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På Flanderns marker
Året 2017 er et rigtigt historisk jubilæumsår. Vi er midt
i at fejre 500-året for Reformationen; vi har højtideligholdt 100 året for salget af de Vestindiske Øer – og
blevet mindet hårdt om vores fortid som slavehandlernation. I år er også året for Den russiske Revolution i
1917, som fik østfronten under Den første Verdenskrig
til at bryde sammen, USA til at intervenere direkte
i krigen – og måske forlængede alt dette krigen på
Vestfronten. For Danmark er Første Verdenskrig en lidt
glemt og overset krig, fordi vi forholdt os neutrale, men
i øvrigt tjente ustyrligt på krigen. Til gengæld var det
nuværende Sønderjylland som del af det tyske kejserrige direkte involveret i ”Den store Krig”, som den senere
er erindret som fra de krigsdeltagende landes side. Det
har altid været lidt af en sidebemærkning i dansk historieskrivning, hvad en hel landsdel oplevede af smerter
og afsavn under denne krig. Det var pligtens tunge bud
at være soldat i den kejserlige hær for de unge dansksindede i Sønderjylland, som siden 1864 havde været under tysk styre. Det er jo først i 1920, at den nuværende
grænsedragning efter Første Verdenskrigs afslutning
blev en realitet. Men i Sønderjylland findes der masser
af mindetavler og mindesten efter de faldne soldater i
krigen. Mere end 30.000 unge danske deltog i krigen
– næsten 6000 faldt på slagmarkerne og utallige andre
vendte hjem med ar på sjæl og legeme. For sønderjyder
har denne krig aldrig blot været en parentes i historien.
I min egen familie mistede min mormor sine to brødre,
Peter i 1915 i Rusland, Nicolai i Frankrig i 1917, de var
henholdsvis 22 og 19 år gamle. Min egen morfar overlevede kun, fordi han kom i engelsk krigsfangelejr frem til
krigens afslutning.
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I mange lande har det været en stærk tradition at
mindes de faldne og sårede i denne brutale og blodige
krig ved hvert år i november at bære en rød Valmue af
papir, som en roset på tøjet. Traditionen går helt tilbage
til krigsafslutningen den 11. november 1918, hvor den
amerikanske professor Moina Michael bar en silkevalmue og samtidig opfordrede til at sy disse valmuer
og sælge dem for at samle penge ind til ofrene for
krigen. Siden er det blevet en stærk tradition helt op til
vore dage, særligt i den angelsaksiske verden, at man i
dagene omkring Remembrance Day den 11. november
bærer Valmuen som mindesymbol krigens ofre.
Hvorfor så en valmue? Det skyldes alene den canadiske
forfatter og militærlæge John McCrae (1872-1918),
der meldte sig til militærtjeneste under Første Verdenskrig og i marts 2015 blev læge ved førstehjælpsstationen Essex Farm iYpres, Flandern. I sorgen over en
nær vens død skrev han den 3. maj 1915 det digt, som
senere skulle blive et af de mest berømte, der kom ud af
krigen. Det blev hurtigt indbegrebet af lidelse og pligt
i denne krig. I digtet In Flandern Fields the Poppies
Blow”, hæfter han sig ved slagmarkens mange valmuer,
der næsten mirakuløst vokser i det granatsprængte
krigslandskab, mellem de endeløse rækker af kors. Et
billede som for ham kommer til at stå som en påmindelse fra de døde soldater til deres levende kammerater
om at fortsætte kampen. McCrae døde selv efter et
giftgasangreb i 1918 – men hans ord blev under krigen
hurtigt et af de mest populære og citerede digte – og
symbolikken stærk af den den smukke, men skrøbelige
blomst, der stædigt gror blodrødt midt i krigens gru.
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Valmuen er ikke så almindelig mere i vores intensive landbrug – men kan dog ses
ikke mindst på Avernakø og Lyø, hvor levende hegn og marker endnu er bevaret
frem til vores tid med alle sommerblomsterne: valmue, kornblomst, marguerit etc.
som vi har kendt siden barndommen. Så næste gang du ser en valmuemark kan du
mindes dette:
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row by row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

På Flanderns marker blafrer valmuerne
mellem de endeløse rækker af kors,
der markerer vort sidste hvilested.
Og højt over os flyver de modigt syngende lærker,
men de høres næppe for kanonerne under dem.

den 8.-9. september

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Vi er de faldne. Blot få dage før var vi blandt de levende
og oplevede både daggry og solopgangens glæde.
Vi elskede og blev genelsket, og nu ligger vi begravet i
Flanderns jord.

