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drøm og virkelighed
Kirken må jo hele tiden re-
formeres. selvfølgelig indgå 
i traditionen og handle ud fra 
det givne – men også lade 
drømme blive til virkelighed. 
På en måde står kirken altid 
i begyndelsens situation – 
det fordrer evangeliet: at 
være en tjenende og ikke en 
herskende kirke, at være et 
levende fællesskab og ikke 
kalkede grave.

Inde i bladet vil man også 
kunne læse om efterårets 
foredrag og koncerter – ikke 
mindst sørine gotfredsen 
om Luther, og Trækfuglene 
– Klezmerjazz, hvor Blichers 
digtning krydser klinge med 
denne særlige musikform.

velkommen til endnu et 
fantastisk efterår! 

Lene Matthies

afskedshilsen fra 
Marianne aagaard 

skovmand 

Det er 
blevet tid 
for mig til at 
tage afsked. 
Jeg har fået 
nyt em-
bede og skal 
fremover 

være præst ved nyborg kirke. 
Knap to år er det blevet til 
her hos jer i faaborg-Dier-
næs-Avernakø-Lyø pastorat. 
fire forskellige kirker og 
sogne med hver deres traditi-
on og historie og vandafstand 
imellem. smukt beliggende 
er de hver især, og jeg har sat 
pris på hver eneste arbejdsdag 
- om det har nu har været en 
helt almindelig søndag eller 
en særlig lejlighed med kon-
firmation, bryllup, bisættelse 
eller begravelse. 

Tak til alle jer, der har lagt øre 
til mine taler og prædikener 
og har mødt mig med venlig-
hed og åbenhed i forbindelse 
med de kirkelige handlinger, 
samtaler og hjemmebesøg. 

Tak til alle jer omkring de fire 
kirker for et godt arbejdsfæl-
lesskab både præstekolleger, 
menighedsrådene og perso-
nale. 

Marianne Aagaard Skovmand

Martin Luther har fyldt rigtigt meget i 2017. 
Det er jo Reformationsjubilæum: 500-året for 
den oktoberdag i 1517, hvor munken og doktor 
udi teologien, Luther, slog sine 95 teser op mod 
den forhadte afladshandel. Dermed satte han en 
kædereaktion i gang i en verden og samtid, hvor 
mangt og meget allerede var under forandring, 
religiøst, økonomisk, magtpolitisk, socialt, 
teknologisk…

I brydningstiden mellem middelalder og renæs-
sance blev Luthers tanker og skrifter altså med-
virkende til det nybrud, der længe havde været 
undervejs – og som dermed forandrede Europa, ja 
verden, for altid.

Her 500 år efter kan vi bagklogt se på 
reformationens virkningshistorie, dens fejl og 
mangler, dens bedrifter og succeser, men også 
spørge efter dens relevans for vores tid – og 
fremtid.

I fyens stift vil Reformationen blandt andet 
blive markeret med Kirkens Døgn i dagene 8.-9. 
september. På modstående side kan man læse om 
det fulde program for Diernæs og faaborg Kirker. 
Avernakø følger efter med et program i weeken-
den 15.-17. september. Programmet kan ses på 
side 9. vi vil gerne vise, hvor mangfoldigt kirkens 
aktiviteter kan tage sig ud med udgangspunkt i 
evangeliet og søndagens gudstjeneste. Kirken er jo 
ikke bare en bygning, men et levende fællesskab, 
hvor vi hver især kaldes sammen til gudstjeneste 
for at sendes ud i vores hverdage med hinanden, 
men også for at mødes og lade os inspirere ved 
samtaler og foredrag, musik og sang, pilgrimsvan-
dringer og udflugter, koncerter og film. vi håber, 
mange vil kigge forbi, blande sig i debatten, nyde 
rammerne, lære af indholdet… og ikke mindst 
komme med nye tanker, så vores kirke kan blive 
ved med at være en reformatorisk kirke.
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Program

sognerejse til normandiet 

11. - 18. september 2018 

I dagene 11.-18. september 2018 går sognerejsen til 
normandiet i det nordvestlige frankrig. På turen skal vi 
blandt mange andre ting se landgangskysten fra D-dag i 
1944, Bayeux tapetet, frankrigs største gotiske katedral i 
Amiens og den berømte kloster-ø Mont saint Michel. I 
normandiet har vi fast base i byen Caen. formålet med en 
sognerejse er at rejse og se og opleve sammen. Program-
met er en god blanding af kultur, historie, kirke og natur 
og fællesskabet undervejs vægter vi højt.Turen foregår i 
bus med afgang fra faaborg og vi har denne gang allieret os 
med Riis Rejser som teknisk arrangør.  Turen arrangeres 
i samarbejde mellem præsterne i faaborg, svanninge og 
Brahetrolleborg pastorater og bliver den femte sognerejse 
siden 2010. 

