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Glædelig jul og
			 et velsignetnytår!
		

… lad julesorgen slukkes!
Umiddelbart synes det som et paradoks at knytte ordene jul og sorg med
hinanden. Vi forbinder julen med ord
som glæde, fryd og fred og mange
andre positive ord. Men sorg! Ja, det
skal man nok have en vis alder for
at kunne nikke genkendende til. At
højtiden rummer minder, eller føles
tung og svær at komme igennem, var
i hvert fald heller ikke fremmed for Grundtvig, som i julen
1825 skrev salmen ”Velkommen igen, Guds engle små”. En
salme, der senere er blevet en sikker og slidstærk julesalme
i Danmarks kirker.
Grundtvig skrev salmen selveste julenat, mens han var
præst i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Det var for
ham ikke nogen lykkelig tid. Hans egen julesorg var så stor,
at han ikke var i stand til at skrive sin juleprædiken, men
om natten i sin fortvivlelse vred sine hænder og bad – mens
kone og børn, ja, hele Christianshavn sov derude i natten.
Men så pludselig hørte han i nattens stilhed Guds engle
nærme sig med det evangelium, som både han og menigheden trængte til. Englene lyste natten op med solskin og
godt nyt – akkurat som de før havde lyst himlen op over
hyrderne på marken uden for Betlehem. Eller for patriarken Jakob, da han i Betel drømte om englene, der vandrede
op og ned på himmelstigerne over ham. De kom med det
budskab, som Grundtvig vidste både han og menigheden
trængte til – et budskab, som kunne få kulden, mørket og
sorgen til at forsvinde – et budskab om fred og Guds velbehag i skikkelse af Jesusbarnets fødsel. Englene kom som
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hans forbundsfæller, og derfor byder han dem velkommen
– igen! Evangelium betyder netop et godt og glad budskab, der slukker alle sorger, også julesorgen, så glæden
kan trænge ind - igen. For det skete ikke kun den første
julenat for mange århundreder siden, men hver julenat, ja,
hvert øjeblik, hvor Guds lys skinner for alle, der sidder i
mørke og dødens skygge. Så derfor! velkommen – igen!
Fra øjenvidner ved vi, at Grundtvig selv denne julemorgen 1825 gik på prædikestolen i Vor Frelsers Kirke, hvor
han ”med glad og mild røst” fremsagde sin nye salme efter juleprædikenen, og at der var en ”forklaret glans over
hans ansigt”, da han fortalte menigheden, at han havde fået
denne sang julenat. Han havde jo netop ”fået” den, ikke
digtet den. Selvfølgelig varer en sådan juleglæde ikke ved.
Også i Grundtvigs liv blev mørket om ham tættere i det
kommende år, hvor han sagde sin stilling som sognepræst
ved Frelserkirken op i protest mod statskirken og dens rationalistiske og ufolkelige tænkemåde og styreform. Ikke
mindst i forbindelse med fejringen af 1000 års kristendom
i Danmark, som i 1826 markerede Ansgars mission blandt
vikingerne. Grundtvig havde i den anledning skrevet en
række festsalmer til ære for kristendommens fødsel i
Danmark. Men biskoppen og de kirkelige myndigheder
forbød, at de måtte anvendes, og Grundtvig selv kom under censur. Så han valgte altså at gå i protest. Blandt de salmer, som ikke måtte afsynges, og som tidens smagsdommere fandt ”dels uforståelige, dels smagløse”, er også en
vor kirkes nuværende mest brugte og uopslidelige, nemlig
Den signede dag med fryd vi ser”.