I Fyens Stift inviterer
sogne og kirker til ”ÅBEN
KIRKE” i anledning af
Reformations-jubilæet 2017.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Fortsæt vor strid med fjenden:
Fra vore brudte hænder kaster vi faklen op til jer,
hold den højt hævet.
Hvis I svigter os, der døde,
vil vi aldrig finde hvile, selv om valmuerne trives på
Flanderns marker.		
			
(Oversættelse ved Ove Hermansen)

Sæt kryds i kalenderen
og glæd dig til:

Kirkens døgn

 MORGENSANG
 KAFFE & RUNDSTYKKER
 PILGRIMSVANDRING
 ORGELMATINÉ
 KLOKKESPIL

Sognepræst Lene Matthies

 KAFFE OG
LUTHER LAGKAGE
 KIRKERUNDVISNING
 FOLKEMUSIK &
	SING A LONG
 PØLSER & LUTHERØL
 FILMAFTEN
 SALON & SAMTALE
 OST & RØDVIN
 NATGUDSTJENESTE
 FORDYBELSE
 KRITIK
 FÆLLESSKAB
Se endeligt program i næste
nummer af Kirkebladet!
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FAABORG KIRKE
Sommerudflugt til
Den Fynske Landsby, Odense
• Tirsdag den 20. juni
Afgang fra Faaborg Kirke kl. 12.45

Præstegårdskultur i 500 år
I anledningen af reformationsfejringen åbnes dørene i den
Fynske Landsby i derværende ”Tommerup Præstegård”,
hvor der vil være fokus på livet i en fynsk præstegård gennem 500 år og bl.a. omhandle de mange roller en præst
har måttet udfylde i et fynsk landsogn, hvor præstegården
har virket som lokalsamfundets kulturcenter.

Morgengudstjeneste
og kirkevandring

Der vil i præstegården blive fortalt nærmere om livet,
som det udspandt sig gennem tiden med særlig fokus på
1800-tallet. Efter rundturen i præstegården vil der være
kaffe og kage på ”Sortebro Kro”, som er beliggende i
området.

• Søndagene den 9. og 23. juli kl. 9.00

Bagefter vil der blive lejlighed til frit at gå tur i landsbyen.
Vi forventer at være tilbage i Faaborg ca. kl. 17.15.

Faaborg Kirke har i juli måned et godt tilbud til såvel de lokale
som til de mange turister, som gæster vores by. Der er først en
tidlig morgengudstjeneste ved en af sognepræsterne kl. 9.00
på søndagene 9. og 23. juli.

Prisen for at deltage er kr. 125,- pr. person.
Tilmelding kan ske til kirkekontoret tlf. 62 61 03 18 eller
på mail: faaborg.sognfaaborg-midtfyn km.dk – senest den
13. juni 2017 efter først til mølle princippet.

Umiddelbart derefter kl. ca. 10.00 tager Faaborgs tidligere
sognepræst Einar Fog-Nielsen over og fortæller om Helligåndskirken og dens inventar.Vi skal også høre om byens gamle
kloster og munkene i katolsk tid.
Kl. ca. 10.45 går vi om til Faaborgs vartegn Klokketårnet og
på vejen standser vi i Klostergade og hører lidt om byens gamle
jødiske synagoge.
Kl. ca. 11.00 fortæller Fog-Nielsen i ca. ½ time om købstadens
første kirke, Skt. Nikolaj, og om byens vartegn Klokketårnet,
der blev restaureret fra 2011 -2013. Efter tur og fortælling er
der adgang til Klokketårnet, hvor man kan nyde udsigten over
byens røde tage.

Bomhuset ved Sortebro Kroer fra 1821. Det lå oprindeligt ved
Langeskov og blev flyttet til Den Fynske Landsby i 1946.