Den endelige pris er endnu ikke helt på plads, men vi be-
væger os i omegnen af 7.500-8.000 kr med halvpension. 
(tillæg for enkeltværelse bliver cirka 1300 kr).
I løbet af vinteren holder vi nogle rejsemøder, hvor vi 
fordyber os i nogle af de steder, vi skal besøge og histo-
rien bag. første rejsemøde er onsdag den 20. september 
2017 kl. 19.00. Den efterfølgende gang bliver torsdag 
den 2. november kl. 19.00, medens datoerne for møder 
i 2018 endnu ikke er fastlagt.
Alle, der er nogenlunde raske og rørige kan deltage i 
rejsen og alle er velkomne til rejsemøderne, som foregår 
i konfirmandstuen ved svanninge præstegård.
De arrangerende præster er vibeke Hammerum, Henrik 
nedergaard og ole Buhl nielsen.

8. september 9. september

Faaborg kirke kl. 10.00
Luthersang & rundstykker Morgenandagt ved en af 
kirkens præster efterfulgt af rundstykker i våbenhuset.

Faaborg kirke kl. 16.00
1 times koncert ved Jan valbak.

Det nye Hospital kl. 19.00
film om Martin Luther. Herefter teologisk salon om-
kring Luther. Der vil inden filmen være mulighed for at 
få en lettere anretning af tapas - hertil drikkelse.

Faaborg Kirke kl. 23.00
natkirke med band. Anderledes gudstjeneste
ved sognepræst Lene Matthies.

Alle arrangementer begge dage 
inkl. spisning og drikkelse er 
gratis. Alle bidrag, der lægges 
i kirkebøssen denne dag
går ubeskåret til “Havnestuen” 
og “Huset”.

Diernæs kirke kl. 9.30
Kirkefortælling om Diernæs Kirke. graver Karin 
Daugaard fortæller om kirken og dens historie.

Diernæs kirke kl. 9.45
Kirkevandring til finstrup Kirkeruin, “fynsk Pil-
grimsvandring”. vandring til finstrup Kirkeruin, hvor 
tidl. sognpræst Einar fog nielsen vil fortælle. Herefter 
vil der være forfriskning.

Faaborg Kirke kl. 11.30
orgelmatiné. 30 min. orgelmusik ved kirkens organist.

Faaborg Kirke kl. 12.00
Rundvisning i faaborg kirke – og pølsevogn. sognenes 
præster vil fortælle om kirken og dens historie. Imens vil 
der være stillet en pølsevogn op ved kirken.

Faaborg Kirke kl. 14.00
gospelkoncert. faaborg gospelkor giver 1 times koncert. 

Find os på facebook.dk:  “Kirkens døgn - Faaborg/Diernæs”

Reformation 500 år
1517-2017
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HØJSKOLEEFTERMIDDAGE CAFÉAFTENER

kim og kristendommen

Onsdag den 27. september kl. 14.30

Musikforedrag om det kristne i Kim 
Larsens poetiske tekstunivers. Kendte og 
mindre kendte Kim Larsen sange sunget af 
sangerinde Trine Lunau (kendt fra Lunau 
& sund), der også sidder ved klaveret og 
tolket af Malene Rask Aastrup, valgmenig-
hedspræst i Ryslinge. Undervejs vil der 
være mulighed for at synge med

”alting er i bevægelse”

Tirsdag den 24 oktober 2017 kl.14.30

sognepræst ved Brahetrolleborg Kirke, ole Buhl, vil denne 
eftermiddag fortælle over emnet ”Alting er i bevægelse” 
omhandlende reformer, menneskesyn og følelser på Brahe-
trolleborg i oplysningstiden for omkring 250 år siden. ole 
Buhl har under en 3 måneders orlov foretaget et gennemgri-
bende studie om menneskene på Brahetrolleborg i perioden 
1780-1820 og herunder fordybet sig ved læsning af breve og 
dagbøger og således fået et stort indblik i datidens menneskers 
tanker og gøremål. Det var i anførte periode, at Johan Ludvig 
Reventlow var godsejer og gennem hans virke, skete der store 
forandringer i sognet i forbindelse med hans store arbejde for 
stavnsbåndets ophævelse. Der er således lagt op til en spæn-
dende eftermiddag.