Som skrevet er ”Velkommen igen, Guds engle små” en
rigtig Christianshavnersalme. Sådan kan vi gamle (næsten)
Christianshavnere godt lide at tænke om den. Jeg har boet
på Christianshavn i næsten tyve år, dér er mine tre børn
vokset op, og dér fik jeg selv lov til at være præst gennem
8 år, både ved Christians Kirke og Vor Frelsers Kirke, som
også var Grundtvigs gamle kirker. Særligt juleaften er der
en egen stemning i denne bydel, der endnu præges af den
armod og julesorg, hvor kagen er tør og kruset af ler. Selvfølgelig på en anden måde end på Grundtvigs tid. Alligevel
er der en ukuelig vilje til at gøre noget håndgribeligt ved
julesorgen.
Kan vi ikke alle som Grundtvig opleve det natlige englebesøg, kan vi som mennesker gøre så meget andet for, at
julesorgen dæmpes hos mennesker – også her i Faaborg. På
Christianshavn gør Kirkens Korshær, Frelsens Hær og da
særligt Christiania meget for, at mennesker i julen ikke skal
sidde ensomme, men tværtimod møde englebudskabet om
fred og kærlighed mellem mennesker. Jeg har selv mange
gange læst juleevangeliet og lyttet til menneskers fælles
drøm i Den grå Hal på Christiania, hvor der hver jul gennem, mange, mange år samles mennesker juleaften til det,
der kaldes De juleløses Jul. Det er en mægtig fest, hvor alle
er velkomne – på tværs af de skel, som ellers deler os mennesker op i dem indenfor og dem udenfor.
Sorgløse kan ingen mennesker leve. Men juleløse behøver intet menneske at være.Vi kan selv hver enkelt bringe glæden til et medmenneske – og selv åbne vores hjertes
dør for julens budskab:”Vor fader i Himlen! Lad det ske, lad
julesorgen slukkes! ”
					
Lene Matthies

Julelegat 2012
Det kan for mange børnefamilier, førtidspensionister
og pensionister være svært at få julen til at hænge
sammen økonomisk. Vi har derfor i løbet af året samlet penge ind i kirkerne for at kunne give en økonomisk
hjælpende hånd. Enkeltpersoner, foreninger og organisationer i byen har i mange år bakket op omkring vores
menighedspleje, så det er muligt for os at hjælpe så
mange som muligt.
Hvis man ønsker at søge om julehjælp, skal man sende
eller aflevere en skriftlig ansøgning på Kordegnekontoret, Kirkestræde 11 senest mandag d. 17. december.
En ansøgningsblanket kan fås på Kordegnekontoret.
Pengene vil blive afleveret til legatmodtagerne af legatudvalget. Hvis man ikke har hørt fra os inden d. 22. december, er man desværre ikke kommet i betragtning.
På legatudvalgets vegne:
Henrik Nedergaard
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Caféaftener
Formidlingens
svære kunst!
Velkommen til to spændende aftener
i formidlingens tegn. Hvordan tale så det
er til at forstå, og hvordan hører vi,
hvad der egentlig bliver sagt?

Den gode historie

Torsdag d. 24. januar 2013 kl. 19.00 - 21.00
Forstander Niels Brunse,
Faaborgegnens Efterskole
Denne aften får vi besøg af forstander Niels Brunse, der
vil fortælle om Det gamle plejehjem Gl. Møllegård, der
blev til Faaborgegnens Efterskole og det livgivende samvær med 120 unge fra hele landet.

CAFÉAFTENERNE FINDER STED I DET
NYE HOSPITAL OG KOSTER 30 KR. MED
KAFFE OG EN FRANSKBRØDSMAD. ØL
OG SODAVAND KAN KØBES TIL 10 KR.
STYKKET.

Undervisning af
unge og voksne

Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 - 21.00
Religionspædagogisk konsulent ved Fyens
Stift, Fritze Steiner-Johnsen
Kom og hør om de spændende og forskellige arbejdsopgaver som Fritze Steiner-Johnsen har kastet sig ud i,
som Religionspædagogisk konsulent.
Denne aften vil hun bl.a. give smagsprøver på helt nye
undervisningsmetoder, der ligger milevidt fra den traditionelle tavleundervisning, som mange kender alt for
godt.