Man kan deltage i gudstjenesten alene, og man kan komme til
fortælling og tur alene, og man kan tage hele pakken.
• Morgengudstjeneste i Faaborg Kirke kl. 9.00.
• Rundvisning og fortælling om kirken kl. 10.00 med
efterfølgende tur til klokketårnet.
Faaborg Menighedsråd og KlokketårnetsVenner
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Den rødmalede Præstegård fra Tommerup er den største gård i
Den Fynske Landsby - og som præstegård også den vigtigste.
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DIERNÆS KIRKE
Sogneudflugt til Tåsinge og
Forsorgsmuseet i Svendborg
• Torsdag den 15. juni
Kl. 13.15 Afgang fra Katterød forsamlingshus
Der køres til Diernæs forsamlingshus og samler op
Kl. 14.15 Ankomst til Forsorgsmuseet i Svendborg og der
er guidet rundvisning
Kl. 15.45 Ankomst til Bregninge Mølle, hvor der serveres
kaffe og lagkage. Der vil evt. være tid til besøg i Bregninge
kirke
Kl. 16.45 Køretur rundt på Tåsinge, hvor chaufføren
fortæller. Evt. rundes Landet kirke hvor Sixten Sparre og
Elvira Madigan er begravet.
Kl. 18.30 Ankomst til Katterød forsamlingshus, hvor vi
afslutter dagen med et dejligt måltid mad.
Pris kr. 200,00.
Tilmelding til Lene Leth Jensen tlf.nr. 21 96 79 25
eller Hanne Poulsen tlf.nr. 22 38 18 66.
Senest lørdag den 10. juni 2017.

Kunstneren Gustav Spangenbergs bud på, hvordan det kan
have set ud, når Luther underholdt familien med musik og sang.
(Maleri fra 1875)

SALME-MARATON
Som en markering af reformationsjubilæet arrangerer
Faaborg provsti et såkaldt salmemaraton, hvor vi i løbet
af året med 14 dages mellemrum fredag formiddag tager
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
og starter med at høre lidt om kirkens historie – særligt
hvad der er af nedslag fra Reformationen – det varer højst
5-10 minutter.
Herefter synger vi de 5-6 salmer, man på stedet har
udvalgt, og hører en lille smule om salmerne. Og sluttelig
får man en kop kaffe/te i våbenhuset. Det varer alt i alt 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.

Svendborg Forsorgsmuseum: Når man blev ’indlagt’ på
Fattiggården, mistede man sine borgerlige rettigheder.

Planen for sommermånederne ser sådan ud:
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. 9.30, Lyø kirke
Fra salme 481-520
(Færgeafgang kl. 8.00 fra Faaborg)
Fredag den 8. september kl. 10, Aastrup kirke
Fra salme 521-560

Elvira Madigan og Sixten Sparre: De oprindelige gravsten, betalt
af familien Sparre. Derfor på svensk.
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Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

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

Faaborg Kirke - Gudstjenester
Juni
Søn.
Man.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 4.
d. 5.
d. 11.
d. 18.
d. 25.

kl. 10.30
kl. 11.15
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Pinsedag (Johs. 14,22-31) - Kirkekaffe
v. HN
2. pinsedag (Johs. 3,16-21) - fælles gudstj. på Lyø		
Trinitatis (Johs. 3,1-15)
v. LJ
1. s. e. trinitatis (Luk. 16,19-31)
v. MS
2. s. e. trinitatis (Luk. 14,16-24)
v. HN

d. 2.
d. 9.
d. 16.
d. 23.
d. 30.

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

3. s. e. trinitatis (Luk. 15,1-10)
4. s. e. trinitatis (Luk. 6,36-42) + Kirkevandring
5. s. e. trinitatis (Luk. 5,1-11) - Kirkekaffe
6. s. e. trinitatis (Matt. 5,20-26) + Kirkevandring
7. s. e. trinitatis (Luk. 19,1-10)

Juli
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

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

August
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 6.
d. 13.
d. 20.
d. 27.

kl. 10.30
8. s. e. trinitatis (Matt. 7,15-21) - Kirkekaffe
kl. 10.30
9. s. e. trinitatis (Luk. 16,1-9)
kl. 10.30
10. s. e. trinitatis (Luk. 19,41-48)
kl. 21.15	Vægtergudstjeneste - sæsonafslutning

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

kl. 10.30

v. HN	

September
Søn. d. 3.

