Carsten Sønderholm Kristensen
Kontaktperson: Jørgen Elmelund Christensen
Menigt medlem: Lisbeth Møller
Vi har derudover været heldige at få 3 suppleanter:
Dorte Auerbach, Mette Petersen og Jane Hundkjær.

Vi har glædet os over, at kirken ikke har været kold,
som de tidligere år, men vi skal alligevel passe på med
varmen, for kirkens store rum koster mange penge at
varme op.
Vi har glædet os over, at kirkens store orgel nu igen
kan lyde i kirkerummet, efter mange begyndervanskeligheder, med at få den indviklede mekanik til at virke
sammen.
Vi har glædet os over, at den niveaufri indgang forhåbentlig er færdig, således at alle kan komme i kirke uden
trapper, bortset fra de 3 trin op til koret.
Vi glæder os over, at udvidelsen af parkeringspladsen er
godt på vej, vi håber på, at tilladelsen til at sætte i gang
er kommet.
Vi glæder os over den dejlige sang, der lyder i kirken til
både højmesse og kirkelige handlinger, udført af vort
dygtige ungdomskor og vore nyansatte professionelle
kirkesangere.
Vi glæder os i særdeles over, at menighedsrådet har besluttet, at udskifte kirkens højttaleranlæg, hvilken proces
er ved at blive sat i gang, der kan godt gå nogle måneder
med dette, herunder indhentning af tilbud.
Jo, der er meget at glæde sig over, og alt dette sammen
med vore præster, skulle gerne give glæde til menigheden og medarbejderne, for det er jo trods alt det, der
betyder noget. Vi vil gerne have en glad menighed, og
gerne en stor menighed, og glade medarbejdere, så vil
kirken tjene sit egentlige formål. På gensyn i en glad
kirke og med ønsket om en god sommer.

Vi vil i menighedsrådet det kommende år arbejde med
at fremtidssikre vores kirkegård. Således vil der i foråret
blive fældet de træer, der står mod vest og i efteråret vil
der foretages en nyplantning i samme område.
Året 2017 er Reformationens år, hvor Luther slog sine
95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Reformationen
fejres løbende hele året. Der ligger postkort og informationspjecer i våbenhuset til fri afbenyttelse. Lokalt har
vi haft filmaften om Luther, med et godt fremmøde. Vi
fik meget spændende og engageret fortælling fra Lene
Matthies og Lars Ole Jonssen.
I påsken vil der være nogle spændende musiske arrangementer i forbindelse med gudstjenesterne Skærtorsdag
og Påskedag og en forårskoncert (se s.5 Det sker).
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 15/6 til Sogneudflugt som i år går til Danmark Forsorgsmuseum i
Svendborg. Herom mere i næste kirkeblad.
Som noget nyt vil dagsorden for menighedsrådsmøder
samt referat fra disse blive lagt på hjemmesiden www.
diernaes-kirke.dk hvor det er tilgængeligt for alle.
					
Lene Leth, formand

Faaborg Menighedsråd
Erik Buch, formand
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Menighedsrådsmøder, Faaborg

Menighedsrådsmøder, Diernæs

• Onsdag den 29. marts 18.00
• Onsdag den 19. april kl. 18.00
• Tirsdag den 23. maj kl. 18.00

• Torsdag den 2. marts kl. 17.00
• Onsdag den 10. maj 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. 12. kl. 9.30

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

v. HN	

April
Søn. d. 2. kl. 9.30 Mariæ Bebudelse (Luk. 1,26-38)
Tors. d. 13. kl. 9.30	Skærtorsdag (Matth. 26,17-30)
Søn. d. 16. kl. 9.30 Påskedag (Mark. 16,1-8)

v. MS
v. LM
v. MS

Maj
Søn. d. 7. kl. 9.30
Søn. d. 28. kl. 9.30

v.LJ
v. HN

3. s. e. påske (Joh. 16,16-22)
6.s.e.påske (Joh. 15,26-16,4))

Juni
Man. d. 5. kl. 11.00	Friluftsgudstjeneste
Menighedsrådsformand:
Helle Kanne Larsen
Smedegyden 7
tlf 62619980
mail: havlokke@strynet.dk

Graver:
Se under Faaborg Kirkegård.

Avernakø Kirke - Gudstjenester
Marts
Søn. d. 12. kl. 9.30 2. s. i fasten (Matth. 15,21-28)
Søn. d. 26. kl. 9.30 Midfaste ((Joh. 6,1-15)

v. MS	
v. LM

April
Tors. d. 13. kl. 9.30	Skærtorsdag (Matth. 26,17-30)
Søn. d. 16. kl. 9.30 Påskedag (Mark. 16,1-8)
Søn. d. 30. kl. 9.30 2. s.e. påske (Joh. 10,11-16)

v. LJ
v. HN
v. LM

Maj
Søn. d. 21. kl. 9.30

v. HN

5.s.e. påske (Joh. 16,23b-28)

Juni
Søn. d. 4. kl. 11.00 Pinsedag (Joh. 14,22-31)
Man. d. 5. kl. 11.00 	Friluftsgudstjeneste Lyø
Menighedsrådsformand:
Mette Bach (Formand)
Stenager 18
Avernakø
5600 Faaborg
km.bach@hotmail.com
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v. MS

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

Salmesang og suppe
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. Der
er ingen tilmelding og det er ganske gratis
at være med. Her medvirker også kirkens
ungdomskor.