Højskoleeftermiddage
Sang skal der til!
Velkommen til 2 eftermiddage i sangens verden.

Salmebogen – historier om
både det kendte og det nye

Højskolesangbogen

Tirsdag d. 5. februar kl. 14.30
Forhv. provst Erik Nissen, Svendborg

Tidspunkt annonceres i næste
nummer af kirkebladet

Da vores nys afgåede biskop, Kresten Drejergaard engang
blev stillet spørgsmålet. ”Hvad er din yndlingssalme og
hvorfor” svarede han: ”Jeg har rejst meget i hele verden,
men jeg har aldrig sunget efter en salmebog - på et sprog,
jeg kender - der er så flot, som Den Danske Salmebog.
Min egen yndlingssalme er ”Den mørke nat forgangen
er”. Den er alvorlig, men anti-depressiv.”
Denne eftermiddag giver forhv. provst Erik Nissen
et spændende indblik i vores righoldige salmesangs historie, med særlig fokus på ”de tre store”: Kingo, Brorson og
Grundtvig. Hvis tiden tillader det, kastes der et blik på de
nye salmer.

I marts vil vi synge fra og høre fortællinger om Højskolesangbogen. Foredraget er ved redaktionens slutning ikke endeligt på plads. Men i næste nummer af
Kirkebladet kan du læse mere om denne spændende
eftermiddag.

De ni læsninger

Kyndelmissegudstjeneste

Gudstjenester
For Prices Have Centeret

”De ni læsninger” er en gammel engelsk tradition, der
består i en vekslen mellem fællessang og læsninger fra
advents og juletiden. Vi hører i ord og toner om jordens
skabelse, Jomfru Marias bebudelse og Jesu fødsel.

Ved kyndelmisse fejrer vi lysets komme midt i den
mørke vintertid. Gudstjenesten er liturgisk med læsninger og fællessang. Efter gudstjenesten er der hyggelig sammenkomst i Det nye Hospital.

Gudstjenesten er ved sognepræst Lene Matthies.

Pris: 30 kr. Alle er velkomne.

Tors. d. 20. december kl. 14.30 i Faaborg Kirke
v. Henrik Nedergaard
Tors. d. 24. januar kl. 14.30 v. Lene Matthies
Tors. d. 28. februar kl. 14.30 v. Henrik Nedergaard
Ons. d. 27. marts kl. 14.30 v. Lene Matthies

Søndag d. 16. december kl. 16.00 i Faaborg Kirke

Onsdag d. 30. januar kl. 19.00 i Faaborg Kirke

Gudstjenesten er ved sognepræst
Lene Matthies.
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Fyraftensgudstjenester
Ons. d. 16. januar kl. 17.00 v. Henrik Nedergaard
Ons. d. 13. marts kl. 17.00 v. Lene Matthies

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

Indvielse af GRAVERBYGNINGEN
I DIERNÆS

søndag den 13. januar 2013
Menighedsrådet vil gerne invitere til indvielse søndag,
den 13. januar 2013. Efter gudstjenesten kl.10.00
vil der være mulighed for at se nybyggeriet, få lidt at
spise og det nye navn offentliggøres. Se mere side 8.
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Diernæs Kirke

Velkommen til gudstjenester,
møder og koncerter

December

Faaborg Kirke
December
Søn. d. 9.
Ons. d. 12.
Søn. d. 16.
Tors. d. 20.
Fre. d. 21.
Fre. d. 21.
Fre. d. 21.
Søn. d. 23.
Man. d. 24.
Man. d. 24.
Tirs. d. 25.
Ons. d. 26.
Søn. d. 30.