12. s. e. trinitatis (Mark. 7,31-37) - Kirkekaffe

Gudstjenester på Prices Have Centret
Tirsdag d. 13. juni kl. 10.30 v/ Lene Matthies
Tirsdag d. 11. juli kl. 10.30 v/ Henrik Nedergaard
Tirsdag d. 8. august kl. 10.30 v/ Lars Ole Jonssen

Skal du konfirmeres i 2018?
• Søndag den 24. september
er der konfirmandindskrivning.
Vi starter med en festlig gudstjeneste i Faaborg kirke
kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der indskrivning af
sæsonens konfirmander, der skal konfirmeres i enten,
Faaborg, Diernæs, Lyø eller Avernakø kirker.Tilmeldingsblanketter lægges på skolens intranet. Husk dåbsattest.
Konfirmationsforberedelsen starter efter efterårsferien.
I 2018 kan vi fastholde tidligere års mønstre, hvad konfirmationen angår, så man forberedes og konfirmeres med
sine tidligere klassekammerater – jf. kirkens hjemmeside.
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Diernæs Kirke - Gudstjenester
Juni
Søn.
Man.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 4.
d. 5.
d. 11.
d. 18.
d. 25.

kl. 10.30
kl. 11.15
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.30

Pinsedag (Johs. 14,22-31)
v. LJ
2. pinsedag (Johs. 3,16-21) - fælles gudstj. på Lyø		
Trinitatis (Johs. 3,1-15)
v. LJ
1. s. e. trinitatis (Luk. 16,19-31) - Kirkekaffe
v. HN
2. s. e. trinitatis (Luk. 14,16-24)
v. MS

d. 2.
d. 9.
d. 16.
d. 23.
d. 30.

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

3. s. e. trinitatis (Luk. 15,1-10)
4. s. e. trinitatis (Luk. 6,36-42) - Kirkekaffe
5. s. e. trinitatis (Luk. 5,1-11)
6. s. e. trinitatis (Matt. 5,20-26)
7. s. e. trinitatis (Luk. 19,1-10)

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

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

8. s. e. trinitatis (Matt. 7,15-21)
9. s. e. trinitatis (Luk. 16,1-9) - Kirkekaffe
10. s. e. trinitatis (Luk. 19,41-48)
11. s. e. trinitatis (Luk. 18,9-14)

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

kl. 10.30

12. s. e. trinitatis (Mark. 7,31-37)

v. MS

Juli
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

August
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 6.
d. 13.
d. 20.
d. 27.

September
Søn. d. 3.

Oversigt over møder, koncerter m.v. i Faaborg og Diernæs:
Juni
Tors.
Tors.
Tirs.
Ons.

d. 8.
d. 15.
d. 20.
d. 21.

kl. 17.00
Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen
kl. 13.15	Sogneudflugt med Diernæs Kirke
kl. 12.45	Sommerudflugt med Faaborg Kirke
kl. 18.00
Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital

d. 9.
d. 23.
d. 27.
d. 28.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 20.00
kl. 17.00

Kirkevandring i Faaborg
Kirkevandring i Faaborg
Koncert i Faaborg Kirke med Alamente Ensemblet
½ times orgelkoncert i Faaborg Kirke

kl. 20.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 18.00

Koncert i Faaborg Kirke med Duo Vimaris
½ times orgelkoncert i Faaborg Kirke
Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen
Menighedsrådsmøde i Faaborg – Det nye Hospital

Juli
Søn.
Søn.
Tors.
Fre.

August
Tors.
Fre.
Ons.
Tirs.

d. 3.
d. 4.
d. 23.
d. 29.