fra assisi til rom

Onsdag den 11. oktober kl. 19.00

Pilgrimsvandring på Camino di francesco - fra Assisi til Rom
susanne Larsen tv og gitte østergaard th har vandret ad 
Camino di francesco og holder et billedforedrag fra denne 
vandring gennem skønne landskaber og kulturbyer og i frans 
af Assisis fodspor. Den hellige frans af Assisi (født 1182 og 
død i 1226) var en italiensk bodsprædikant, som grundlagde 
franciskanermunkeordenen. I Danmark kendt som gråbrød-
reordenen. Der findes ikke mange større by i Danmark, som 
ikke har levn fra, at der har været et gråbrødrekloster før 
reformationen.

På billedet viser susanne og gitte deres pilgrimspas, som de 
modtog i vatikanet, for at have gennemført vandringen. gitte 
og susanne er medlemmer af Danske santiagopilgrimme og 
foreningen fynsk Pilgrimsvandring. Hvad fynsk Pilgrimsvan-
dring står for og arrangerer af vandringer m.m. vil kort blive 
præsenteret af Marianne olesen.

” til bords med den bramfri Luther ”

Torsdag den 16. november kl. 19.00

sognepræst ved Helligånds Kirken i 
flensborg Jørgen ørsted vil denne aften 
holde foredrag over emnet ” Til bords med 
den bramfri Luther ”. Med dette foredrag 
inviteres du til bords hos reformatoren 
Martin Luther, som hver aften sad med 30-
40 mennesker bænket og talte med eller 
lyttede til reformatoren. Undervejs skrev 
de lyttende studerende Luthers ord ned. 

ordene er siden blevet kendt som Luthers bordtaler.
Luther brændte for sin sag og talte uhæmmet med en intensi-
tet, der kunne virke skræmmende, når han udgød sine bebrej-
delser, indsigelser og spot mod sine modstandere, men Luther 
var også et muntert og selskabeligt menneske, der med ironi 
beskrev sig selv og andre.

HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER 
STED I DET NYE HOSPITAL OG KOSTER 

30 KR. MED KAFFE OG BRØD.

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

BRØD. ØL OG VAND KAN KØBES.

Johan Ludvig Reventlow var 
stærkt optaget af landboforholde-
ne, og begyndte allerede kort efter 
overtagelsen af Brahetrolleborg 
Gods at indføre reformer; han af-
skaffede straffemidlerne og senere 
lempede han hoveriet og tilbød 
bønderne arvefæste og begyndte 
en udstykning af gårdene. Han 
gennemførte også landbrugstekni-
ske nyskabelser, bl.a. introducerede 
han rapsdyrkning og indrettede 
industrielle virksomheder som 
garveri og hammerværk. Også 
på skoleområdet udførte Johan 
Ludvig Reventlow en pionerind-
sats med forbedringer af skolerne i 
baroniet, og oprettelse af et lærer-
seminarium på Brahetrolleborg.
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KIRKELADEN DIERNÆS KIRKE

gode historier

Onsdag den 4. oktober kl. 10.00

signe Kristensen og Marie Andersson fortsætter med at 
fortælle/læse en god historie. Det er hver onsdag. Menigheds-
rådet giver en kop kaffe og alle er meget velkomne.

Mariaevangeliet og thomasevangeliet

Torsdag den 28. september kl. 19.00 

sognepræst Marianne Aagaard skovmand fortæller om Maria-
evangeliet og Thomasevangeliet. To evangelier som man først 
i nyere tid har fået kendskab til, og de er således ikke en del af 
Bibelen, som vi kender den. Alligevel har de været en del at 
kirkens ældste historie i ægypten og haft betydning den gang. 
og måske kan de også have interesse for os i kirken i dag. 
Marianne Aagaard skovmand har i tiden før hun blev præst 
skrevet ph.d.-afhandling om Thomasevangeliet og hun udgav i 
januar i år bogen Mariaevangeliet på forlaget gyldendal. 

sådan kom reformationen til fyn

Tirsdag den 24. oktober kl. 19 .00

En af vores lokale foredragsholdere og forfatter Ester Rützou 
er vi glade for at byde velkommen i Diernæs. gennem flere 
somre har hun med fulde huse holdt fortælleeftermiddage i 
museet i Holkegade, faaborg. Med sin finurlige og spændende 
fortælleevne vil hun drage os ind i, hvordan reformationen 
kom til fyn. vi indtager kirken for der at kunne tænke os 
tilbage til, hvordan det mon var med den der reformation. gå 
ikke glip af Katekismuskuppet.