kl. 10.00 2. s. i advent (Luk. 21,25-36) – Kirkekaffe		
kl. 10.00	Julegudstjeneste for børnehave- og dagplejebørn		
kl. 16.00 3. s. i advent (De 9 læsninger)		
kl. 14.30	Juleandagt for Prices Have		
kl. 08.05	Julegudstjeneste for Enghaveskolen		
kl. 09.05	Julegudstjeneste for Toftegårdsskolen		
kl. 10.30	Julegudstjeneste for Sundskolen		
kl. 10.00 4. s. i advent (Johs. 1,19-28)		
kl. 14.00	Juleaften (Luk. 2,1-14)		
kl. 16.00			
kl. 10.00	Juledag (Luk. 2,1-14)		
kl. 09.00 2. juledag (Matt. 23,34-39)		
kl. 10.00	Julesøndag (Luk. 2,25-40)		

v. HN
v. LM
v. LM
v. HN
v. LM
v. LM
v. LM
v. LM
v. HN
v. LM
v. LM
v. HN
v. EFN

Januar
Tirs.
Søn.
Søn.
Ons.
Søn.
Søn.
Ons.

d. 1.
d. 6.
d. 13.
d. 16.
d. 20.
d. 27.
d. 30.

kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 09.00
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 19.00

Nytårsdag (Luk. 2,21) – Kirkekaffe		v. LM
Hellig 3 konger (Matt. 2,1-12) – Nytårsparade		v. HN
1. s. e. Hellig 3 konger (Luk. 2,41-52)		v. HN
Fyraftensgudstjeneste		v. HN
Sidste s. e. Hellig 3 konger (Matt. 17,1-9)		v. PBS
Septuagesima (Matt. 20,1-16) – Kirkekaffe		v. HN
Kyndelmisse-gudstjeneste		v. LM

Februar
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 3.
d. 10.
d. 17.
d. 24.

Søn. d. 9.
Søn. d. 16.
Søn. d. 23.
Man. d. 24.
Man. d. 24.
Tirs. d. 25.
Ons. d. 26.
Søn. d. 30.

kl. 14.00 2. s. i advent (Luk. 21,25-36) – Familiegudstj.		
kl. 10.00 3. s. i advent (Matt. 11,2-10)		
kl. 10.00 4. s. i advent (Johs. 1,19-28)		
kl. 14.00	Juleaften (Luk. 2,1-14)		
kl. 16.00			
kl. 10.00	Juledag (Luk. 2,1-14)		
kl. 10.00 2. juledag (Matt. 23,34-39)		
kl. 09.00	Julesøndag (Luk. 2,25-40)		

v. HN
v. LM
v. HN
v. LM
v. HN
v. EFN
v. HN
v. EFN

Januar
Tirs.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 1.
d. 6.
d. 13.
d. 20.
d. 27.

kl. 14.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00

Nytårsdag (Luk. 2,21) – Kirkekaffe		v. LM
Hellig 3 konger (Matt. 2,1-12) 		v. LM
1. s. e. H3k (Luk. 2,41-52) - Indvielse		v. HN
Sidste s. e. Hellig 3 konger (Matt. 17,1-9)		v. TJ	
Septuagesima (Matt. 20,1-16) – Kirkekaffe		v. LM

kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 14.00
kl. 10.00

Seksagesima (Mark. 4,1-20)		v. LM
Fastelavn (Matt. 3,13-17) 		v. HN
1. s. i fasten (Matt. 4,1-11) – Kirkekaffe		v. HN
2. s. i fasten (Matt. 15, 21-28)		v. LM	

Februar
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 3.
d. 10.
d. 17.
d. 24.

Marts
Søn. d. 3. kl. 19.00 3. s. i fasten (Luk. 11,14-28)		v. LM
Søn. d. 10. kl. 09.00	Midfaste (Johs. 6,1-15)		v. HN

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v.:
December

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 09.00

Seksagesima (Mark. 4,1-20)		
Fastelavn (Matt. 3,13-17) – Fastelavn for børn 		
1. s. i fasten (Matt. 4,1-11) – Kirkekaffe		
2. s. i fasten (Matt. 15, 21-28)		