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
Når nærværende kirkeblad udkommer er det forhåbentligt sommer, selvom indlægget er skrevet i det kolde forår. Vi har ved kirken nogle mennesker, som man måske
ikke lægger så meget mærke til i dagligdagen, men de er
der, og de sørger for at kirken tjener sit formål, nemlig
at være til tjeneste for menigheden i Faaborg Sogn.
I kirken er der selvfølgelig både glædelige og triste
tjenester. Af de glædelige tænker jeg her på bryllupper,
dåb, konfirmationer og selvfølgelig højmesser og andre
former for gudstjenester samt mange gode koncerter,
af de triste er der først og fremmest begravelser, men
også nogle af gudstjenesterne kan være triste, f.eks.
Langfredag. Når jeg skriver om nogle mennesker, er det
selvfølgelig medarbejderne ved kirken, som jeg tænker
på, medarbejderne som altid udfører deres arbejde, i respekt for den tjeneste der foregår, nogle gange usynlige
og andre gange må man godt være synlig, men altid med
respekt.
Når man er i kirke, er det ikke altid man tænker på det
arbejde, som medarbejderne udfører, for det fungerer jo.
Ved højmesser møder man ca. 2 timer før gudstjenesten
begynder for at gøre klar. Kirketjeneren sikrer sig, at alt
det tekniske fungerer, at batterierne i mikrofoner ikke er
ved at være tømte, at der er tempereret vand, hvis der
er barnedåb, at der er vin og brød til nadveren, at der
ikke har været gæster, der har efterladt noget affald og
meget mere. Organisten, koret og kirkesangeren øver
på dagens salmer og gennemgår ritualet, kordegnen gør
klar til indgangsbøn og hjælper i øvrigt til.
Præsterne har deres arbejde og prædiken at tænke på,
og hvis der er begravelser, står der medarbejdere og venter på at tage sig af blomsterne hvis det er til kirkegårdene ved Langelinie, ligesom en grav skal tilkastes ved en
kistebegravelse.
Under selve handlingen har alle deres faste gøremål, som
skal passes, der må helst ikke ske fejl.
Til en almindelig højmesse kan der være mellem 10 og
15 mennesker i gang (incl. ungdomskoret), for at skabe
de rammer som man forventer. Kirken og medarbejderne står til rådighed for menigheden gennem hele ugen
bortset fra mandag, der er fast fridag for alle.
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Da der er indført 5-dages uge for ansatte ved kirkerne,
er der løs fridag om tirsdagen, men det betyder ikke, at
der ikke kan ske begravelse, men i nødstilfælde må der
komme vikarer tilstede. Det skal nævnes at præsterne
ikke har 5-dages uge.
Tænk på næste gang man er i kirke, hvilket arbejde der
udføres uden nogen fast arbejdstid og send et smil til
medarbejderne.
Til oplysning er medarbejderne ved kirken ansat af menighedsrådet, der i den forbindelse virker som arbejdsgiver. Præsterne er ikke ansat af menighedsrådet men af
Kirkeministeriet ved kongelig resolution.
God Sommer!
Faaborg Menighedsråd
Erik Buch, formand
Nyt fra Diernæs Sogn
Vi glædes over, at vores kirkesanger Helene skal have barselsorlov. Det har været en fornøjelse, at lytte til hendes
stemme i kirken. Det er samtidig en fornøjelse, at Steen
Bo Werner vil træde til og fylde vores kirke med sang i
barselsperioden.
Som tidligere skrevet har vi nu fået fældet træerne mod
vest og i efteråret vil vi se frem til at få plantet nyt.
Onsdags-fortælleformiddage har været en succes og vil
genoptages til efteråret.
St. Bededag har vi prøvet noget nyt. Gudstjenesten blev
holdt aftenen inden efterfulgt af varme hveder samt sang i
Kirkeladen. En meget hyggelig aften, som vi overvejer at
gentage næste år.
I år vil vores fælles Pinsegudstjeneste i pastoratet være på
Lyø (se andet sted i bladet).
Sogneudflugten d. 15/6 er nu planlagt.Vi håber atter på
stort fremmøde som tidligere år. Se programmet andet
sted i bladet.
I anledning af Reformationen afholdes der på Fyn ”Kirkens
Døgn”. Dette vil vi ligeledes fejre hos os og vil i fornøjeligt samarbejde med Faaborg have arrangementer i/fra
begge kirker, hvor alle er hjerteligt velkomne til at deltage
i samtlige eller dele heraf. Meget mere om dette i næste
kirkeblad. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 8/9.
september.
Lene Leth, formand

Menighedsrådsmøder, Faaborg

Menighedsrådsmøder, Diernæs

• Onsdag den 21. juni kl. 18.00
• Tirsdag den 29. august kl. 18.00

• Torsdag den 8. juni 2017 kl. 17.00
• Onsdag den 23. august 2017 kl. 17.00

Møderne afholdes i Det nye Hospital,
Kirkestræde 11.