sognepræst sørine gotfredsen

Onsdag den 22.  november kl. 19.00

Luther, friheden og ondskaben. Martin Luther stod i en teolo-
gisk kamp, hvor han skulle finde frihed midt i troen på at være 
bundet til det onde. Den dobbelthed er helt central i Refor-
mationen og i luthersk kristendom, og den står i modsætning 
til det moderne vilkår i dag, hvor det onde i høj grad er blevet 
omdefineret, ja, måske ligefrem afskaffet. Det har stor betyd-
ning for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet, og 
vi kan få svært ved at forstå frisættelsen i Luthers teologi. vi 
skal forholde os til det onde for at kunne forstå det gode. og 
hvad et menneske er.

Med denne spændende introduktion til sit foredrag vil sørine 
gotfredsen denne aften give sit bidrag til vores fortsatte Re-
formationsfejring i 2017. sørine gotfredsen er udover at være 
sognepræst ved Jesuskirken i København en kendt debattør, 
klummeskriver og forfatter.

Høstgudstjeneste

Søndag den 1. oktober kl. 10.30

vi holder høstgudstjeneste den 1. oktober. vi vil efterfølgende 
indvi skiltet til vores æbletræ, vi plantede fastelavnssøndag. 
skiltet ser vi meget frem til at modtage, og vi er glade for, at 
vores lokale kunstner, søren Thygesen, fremstiller det for os. 
vi afslutter dagen med frokost i Kirkeladen.

advents/julekoncert

Onsdag den 6. december kl. 19.30

snart traditionen tro kommer faaborg koret med solister 
og synger advents- og juletiden ind. se mere omtale i næste 
Kirkeblad, men reserver allerede datoen nu.

nyHed:  
Musikgudstjenester i diernæs

som noget nyt i Diernæs kirke vil vi her i efteråret ind-

føre musikgudstjenester – i reglen kl. 19.00 sidste søndag 

i måneden og 6-8 gange hen over året. Musikgudstjene-

sterne vil hver gang have besøg af forskellige solister eller 

en gruppe. Repertoiret vil ligeledes være bredt og skifte 

fra gang til gang.
vi starter første gang den 29. oktober kl. 19.00 og der-

efter den 26. november. op til gudstjenester vil man på 

kirkens hjemmeside og i dagspressen kunne læse om de 

forskellige musikbesøg i kirken. vi glæder os – vel mødt!

ARRANGEMENTER I KIRKELADEN, 
MOSETOFTEN 2B, DIERNÆS

FÆLLES SOGNEAFTEN FOR FAABORG 
OG DIERNÆS SOGNE



VeLkoMMen tiL gudstjenester, Møder og koncerter

faaborg kirke - gudstjenester

September

September

Oktober

Oktober

November

November

søn.  d.   3.  kl. 10.30 12. s. e. trinitatis (Mark. 7, 31-37) - kirkekaffe v. Hn 
ons. d.   6. kl. 17.30 salmesang og suppe v. LJ
søn. d. 10.  kl. 10.30 13. s. e. trinitatis Luk. 10, 23-37) v. LJ
søn.  d. 17.  kl. 10.30 14. s. e. trinitatis (Luk. 17, 11-19) - kirkekaffe v. LM
søn.  d. 24.  kl. 10.30 fælles konfirmandindskrivning (Matt. 6, 24-34)  

søn.  d.   3.  kl. 10.30 12. s. e. trinitatis (Mark. 7, 31-37) v. LM 
søn. d. 10.  kl.   9.00 13. s. e. trinitatis Luk. 10, 23-37) v. LJ
søn.  d. 17.  kl. 10.30 14. s. e. trinitatis (Luk. 17, 11-19) - kirkekaffe v. Hn
søn.  d. 24.  kl. 10.30 fælles konfirmandindskrivning i faaborg

søn.  d.   1.  kl. 10.30 Høstgudstjeneste - kirkefrokost (Luk. 7, 11-17) v. Hn
ons.  d.   4.  kl. 17.30 salmesang og suppe v. LM
søn.  d.   8. kl. 10.30 17. s. e. trinitatis (Luk. 14, 1-11) v. LM
søn.  d. 15.  kl. 10.30 18. s. e. trinitatis (Matt. 22, 34-46) v. LJ
søn.  d. 22. kl. 10.30 19. s. e. trinitatis (Mark. 2, 1-12) - kirkekaffe v. LM
søn.  d. 29.  kl. 10.30 20. s. e. trinitatis (Matt. 22, 1-14) v. Hn