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

Marts
Søn. d. 3. kl. 10.00 3. s. i fasten (Luk. 11,14-28)		v. HN
Søn. d. 10. kl. 10.00	Midfaste (Johs. 6,1-15)		v. HN
Ons. d. 13. kl. 17.00 Fyraftensgudstjeneste		v. LM

Lør. d. 15. kl. 15.00
Lør. d. 22. kl. 12.00

Koncert med Faaborg Showband
½ times klokkekoncert med kirkens organist

Januar
Tors. d. 17. kl. 17.30	Menighedsrådsmøde i Faaborg
Tors. d. 24. kl. 19.00	Caféaften med forstander Niels Brunse

Februar
Tirs. d. 5. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med forhv. provst Erik Nissen
Ons. d. 27. kl. 17.00	Menighedsrådsmøde i Diernæs
Ons. d. 27. kl. 17.30	Menighedsrådsmøde i Faaborg

Kirkebilen
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Kirkebilen kører alle søndage, såvel til Faaborg
som til Diernæs Kirke. Transporten er gratis.
Bilen bestilles dagen før på tlf. 6261 8800.
Husk også ar bestille hjemkørsel.

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, EFN: Einar Fog-Nielsen,TJ:Torkil Jensen, PBS: Pernille Borum Stengaard
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Nyt fra menighedsrådene
Faaborg sogn

Diernæs sogn

Her i juletiden er det på sin plads at sige tak til alle de
mennesker, der på mange måder har medvirket til, at
kirkelivet i vort sogn har fungeret så godt, på trods af
præstesituationen.
	Vi siger tak til vore præstevikarer, som har udført
et stort arbejde i forbindelse med at sygdom og orlov
blandt vore faste præster og tillige mangel på en ny
præst efter Fritze Steiner-Johnsen. Det har betydet, at
der har været ”løbet stærkt”, og det har ikke været en
let situation, men alle har taget udfordringen op, det
vil vi gerne sige tusind tak for.
	Vi håber, at vi først i det nye år igen vil have vore
faste præster på plads.
Så er der trådt et nyt menighedsråd sammen, og
dog er det ikke helt nyt, idet der kun er trådt et medlem ud og den tidligere suppleant Birthe Henningsen
er indtrådt i rådet, det giver en stabilitet i arbejdet,
men også en udfordring for, at vi vil være i stand til at
forny os, og en udfordring i forbindelse med et fremtidigt generationsskifte.
	Vort orgel er under renovering og forventes færdig i 1. kvartal 2013, det glæder vi os til. Det har været
alt for længe undervejs, men som i alle andre forhold
skal økonomien også være på plads.
	Vi arbejder også på en udvidelse af vor parkeringsplads, samt en ændring af kirkens indgangsparti, så det
bliver mere handicapvenligt.
Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt
nytår med tak for indsatsen i 2012, det er jo sådan, at
når vi løfter i flok, så når vi meget.
Erik Buch, Formand

I august måned meddelte Kirsten-Pihl Andersen
og Elsebeth B. Pedersen, at de efter henholdsvis 24
år og 12 år i menighedsrådet ikke mere ønskede at
være med i menighedsrådsarbejdet i den kommende
4 års periode, som starter 1. søndag i advent. Vi vil
gerne sige tak for jeres store interesse for Diernæs
kirke og for samarbejdet i menighedsrådet.
I det nye menighedsråd vil vi gerne byde velkommen til Lene A. Jensen, Prices Havevej 37 og
Niels Frederiksen, Smedebakken 6, Vi håber på et
godt samarbejde.
	Menighedsrådet består fra den 1. december
2012 og 4 år frem af Hanne Poulsen, Birgitte Møller, Carsten S. Kristensen Jørgen Elmelund Christensen, Lene A. Jensen, Niels Frederiksen.
Den 30. oktober 2012 blev den nye graverbygning overdraget til menighedsrådet fra håndværkerne. Vi har nu fået en bygning, som opfylder alle
myndighedskrav, har gode lokaler til personalet og
med mulighed for at afholde møder.
	Vi vil gerne invitere til åbent hus, når det sidste
er på plads.
Hanne Poulsen, Formand