Møderne afholdes i Kirkeladen,
Mosetoften 2 B, Diernæs

Lyø & Avernakø
Lyø Kirke - Gudstjenester
Juni
Man. d. 5. kl. 11.00	Friluftsgudstjeneste – se side 10
Søn. d. 25. kl. 9.30 2. s. e. trinitatis (Luk. 14,16-24)
Juli
Søn. d. 16. kl. 15.15
Søn. d. 30. kl. 9.30

5. s. e. trinitatis (Luk. 5,1-11)
7. s. e. trinitatis (Luk. 19,1-10)

August
Søn. d. 20. kl. 11.15 10. s. e. trinitatis – pilgrimsgudstj.
Fre. d. 25. kl. 9.30	Salmemaraton		
Menighedsrådsformand:
Helle Kanne Larsen
Smedegyden 7
Lyø, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 99 80
mail: havlokke@strynet.dk

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

Graver:
Se under Faaborg Kirkegård.

Avernakø Kirke - Gudstjenester
Juni
Søn. d. 4. kl. 9.30
Søn. d. 25. kl. 9.30

Pinsedag (Johs. 14,22-31)
2. s. e. trinitatis (Luk. 14,16-24)

v. MS
v. LM

Juli
Søn. d. 16. kl. 9.30
Søn. d. 30. kl. 11.30

5. s. e. trinitatis (Luk. 5,1-11)
7. s. e. trinitatis (Luk. 19,1-10)

v. HN
v. MS

August
Søn. d. 20. kl. 9.30

10. s. e. trinitatis (Luk. 19,41-48)

v. HN

September
Søn. d. 3. kl. 9.30

12. s. e. trinitatis (Mark. 7,31-37)

v. LM

Menighedsrådsformand:
Mette Bach
Stenager 18
Avernakø
5600 Faaborg
Tlf. 42 16 57 58
km.bach@hotmail.com
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Graver:
Flemming Juul Christensen
Tlf: 62 61 74 70 / 26 78 74 70
Mail: avernakoelam@gmail.com

Menighedsrådet har en række ideer på tegnebrættet,
hvoraf den mest konkrete er en kirkeweekend den
15.-17. september. Programmet er endnu ikke helt klart,
men vi får bl.a. besøg af et gospelkor, og vi skal spise som
på Luthers tid med råvarer fra Avernakø.Ved den lejlighed
fortæller Jacob Ørsted, som er dansk præst i Flensborg
om Luthers berømte bordtaler, så det bliver bestemt en
spændende aften. Som sagt ligger programmet endnu ikke
fast, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Vi har også overvejet at tilbyde en form for ”pusterum” for trætte festivaldeltagere til øens store festival
”Avernax”, der afholdes i august. I hviken form er endnu
uklart. Måske en morgensang på stranden, eller åben
kirke med mulighed for en stille stund for sig selv. Dette
skal først drøftes med festivalens arrangører og er foreløbigt bare en ide.
Mette Bach, formand
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Særlige gudstjenester og arrangementer

2. Pinsedag: Friluftsgudstjeneste på Lyø
2. Pinsedag, mandag d. 5. juni, som i år også
er Grundlovsdag, holdes der traditionen
tro friluftsgudstjeneste i Faaborg, Diernæs,
Avernakø og Lyø pastorat.
Alle fire præster deltager ligesom der vil
være festlig musikalsk ledsagelse.
Faaborg kirkes ungdomskor, Rikke Damkjær
og organist Bo T. Lerche optræder med
sange af Carl Nielsen fra samlingen ”En snes
danske viser” Bd. II fra 1917, der jo netop i
år kan fejre sit 100 års jubilæum.
Carl Nielsens trang til at ytre sig på mange
musikalske niveauer gav sig bl.a. udslag i at
han livet igennem bidrog til Den Danske
Sangskat, med en lang række af de enkle og
folkelige sange vi stadig kender mange af i
dag.
Et af de mest eklatante eksempler på dette
er udgivelsen ”En Snes Danske Viser” som
Carl Nielsen og vennen og komponistkollegaen Thomas Laub udgav i to bind i 1915
og 1917.
Udgivelserne, som hver indeholder mere
end ti sange af de to komponister, søger
enkelheden, naturligheden, og det sunde.
Begge komponister var optaget af sætte