søn.  d.   1.  kl. 10.30 Høstgudstjeneste - kirkefrokost (Luk. 7, 11-17) v. LM
søn.  d.   8. kl. 10.30 17. s. e. trinitatis (Luk. 14, 1-11) v. Hn
søn.  d. 15.  kl.   9.00 18. s. e. trinitatis (Matt. 22, 34-46) v. LJ
søn.  d. 22. kl. 10.30 19. s. e. trinitatis (Mark. 2, 1-12) - kirkekaffe v. LJ
søn.  d. 29.  kl. 19.00 Musikgudstjeneste (Matt. 22, 1-14) v. Hn

ons.  d.   1.  kl. 17.30 salmesang og suppe & menighedsmøde v. Hn
søn.  d.   5.  kl. 10.30 Alle Helgens dag (Matt. 5, 1-12) v. Hn
søn.  d. 12.  kl. 10.30 22. s. e. trinitatis (Matt. 18, 21-35) v. LM
søn.  d. 19. kl. 10.30 23. s. e. trinitatis (Matt. 22, 15-22) v. Hn
søn. d. 26.  kl. 10.30 sidste s. i kirkeåret (Matt. 25, 31-46) v. LM

søn.  d.   5.  kl. 19.00 Alle Helgens dag (Matt. 5, 1-12) v. LM
søn.  d. 12.  kl.   9.30 22. s. e. trinitatis (Matt. 18, 21-35) v. LM
søn.  d. 19. kl. 10.30 23. s. e. trinitatis (Matt. 22, 15-22) v. LJ
søn. d. 26.  kl. 19.00 Musikgudstjeneste (Matt. 25, 31-46) v. LM
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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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diernæs kirke - gudstjenester



August

September

Oktober

November

Tirs.  d. 29.  kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital

fre. d. 8.-9.  Kirkens døgn
søn.  d. 17.  kl. 14.00 Koncert med nairobi Chamber Chorus i faaborg kirke
ons.  d. 20. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen
ons. d. 27.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital – om Kim Larsens tekster
Tors.  d. 28. kl. 19.00 Aftenmøde i Diernæs – Kirkeladen – Marianne Aa. skovmand

søn. d.   1. kl. 15.00 Koncert i faaborg kirke – ”Trækfuglene”
ons.  d.   4.  kl. 10.00 fortælle-formiddage starter i Kirkeladen – hver onsdag
ons.  d.   4.  kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital 
ons.  d. 11.  kl. 19.00 Caféaften i Det nye Hospital – Pilgrimsvandring på Caminoen
Tirs.  d. 24.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital – ole Buhl nielsen
Tirs.  d. 24.  kl. 19.00 foredrag i Diernæs kirke – Ester Rützou
ons.  d. 25.  kl. 19.30 Koncert med Bo stief m. fl. i faaborg kirke

Tors.  d.   2.  kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen
ons.  d.   8.  kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital 
Tors.  d.   9.  kl. 19.30 orgelkoncert med kirkens organist
Tors. d. 16. kl. 19.00 foredrag i Det nye Hospital – Jørgen ørsted
ons.  d. 22.  kl. 19.00 fælles sogneaften i Diernæs kirke – sørine godtfredsen 
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oversigt over møder, koncerter m.v. i faaborg og diernæs:

Lyø kirke - gudstjenester

September
søn. d. 10.  kl. 9.30 13. s. e. trinitatis Luk. 10, 23-37)  v. KH

Oktober
søn.  d.   1.  kl.   9.30 16. s. e. trinitatis (Luk. 7, 11-17) - Høstgudstjeneste v. LJ
søn.  d. 15.  kl.   9.30 18. s. e. trinitatis (Matt. 22, 34-46) v. Hn

November
søn.  d.   5.  kl.   9.30 Alle Helgens dag (Matt. 5, 1-12) v. KH
søn.  d. 19. kl.   9.30 23. s. e. trinitatis (Matt. 22, 15-22) v. KH

Menighedsrådsformand:
Helle Kanne Larsen
smedegyden 7
Lyø, 5600 faaborg
Tlf. 62 61 99 80
mail:  havlokke@strynet.dk

Graver: 
se under faaborg Kirkegård.