• Onsdag den 1. marts kl. 17.30
v. Henrik Nedergaard
• Onsdag den 5. april kl. 17.30
v. Marianne Aagaard Skovmand
• Onsdag den 3. maj kl. 17.30
v. Lars Ole Jonssen

Friluftsgudstjeneste på Lyø
• 2. Pinsedag kl. 11.00
Traditionen tro afholder vi igen fælles
gudstjeneste for hele pastoratet. Det foregår
igen i år under åben himmel på Lyø og der
er for os på fastlandet afgang med færgen

kl.10.00 fra Faaborg havn. Læs mere på
pastoratets hjemmeside og i dagspressen når
tiden nærmer sig. Vi håber mange har lyst at
være med.

Salme-maraton
Som en markering af reformationsjubilæet
arrangerer vi i Faaborg provsti et såkaldt salmemaraton. I løbet af året tager vi med 14
dages mellemrum fredag formiddag rundt
på besøg i alle provstiets 20 kirker.
Salmebogen deles op i 20 afsnit – og der
synges hver gang 5-6 salmer fra det pågældende afsnit.
Man mødes i kirken fredag formiddag kl.
10. Starter med at høre lidt om kirkens
historie – særligt hvad der er af nedslag fra
Reformationen.

Herefter synger man de 5-6 salmer og hører
en lille smule om salmerne.
Sluttelig får man en kop kaffe/te og en
småkage i våbenhuset. Det vil alt i alt vare en
lille time.
Er man med hele turen rundt, vil man få et
indblik i alle provstiets 20 kirker og nå at
synge 100-120 af salmebogens 792 salmer.
Man kan naturligvis også ”nøjes med” at
være med en del af gangene.Vi opfordrer til,
at man arrangerer noget samkørsel i de enkelte sogne. Når vi skal til Lyø og Avernakø
betaler provstiet færgebilletten.

Planen for året ser sådan ud:
Fredag den 10. marts
kl. 10
Brahetrolleborg kirke 	Fra salme 161-200
Fredag den 24. marts
kl. 10
Haastrup kirke 		Fra salme 201-240
Fredag den 7. april
kl. 10	Falsled kirke 		Fra salme 241-280
Fredag den 21. april
kl. 10	Vester Hæsinge kirke	Fra salme 281-320
Fredag den 5. maj 		
kl. 10
Horne kirke 		Fra salme 321-360
Fredag den 19. maj 		
kl. 10
Avernakø kirke 		Fra salme 361-400
I Avernakø Kirke byder vi på kaffe og rundstykker efter salmesangen.
Fredag den 2. juni
kl. 10
Krarup kirke 		Fra salme 401-440
Fredag den 16. juni
kl. 10
Jordløse kirke 		Fra salme 441-480
Fredag den 25. august
kl. 10
Lyø kirke 			Fra salme 481-520
Fredag den 8. september kl. 10
Aastrup kirke 		Fra salme 521-560
Fredag den 22. september kl. 10	Øster Hæsinge kirke 	Fra salme 561-600
Fredag den 6. oktober
kl. 10
Allested kirke 		Fra salme 601-640
Fredag den 20. oktober
kl. 10	Sandholts Lyndelse kirke 	Fra salme 641-680
Fredag den 3. november
kl. 10	Faaborg kirke 		Fra salme 681-720
Fredag den 17. november
kl. 10	Sønder Broby kirke		Fra salme 721-760
Fredag den 1. december
kl. 10	Svanninge kirke 		Fra salme 761-792
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Gospel med
konfirmander
• Faaborg kirke
fredag d. 21. april
– hele dagen
Konfirmanderne har fri fra skole
og skal i stedet bl.a. synge gospel.
Vi har i år inviteret den aarhusianske gospel instruktør Rune
Herholdt, der er kendt for sit
arbejde med konfirmander over
hele landet. Rune siger om sit
arbejde sådan her:
Konfirmanderne kan godt synge,
de fleste elsker det faktisk! - af
og til skal de godt nok guides ind
i musikkens univers, men når de
først er dér giver de slip og slår
sig løs... Konfirmandgospel skal
ses som en del af konfirmandernes undervisning, hvor sang,
musik, historie og evangelium går
op i en højere enhed.
I en tid, hvor børnene skal finde
deres ”egne ben” er det min ypperste opgave, fremhæver Rune,
at få sagt til konfirmanderne,
at de er elsket, og at de ikke er
alene. ”You are not alone”.
Derudover ønsker jeg at vise
konfirmanderne hvor bred en
folkekirke vi har, samt at fortælle
dem om gospelmusikkens historie. Såvidt Rune Herholdt, som
altså kan opleves i Faaborg kirke
fredag d. 21. april sammen med
sognenes 85 konfirmander og
deres fire præster.
For efter en hel dag sammen,
hvor der også bliver tid til lidt
bevægelse, god mad og hygge
kulminerer det hele i en festlig
gospel gudstjeneste kl. 15.30 i
Faaborg kirke, hvor konfirmandernes familier, venner og naboer
naturligvis er selvskrevne til at
være med, men alle er hjerteligt
velkomne.
Hilsen Præsterne

