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Ændrede gudstjenestetider
Fra 1. august er gudstjenestetiderne ændret, så gudstjenesterne i Diernæs som hovedregel begynder kl. 9.30 - i
Faaborg som hovedregel kl. 11.00.

Kom og mød vor nye sognepræst Signe Bøje Sahner. Hun vil
denne eftermiddag fortælle, hvad i kristendommen, der vækker hendes interesse.
”En stor del af min første interesse for teologi spirer ud af, at
jeg fra jeg var helt lille, har elsket at være i kontakt med naturen. Jeg er vokset op ved vand og skov, og jeg tog ofte på
udflugter med min farfar for at se nærmere på vores fauna
og flora.
Jeg vil komme ind på, hvad det vil sige, at mennesket er skabt
i gudbilledlighed og skabt til at herske, siger Signe”. Der er et
spændende og interessant foredrag i vente !

Koncert i Avernakø kirke
Fredag den 2. september kl.19.00
Festlig koncert med “De sydfynske Four Jacks og pigerne”.
Gæster fra Faaborg kan nå sidste færge hjem.
Salmesang og Suppe
Onsdag den 7. september kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Henrik
Nedergaard går vi over i Det nye Hospital og hygger os med
suppe, samtale og sang. Det er gratis at deltage.

Salmesang og Suppe
Onsdag den 5. oktober kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Signe Bøje
Sahner går vi over i Det nye Hospital og hygger os med
suppe, samtale og sang. Det er gratis at deltage.

Foredrag i Kirkeladen, Diernæs
Onsdag den 14. september kl. 19.00 om "Træets hus" i Øxenhaverne. Ophavsmanden til Træets hus - Arkitekt Uffe Black
Nielsen - vil sammen med Ditlev Berner fortælle om centeret,
hvor langt det er og hvordan visionen om et læringscenter
tænkes opnået.

Konfirmand-gudstjeneste
Søndag den 9. oktober kl. 9.30 i Diernæs kirke
Indskrivning af kommende konfirmander, der skal konfirmeres i Diernæs kirke. Blanket vil tilgå konfirmanderne via
skolerne.

Højskoleeftermiddag i Det ny Hospital
Onsdag den 21. september kl. 14.30
Denne eftermiddag får vi besøg af Einar Fog-Nielsen, som vil
præsentere ophængningen af det gamle altertæpppe. Kom
og hør historien om tæppet og andre historier fra et langt
præstevirke. Der bliver ikke fejet noget ind under gulvtæppet.

Konfirmand-gudstjeneste
Søndag den 9. oktober kl. 11.00 i Helligåndskirken, Faaborg
Indskrivning af kommende konfirmander, der skal konfirmeres i Helligåndskirken, Faaborg. Blanket vil tilgå konfirmanderne via skolerne.

Kom og hør en god historie/fortælling
Starter igen mandag den 3. oktober kl. 10.00 i Kirkeladen,
Mosetoften 2B, Diernæs.
Vi hører en god historie/fortælling og får en snak om den.
Der serveres kaffe/the. Alle er meget velkomne.

Børne- og Ungdomskoret ved Faaborg kirke
Kom og syng med!
Alle sangglade og sanginteresserede drenge og piger
fra 12-13 års-alderen, er velkomne.
Vi øver torsdage fra kl. 16.30 - 18.00 og synger i
kirken om søndagen.
Kontakt korleder Bo T. Lerche på tlf. 21252136 for at høre om
koret, og hvad du kan få ud af at synge i kor.

Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital
Tirsdag den 4. oktober kl. 14.30

Gudstjenester

Faaborg

søn. 		28. aug.		 3. s. e. trinitatis

11.00: LJ - 20.15: HN (vægter) 09.30: LJ

Diernæs

Lyø

Avernakø

09.30: HN

søn. 		4. sept.		 4. s. e. trinitatis

11.00: HN

ons.		7. sept.		 Salmesang og suppe

17.30: HN			

09.30: HN (kaffe)		

søn. 		11. sept.		 5. s. e. trinitatis

11.00: SBS

09.30: SBS

søn. 		18. sept.		 6. s. e. trinitatis

11.00: HN

09.30: HN		

09.30: RG

09.30: EL (høst)

søn. 		25. sept.		 7. s. e. trinitatis

11.00: SBS

09.30: SBS

søn. 		 2. okt.		 8. s. e. trinitatis

11.00: LJ

09.30: LJ		

ons.		 5. okt.		 Salmesang og suppe

17.30: SBS			

09.30: SBS

15.15: SBS
09.30: RG

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Jonssen, SBS: Signe Bøje Sahner, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen
Sognepræst
Sognepræst
Provst
Sognepræst
Sognepræst

Henrik Nedergaard 2423 5978
Signe Bøje Sahner 2964 0450
Lars Jonssen 2063 5899
Eva Ladefoged 6263 1009
Rikke Gotfredsen 6473 1088
www.faaborg-kirke.dk

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470
www.diernaes-kirke.dk

Kirkebilen er gratis for beboere i Faaborg og Diernæs
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800.

www.lyoe-kirke.dk

www.avernakoe-kirke.dk