  

nyt fra MenigHedsrådene
diernæs sogn
Det er med beklagelse, vi har måttet tage afsked med 
niels frederiksen som kasserer og aktivt medlem i menig-
hedsrådet. Trods sygdom har niels vist godt engagement 
og interesse i menighedsrådets arbejde. ære være hans 
minde. Dorte Auerbach er indtrådt i rådet og vi ser frem 
til et spændende samarbejde med dig. Lisbeth Møller er 
tiltrådt både som kasserer og sekretær, hvilket vi er meget 
glade for. Desværre må vi også sige farvel til Marianne 
Aagaard skovmand, da du har fået nyt embede. Tak for 
nogle meget gode og nærværende gudstjenester og et 
spændende samarbejde med dig. Heldigvis kommer du til 
os i Kirkeladen og fortæller senere (se indlæg andet sted 
i bladet).
organist Thomas Ingemansen har ligeledes valgt at stoppe, 
da du får nye udfordringer. Tak for dit gode humør og 
engagement i kirken. Dog kan vi glædes over, at du har 
lyst at spille for os en gang imellem.
I juni måned har vi haft en meget spændende sognetur 
til forsorgsmuseet i svendborg. Det har fungeret som 
forsorgshjem helt frem til 1974. spændende historier kan 
helt sikkert fortælles af de mange deltagende fra turen, 
både fra den dag, men også fra de minder, der dukker op 
for den enkelte ved at besøge museet. Turen fortsatte til 
dejlig lagkage på Bregninge mølle samt besøg i Bregninge 
kirke og videre rundt på Tåsinge, hvor vi har set mindeste-
det for Elvira Madigan og sixten sparre på Landet kirke. 
En god afslutning på dagen gav Katterød forsamlingshus os 
endnu engang med deres gode mad. Tak til alle deltagere 
for en fin dag. 
I efteråret vil der komme 3 foredrag. Marianne Aaga-
ard skovmand vil fortælle os om en af sine bøger. Ester 
Rützou fortæller os om Katekismuskuppet. I fællesskab 
med faaborg menighedsråd kommer sørine godtfredsen i 
kirken og fortæller om sin bog om reformationen.
som noget nyt vil vi starte op med at have musik aften 
gudstjeneste en gang om måneden. 
Til vores høstgudstjeneste vil vi indvie kunstner søren 
Thygesens skilt til æbletræet, der blev plantet i februar. vi 
vil afslutte med høstfrokost i Kirkeladen.
På gensyn i kirken eller Kirkeladen.

Lene Leth, formand

faaborg sogn
når dette blad udkommer står efteråret for døren, hvil-
ket tegner til at blive travlt, for ikke alene er der rigtig 
mange aktiviteter i kirken, men der er også meget andet, 
der trænger sig på.
søndag den 1. oktober er der høstfest i faaborg kirke 
med højmesse kl. 10.30, højmessen står i høstens tegn 
med en smuk pyntet kirke og forhåbentlig en dejlig 
stemning, det er altid dejligt at synge høstens salmer. 
Det er Henrik nedergaard, der har tjenesten denne dag. 
Efter højmessen samles vi i det nye hospital, hvor vi selv-
følgelig skal have noget at spise, menighedsrådet er vært 
for en let frokost. Henrik nedergaard vil herefter have 
et lille oplæg, der omhandler Luthers skrifter og deres 
mulige betydning i dag. så sæt et kryds i kalenderen for 
denne dag. vi slutter ca. kl. 14.00.
onsdag den 1. november er ”salmesang og suppe” i 
kirken som sædvanlig kl. 17.30 med slut ca. kl. 18.00, 
hvorefter vi samles i Det nye Hospital til det årlige 
menighedsmøde, hvor alle er velkomne. vi begynder 
med suppe som sædvanlig.vi skal høre lidt om kirkens 
drift og planerne for fremtiden, og ellers skal vi gerne 
have nogle tilbagemeldinger fra menigheden, om hvad 
vi gør af både skidt og godt, samt gerne nogle ønsker for 
fremtiden. vi slutter kl. ca. 20.00
Desværre er sognepræst Marianne Aagaard skovmand 
fratrådt hos os, idet hun tiltræder en stilling i nyborg, 
som sognepræst ved nyborg kirke, hvorfor vi skal i gang 
med ansættelsesproceduren for at få stillingen besat igen, 
det er et tidsmæssigt krævende arbejde, men vi vil gøre 
vort bedste. Det er biskoppen, der bestemmer, hvornår 
stillingen bliver slået op, hvilket nok først sker her i 
efteråret. Da stillingen er som præst for pastoratet, er 
det menighedsrådene i faaborg-Diernæs-Lyø-Avernakø 
pastorat, der tilsammen foretager indstilling af den nye 
præst.
vi ønsker Marianne Aagaard skovmand tillykke med den 
nye stilling og alt godt i fremtiden, vi har været glade for 
Mariannes arbejde her ved kirken, hvilket vi også ved, 
at menigheden har været, idet vi har fået mange positive 
tilbagemeldinger.

