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Babysalmesang i Helligåndskirken
Tirsdage kl. 10.30
Der er stadig pladser og alle kan være med. Til babysalmesang skaber vi sammen en musikalsk oplevelse, stimulerer børnenes sanser
med blid berøring, sang og dans. Kirkens smukke rum danner rammen om en tryg oplevelse, hvor nærvær er i centrum.
Det er gratis at deltage. For tilmelding ring til kirkens kulturmedarbejder Marie Okholm Karlshøj på tlf.: 30 50 16 07.

Søfart og store sønner.
Faaborgs glorværdige periode i 17-1800-tallet
Tirsdag d. 22. november kl. 19.00 i
Det nye Hospital.
Under restaureringen af Helligåndskirken
dukkede en grav fra storkøbmand Ploug
op. Det var et konkret kig ind i Faaborgs
gyldne fortid som rig søfartsby takket være
entreprenante enkeltpersoner som Ploug
med flere.
I dette foredrag vil historiker og museumsdirektør for Øhavsmuseet Peter Thor
Andersen fortælle om Ploug, søfarten og
Faaborg gennem de cirka 100 år fra midten af 1700-tallet til midten
af 1800-tallet, hvor byen oplevede en markant udvikling takket være
søfart. Der er fri entré.

Foredrag om Mozarts Requiem
Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00 i Det nye Hospital
Kom og hør Ole Dahl fortælle om Mozart og hans udødelige sidste
værk. Det er et af komponistens mest spændende værker, både
kompositorisk og i forhold til de historier og myter der er i tilknytning det. Der er fri entré.
Salmesang og Suppe
Onsdag d. 2. november kl. 17.30
Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Lars Ole Jonssen
går vi over i Det nye Hospital og hygger os med suppe, samtale og
sang. Det er gratis at deltage.

Fredslyset kommer til Avernakø kirke
Søndag d. 27. november kl. 9.30
Adventsgudstjeneste med modtagelse af fredslyset fra Bethlehem.
Gudstjenesten er ved Rikke Gotfredsen.

Alle Helgens-gudstjeneste
Søndag d. 6. november kl. 11.00 i Helligåndskirken og kl. 17.00 i
Diernæs kirke. Vi tænder lys og mindes vor kære ved en stemningsfuld gudstjeneste. Der vil tillige være navneoplæsning af dem, der er
gået bort i det forgange år.

Adventskoncert i Avernakø kirke
Søndag d. 27. november kl. 16.00
Efterfølgende er der suppespisning i forsamlingshuset.
Koncert i Diernæs kirke – med Beatsalmer
Søndag d. 4. december kl. 19.00
Kom til en stemningsfuld julekoncert med Beatsalmer. Koncerten
Happy X-mas består af en collage af sang og oplæsning. Udover
kendte julesalmer er musikken af bl.a. The Band, The Beatles og
Blood, Sweat & Tears. Der er gratis adgang.

Mozarts Requiem
Søndag d. 6. november kl. 19.30 i Helligåndskirken, Faaborg
Vester Skerningekoret, orkester og solister opfører W. A. Mozarts
magiske og mytiske sidste værk. Korets dirigent Jakob Hedegaard
leder opførelsen og de fire solister Sofie Ljungdahl, sopran, Jette
Gundestrup, alt, Jakob Hedegaard, tenor og Bo Abel Hemmingsen,
bas, synger solopartierne.
Requiem i d-mol fra 1791 er den sidste komposition, som Mozart
nåede at komponere. Hans sidste år var præget af sygdom og
svigtende kræfter og værket forblev derfor ufuldendt. Det blev dog
fuldført af komponisten Franz Xaver Süßmayr, og det er dén udgave,
der opføres. Entré: 60,- kr. ved indgangen.

Højskoleeftermiddag
Juledrys fra to fynske præstegårde
Torsdag d. 8. december kl. 14.30 i Det nye Hospital
En hyggelig eftermiddag er i vente, når tidligere sognepræst og
provst, Palle Jensen, kommer og fortæller om muntre erindringsglimt af idyl, trængsel og alarm ved juletid. Organist ved Dyrup Kirke,
Pavel Refsgaard Jensen, krydrer med juletoner og lægger op til
fællessang.

Gudstjenester

Faaborg

Diernæs

søn. 		30. okt.		 20. s. e. trinitatis

11.00: HN

09.30: HN		

ons.		 2. nov.		 Salmesang og suppe

17.30: LJ			

søn. 		 6. nov.		 Alle helgen søndag
søn. 		13. nov.		 22. s. e. trinitatis

11.00: SBS
11.00: LJ

Lyø

17.00: SBS
09.30: EL
09.30: LJ		

søn. 		20. nov.		 Sidste s. i kirkeåret

11.00: HN

09.30: HN		

søn. 		27. nov.		 1. s. i advent

11.00: SBS

09.30: SBS		

søn. 		4. dec.		 2. s. i advent

11.00: LJ

09.30: LJ

Avernakø

09.30: RG
09.30: RG

09.30: EL

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