MUSIK
• Torsdag d. 6. april kl. 19. 30 i Det nye hospital
Koncert med operasanger Rikke Damkjær og pianist
Anne Mette Stæhr
Vores nye, særdeles velsyngende kirkesanger Rikke Damkjær, har en omfattende uddannelse som og erfaring som
operasanger bag sig. Sammen med sin faste akkompagnetør,
Anne Mette Stæhr, præsenterer hun et fornemt og spændende program med musik af Wagner, Strauss og forårssange af Heise og Sibelius.
• Langfredag d. 14. april kl. 10.30 i Faaborg kirke
Liturgisk musikgudstjeneste med sognepræst Marianne Aagaard
Skovmand, kirkens ungdomskor og organist.

Ungdomskor
i Faaborg kirke
Faaborg kirke har et af Fyns fineste akustiske rum, som det altid
er en fornøjelse at synge i. Og vi har dertil en dygtig organist
som korleder. Koret medvirker ved søndagsgudstjenester og
et mindre antal koncerter og andagter. Fokus er lagt på vores
salmetradition og på den klassiske kortradition, men også mere
moderne toner og rytmiske genrer vil blive repræsenteret.
Der er en ugentlig prøve, der foregår i Det Nye Hospital, lige
over for kirken.
Sangglade og -interesserede drenge og piger, fra 14 års alderen
er velkomne.
Koret har en ugentlig øvegang torsdage fra kl. 16. 30 – 18. 00.
Man kan møde op på en øvedag eller kontakte korleder Bo T.
Lerche på tlf. 21252136 for at høre nærmere.

• Onsdag d. 26. april kl. 19.30 i Faaborg kirke
Den verdenskendte bassist, komponist og arrangør Bo Stief,
spiller med sine talentfulde musikalske venner bassisten Mads
Dyrst og guitaristen Mads Nørgaard.
De tre musikere presser, i deres helt specielle og meget
originale trio, deres instrumenter til det yderste. De spiller
musik fyldt med stemning og virkning, der er specielt tilpasset kirkerummet. Kirkekoncerten er tilrettelagt som en hel
oplevelse, der går mange veje. Kendte sange og salmer er en
del af inspirationen til repertoiret, som spænder bredt, og
strækker sig på tværs af, og over mange genrer.

Bo Stief

• Onsdag d. 10. maj kl. 19.30 i Faaborg kirke
Forårskoncert med Faaborgkoret dirigeret af Eva
Kongsted Simony
Temaet for korets optræden er ”Kærlighed”. Der opføres
bl.a. Pablo Nerudas kærlighedssonetter til musik af Michael
Bojesen samt forårssange.
• Fredag d. 12. maj kl. 17.00 i Faaborg kirke

Faaborg Koret

Musikskolekoncert i forbindelse med Nordiske
samspilsdage i Faaborg
De Nordiske Sammenspilsdage er en musikskolefestival,
som afholdes hvert andet år. Medvirkende ved festivalen
er Ås Musikskole (Norge), Tanums Musikskola (Sverige),
Musikskolen i Klaksvik (Færørene), Korsholm Musikinstitut
(Finland) samt Faaborg-Midtfyn Musikskole. I 2017 arrangeres festivalen i Faaborg - i dagene 10-14. maj.
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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 Marianne Aagaard Skovmand
Det gl. Hospital, Kirkestræde 11, Faaborg
Tlf.: 24 82 20 22
E-mail: maas@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag
Sognepræst Lene Matthies
Østerbrogade 8, 5600 Faaborg
Tlf.: 29 64 04 50
E-mail: lema@km.dk
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.-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
Priorensgade 12 A, 5600 Faaborg
man.-fre. kl. 11-12. Tlf.: 21 47 45 54
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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.: 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 Thomas Ingemansen
Sct. Hansgade 14, 5600 Faaborg
Tlf. 28 26 81 51
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
KIRKEBLADET udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør: Marianne Aagaard Skovmand
Produktion: Faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30