Faaborg Menighedsråd
Erik Buch, formand
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Menighedsrådsmøder, faaborg
•  Tirsdag den 29. august kl. 18.30
• Onsdag den 4. oktober kl. 19.00
• Onsdag den 8. november kl. 18.00

Møderne afholdes i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11.

Menighedsrådsmøder, diernæs
•  Onsdag den 20. september kl. 17.00
•  Torsdag den 2. november kl. 17.00

Møderne afholdes i Kirkeladen, 
Mosetoften 2 B, Diernæs



aVernakø

nyt fra MenigHeden På aVernakø

så blev vores kirke omsider kalket og står nu klar til at blive 
fejret i dagene 15. - 17. september, hvor vi som tidligere 
nævnt, holder vores festweekend i anledningen af Luther 
Jubilæumsåret.

På Avernakø har vi jo særligt god grund til at fejre Refor-
mationen i Danmark, idet Christian den 3 allerede dagen 
efter sin trontale den 30. oktober 1536, hvor han pro-
klamerer reformationens indførsel i Danmark, udsteder 
et kongebrev som opretter Avernakø som selvstændigt 
sogn. Brevet giver tilladelse til ansættelse af egen præst og 
bygning af egen kirke.

Hermed blev Avernakø Danmarks første nye sogn efter 
reformationen og vi får Danmarks første kirke bygget som 
rent reformatorisk kirke. Det er da endnu en god grund for 
os til at festligholde reformationsjubilæet.vi håber at mange 
får lyst til at komme til øen og deltage i arrangementerne 
og høre om kirkens spændende historie.

PrograMMet ser såLedes ud:

Fredag den 15. september kl. 19.30 
Luther-middag i forsamlingshuset med underholdning 
ved pastor Jacob ørsted fra Helligåndskirken i flensborg 
(Dansk Kirke i sydslesvig) Han vil underholde med godbid-
der fra Luthers berømte bord taler,og de var bestemt ikke 
kedelige. Arrangementet gennemføres i samarbejde med 
Avernakø Kulturspisning. Kuvertpris 125 kr.

Lørdag den 16. september. Eftermiddag
gospelkoncert med gospelkor fra faaborg.
Lille høstmarked med auktion over gamle kirkebænke
fortælling om Avernakø kirkes historie.

Søndag den 17. september
Høstgudstjeneste ved pastor Kjeld Henriksen med klassisk 
kirkemusikalsk koncertindslag ved Ulla og Keld nørregård.

yderligere oplysninger om arrangementet fås på telefon 
42 16 57 58 eller km.bach@hotmail.com

avernakø kirke - gudstjenester

September
søn.  d.   3.  kl.   9.30 12. s. e. trinitatis (Mark. 7, 31-37)   v. KH
søn.  d. 17.  kl.   9.30 14. s. e. trinitatis (Luk. 17, 11-19) - Høstgudstjeneste v. KH

Oktober
søn.  d.   1.  kl.   9.30 Høstgudstjeneste - kirkefrokost (Luk. 7, 11-17) v. KH
søn.  d. 15.  kl.   9.30 18. s. e. trinitatis (Matt. 22, 34-46)   v. KH
søn.  d. 29.  kl.   9.30 20. s. e. trinitatis (Matt. 22, 1-14)   v. KH

November
søn.  d. 19. kl. 11.30 23. s. e. trinitatis (Matt. 22, 15-22)   v. KH

9

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

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

  



særLige gudstjenester og arrangeMenter 
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børne- og ung-
domskoret 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 klassi-
ske 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.

Alle sangglade og sanginteresserede 
drenge og piger, fra 12-13 års alde-
ren, er velkomne.

Koret har en ugentlig øvegang tors-
dage 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!
    
Organist og korleder Bo T. Lerche

Efter en kort gudstjeneste hvor vi lægger 
vægt på sangen går vi over i Det nye hospi-
tal 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.   

• 6. september ved Lars Jonssen
• 4. oktober ved Lene Matthies
• 1. november ved Henrik Nedergaard

MinikonfirMand

for børn i 3. kl. er der igen i år mulighed 
for at gå til minikonfirmand. Til minikon-
firmand hører vi historier fra bibelen, går 
i munkenes fodspor for faaborg Kirke er 
jo bygget som klosterkirke, løser opgaver, 
synger, leger, beder fadervor, bruger både 
hænder og hoved. og hører om hvad man 
bruger kirken til og ser ting i kirken, som 
man ellers ikke lige får at se og meget mere. 
Til minikonfirmand sker der spændende 
ting for både piger og drenge. 