noget enkelt i stedet for senromantikkens
overophedede følelsesbombardement, og så
tonesatte de begge i viseform, en stribe af de
yndigste, og djærveste digte, fra den danske
poesis flora.
Færgen afgår fra Faaborg Havn kl. 10.00 og
der er arrangeret traktor-kørsel fra havnen
på Lyø og til plænen mellem skolen og
kirken, hvor gudstjenesten foregår. Færgen
sejler mod Faaborg igen kl. 14.40.
Der er denne dag gratissejllads med Øfærgen. Booking af billet kan ske gennem
turistkontoret.
Man er velkommen til selv at medbringe
picnickurv, men der er også mulighed for at
forudbestille en italiensk platte fra Cafe Lyø
med forskellige skinker, pølse og ost til kr.
100,-. Bestilling kan ske på telefonnummer:
42 36 59 50 eller e-mail:
lyoecafe@gmail.com.
Betaling sker på selve dagen og de modtager
kort, kontant og Mobilepay.
Vi håber mange har lyst at være med til at
fejre gudstjeneste sammen 2. pinsedag.
De fire menighedsråd og præster

Pilgrimsvandringer ad Klosterruten
Foreningen Den Danske Klosterrute fejrer
i år 10 års jubilæum med en lang vandring
på Klosterruten - ”Fra kirke til kirke
gennem hele Danmark” - se nærmere på
www.klosterruten.dk under ”jubilæumsvandring 2017”.
Vandringen foregår også i Fyens Stift, hvor
der vandres fra den 11. juni til den 1. juli.
I perioden 27. juni - 1. juli er vandrerne lige

i nabolaget, idet der vandres fra Ollerup til
Brahetrolleborg, fra Brahetrolleborg til Faaborg samt fra Faaborg via Horne til Bøjden.
Kom og vær med til at vandre ½ dag, 1 dag
eller flere dage.
For nærmere information kontakt Marianne
Olesen på molesen02@gmail.com eller tlf.
20 89 12 04.

Pilgrimsvandring på Lyø søndag den 20. august
Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring arrangerer vandring på Lyø.
Mødested: Ø-Færgen, Kanalvej 13, 5600
Faaborg
Mødetidspunkt: Kl. 09.30-09.45.
Færgen sejler: Kl. 10.00.
Tilmelding: Senest fredag den 11. august til
Marianne Olesen: molesen02@gmail.com
eller tlf. 20 89 12 04.Tilmelding er først
gældende, når der er indbetalt kr. 100 på
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konto i Sparekassen Fyn reg.nr. 0828 kontonr.
0003437582 eller MobilePay på 20 89 12 04.
Husk at angive navn. Beløbet dækker færgebillet og en forfriskning om eftermiddagen.
Vi deltager i gudstjeneste i Lyø Kirke kl.
11.15, hvorefter vi vandrer på øen. Distancen
vil være ca. 8 km. Husk madpakke, drikkevarer, gode vandresko-/støvler samt evt.
badetøj. Færgen sejler os hjem: Kl. 17.00 ankomst Faaborg kl. 17.40.

HOV, FAABORG!
Vægtergudstjeneste
i Faaborg Kirke
• Søndag den 27. august
kl. 21.00 ved Klokketårnet
Så er vægterne klar til en ny
sæson og vanen tro holdes der
vægtergudstjeneste ved den sidste
vægtergang søndag den 27.
august kl. 21.00 ved Klokketårnet.
Kl. 21.00 Afgang fra Klokketårnet
Kl. 21.15 Andagt i Faaborg Kirke
Kl. 21.45 Afgang til Klokketårnet
Kl. 22.00 Afslutning ved Klokketårnet
Efter en kort intro går vægterne
gennem byens gader til Faaborg
Kirke syngende kl. 9 verset. Her
vil der være en stemningsfuld
andagt, hvorefter vægtere og
publikum går en tur gennem byen
tilbage til Klokketårnet. Her afsluttes og kl. 10 verset, af præsten
og salmedigter Thomas Kingo,
synges:
Om du vil tiden vide,
Husbonde, pige, dreng,
Da er det på de tide,
Man føjer sig til seng.
Befal dig Herren fri!
Vær klog og snild,
Vogt lys og ild!
Vor klok er slagen ti.
Vægterne var en slags natpoliti
som skulle opretholde ro og orden
i byen og give signal ved brand.
Desuden skulle vægterne markere
hvert timeslag ved at afsynge et
vægtervers, så borgerne kunne
være sikre på, at vægteren ikke
sov på sin vagt.
Med vægterhilsen
Torben Bo Harder, Klaus Thormann
og Steen BoVerner

Koncerter i Faaborg kirke sommeren 2017
Alamente Ensemblet
• Torsdag den 27. juli kl. 20.00 i Faaborg kirke
Koncert med Alamente Ensemblet: Lene Høst Mees, sopran og
slagtøj, Clara Tesch, violin og bratch og sang, Poul Pock-Steen,
cembalo, orgel og blæseinstrumenter.
Rokokko-pop og folkemusik, med tekster af den fynske digter
og kunstersjæl Ambrosius Stub (1705 –1758).

Børne- og Ungdomskoret
ved Faaborg kirke søger
sangere
Børne- og ungdomskoret ved Faaborg kirke søger
nye medlemmer.
I koret arbejder vi med den basale sangteknik, og afprøver en
lang række forskellige satstyper, som vi bruger ved gudstjenester, andagter og koncerter mm.
Vi arbejder med traditionelle klassiske genrer, 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.

Alamente Ensemblet

Organist Poul Pock-Steen
• Fredag den 28. juli kl. 17.00 i Faaborg kirke
En halv times orgelkoncert med organist Poul Pock-Steen.

Duo Vimaris
• Torsdag d. 3. august kl. 20.00 i Faaborg kirke:
Koncert med Duo Vimaris. Fra Thûringen i Tyskland kommer
musikerægteparret Mirjam og Wieland Meinhold med deres
program ”Mozartiana” med musik af W. A. Mozart for orgel,
sopran og blokfløjte.

Alle sangglade og sanginteresserede drenge og piger, fra 1213 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. 21 25 21 36 for at høre hvad vi forventer af dig,
og hvad du kan få ud af at synge i kor.
Det er gratis at være med i koret!
Du får sangundervisning på et meget højt niveau!
Du får honorar når du deltager med koret ved gudstjenester
og andre arrangementer!
Første korprøve efter sommerferien er torsdag d. 24 august.
				

Organist og korleder Bo T. Lerche

DuoVimaris

Organist Bo T. Lerche
• Fredag den 4. august kl. 17.00 i Faaborg kirke
En halv times orgelkoncert med kirkens organist, Bo T. Lerche.
Der er gratis adgang til alle koncerter.
Musikudvalget v/ Faaborg kirke
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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
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

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 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
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.

Menighedsrådsformand Lene Leth A. Jensen
Prices Havevej 37, 5600 Faaborg
Tlf.: 21 96 79 25
e-mail: lene.leth.jensen@gmail.com

Organist Bo Lerche
Strandgårdsparken 138, 5600 Faaborg
Tlf.: 63 60 70 65 / 21 25 21 36

Kirkeværge Carsten Sønderholm Kristensen
Sundbjergvej 4
Diernæs
5600 Faaborg
Tlf. 40 33 91 69

Kirkegårdsleder Torben Ærenlund
Priorensgade 12 A, 5600 Faaborg
man.-fre. kl. 11-12. Tlf.: 21 47 45 54
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Regnskabsfører Annie Niebuhr
Lagonis Minde 12, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 56 35 / 40 58 56 35
E-mail: annie@kirkeregnskab.biz

KIRKEBLADET udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør: Henrik Nedergaard
Produktion: Faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30