Det er ikke en forudsætning for at deltage, 
at man er døbt. Alle er hjerteligt velkomne.
Kontakt sognepræst Henrik nedergaard, 
hne@km.dk eller tlf. 24 23 59 78, hvis du 
har lyst at være med og ikke har fået tilmel-
dingsblanketten via din skole. 
Første gang er tirsdag d. 3. oktober 
om eftermiddagen.Tirsdag den 
28. november holder vi afslutning i 
Faaborg Kirke, hvor forældre, bedste-
forældre og søskende er inviteret.

saLMe-Maraton

Planen for resten af året 
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

saLMesang og suPPe 

gudstjenester på Prices Have centret 

Tirsdag  den  12.  september  kl. 10.30
Tirsdag  den  17. oktober  kl. 10.30
Tirsdag  den  14. november  kl. 10.30



koncerter i faaborg kirke - efterår 2017

nairobi chamber chorus 

Søndag den 17. September kl. 14.00

Koncert med nairobi Chamber Chorus under ledelse af Ken 
Wakia. Koret blev grundlagt i 2005, og er i dag et af Afrikas 
kendteste kor. De har optrådt for Dronning Elizabeth på Wind-
sor Castle i 2012, og sang for Præsident obama, da han besøgte 
Kenya. Kom og oplev et helt specielt kor, og få en oplevelse ud 
over det sædvanlige. Koncerten er arrangeret af odd fellow 
Loge nr. 99 Mentor og faaborg kirkes musikudvalg.

naturconcert - ”trækfuglene” 

Søndag den 1. oktober kl. 15.00 

steen steensen-Blichers ”Trækfuglene” møder Klezmer med 
Jens schou, Anders singh vesterdahl og niels Bank-Mikkelsen. 
I juli 1838 ramtes s.s. Blicher af en dødstruende sygdom - mu-
ligvis tyfus - som lænkede ham til sengen i mere end 3 måneder. 
Han følte, at tiden nærmede sig, det samme udtryk han bruger 
i sit afskedstunge digt: sig nærmer Tiden. Imidlertid kom han, 
gudskelov, oven senge igen. Den dødsmærkede Blicher vælger 
under sygdommen symbolsk trækfuglene som emne for sin nye 
digtsamling. Blicher bruger fuglelivet som spejl på menneskeli-
vets grundvilkår.Trækfuglene består, udover sig nærmer Tiden, 
og Det er Hvidt Herude, af 30 trækfugledigte. ved koncerten 
hører vi et udvalg reciteret.
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bo stief

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30 

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.

Luther orgelkoraler

Torsdag d. 9. november kl. 19.30 

Martin Luthers salmetekster og de tilhørende melodier, 
tilhører ”grundstoffet” i vores protestantiske kirke. De karak-
terfulde melodier har inspireret utallige komponister til at 
bearbejde dem til brug i kirken. Kom og hør et udpluk af de 
mange eksempler på dette.

Der er fri adgang til alle koncerter.

Bo Stief

Nairobi Chamber Chorus

Nis Bank-Mikkelsen, Jens Schou og Anders Singh Vesterdahl
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Præster ved faaborg, diernæs, 
Lyø og avernakø kirker

Sognepræst (kbf.) Henrik Nedergaard
Klostergade 40, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 04 78 / 24 23 59 78
E-mail: hne@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Sognepræst Lene Matthies
østerbrogade 8, 5600 faaborg
Tlf.: 29 64 04 50
E-mail: lema@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Provst Lars Ole Jonssen
Engvej 12, 5600 faaborg
Tlf.: 20 63 58 99
Provstikontor: 
Kanalvej 8A, 5600 faaborg 
Tlf.: 62 17 73 02
E-mail: ljo@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

faaborg sogn:
www.faaborg-kirke.dk

Kordegn Palle Juhl Knudsen
faaborg Hospital, Kirkestræde 11,
5600 faaborg
Tlf.: 62 61 03 18
E-mail: faaborg.sognfaaborg-midtfyn@km.dk
Kontortid: man.-tors. kl. 10-14
onsdag tillige kl. 17-18. fredag og lørdag lukket.
fredag kan henvendelse vedr. akut behov for 
en attest ske til sognepræst Henrik nedergaard.

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

Kirkegårdsleder Torben Ærenlund
Priorensgade 12 A, 5600 faaborg
man.-fre. kl. 11-12. Tlf.: 21 47 45 54

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

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: Henrik nedergaard
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30