Menighedsrådsmøder i Faaborg
Torsdag d. 17. januar kl. 17.30
Onsdag d. 27. februar kl. 17.30

Alle møder foregår i Det nye Hospital
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Nyt navn til graverbygningen

Graverbygningen er nu klar til at blive brugt. I menighedsrådet kunne vi tænke os, at bygningen fik et mere
”spændende eller hyggeligere” navn. Vi vil derfor gerne opfordre til at komme med forslag til navn inden
den 10. januar 2013. Forslagene kan lægges i kirkens
postkasse på Mosetoften 2 b, Diernæs. Navnet vil blive
offentliggjort ved indvielsen søndag, den 13. januar
2013. Til den hvis navn, der får flest stemmer, vil der
være en lille opmærksomhed.

Menighedsrådsmøder i Diernæs

Onsdag, den 27. februar 2013 kl. 17.00 i
Graverbygningen, Mosetoften 2 b, Diernæs,
5600 Faaborg.

Koncerter Julen 2012

I Faaborg kirke og ved Klokketårnet
Lørdag d. 15. December kl. 15.00 i Faaborg Kirke
Julekoncert med Stine Brinck og Faaborg Showband

Traditionen tro afholder Toftegårdsskolens kor igen i år julekoncert. Ud over vores
traditioner (de sange, der bare skal være der!) kommer koncerten til at bestå af et
Swingin x-mas potpourri, som er 10 swingende amerikanske jule evergreens.
Dertil drysses 2 lokale solister, akkompagneret af en håndfuld fra Faaborg Byorkester.
Men ikke mindst kommer der omkring 100 forventningsfulde børn, der vil gøre deres
for at julestemningen skal brede sig. Alle er velkomne!

De

9 læsninger

Søndag d. 16. December kl. 16.00 i Faaborg Kirke
De 9 læsninger med sognepræst, kirkens kor og organist m.fl.

Lørdag d. 22. December kl. 12.00 ved Klokketårnet
½ times klokkekoncert med kirkens organist.

Lyø sogn
Ved høstgudstjenesten blev der
indsamlet 1500 kr. som blev
fordelt til Folkekirkens Nødhjælp og Børnesagens Fællesråd.
Præstegården på Lyø er solgt d.
1. november til Claus Thomas
Nielsen og hustru.
Gudstjenester på Lyø
Man. d. 24. december
Tirs. d. 01. januar
Søn. d. 20. januar
Søn. d. 17. februar
Søn. d. 10. marts

kl. 15.15 	Juleaften 		
kl. 16.15
Nytårsdag
kl. 09.15
1. s. e. H3K
kl. 09.15
1. s. i fasten
kl. 16.15	Midfaste		

v. Ulla Charlotte Hansen
v. Henrik Nedergaard
v. Lene Matthies
v. Henrik Nedergaard
v. Henrik Nedergaard

Avernakø sogn
Gudstjenester på Avernakø
Man. d. 24. december
kl. 15.15 	Juleaften 		
Tirs. d. 25. december
kl. 09.30	Juledag 		
Søn. d. 06. januar
kl. 16.00
Hellig 3 Konger
Lør. d. 26. januar
kl. 09.30
Familiegudstj.
Søn. d. 17. februar
kl. 09.30
1. s. i fasten
Søn. d. 03. marts
kl. 16.00
3. s. i fasten

v. Kjeld Henriksen
v. Henrik Nedergaard
v. Lene Matthies
v. Henrik Nedergaard
v. Lene Matthies
v. Lene Matthis
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Familiesiden

Præster ved Faaborg, Diernæs,
Lyø og Avernakø Kirker

Julegudstjenester

Fastelavn

Julegudstjenester for børn og skoler bliver i år
holdt på følgende datoer:

Søndag d. 10. februar kl. 10.00
i Faaborg Kirke

Onsdag d. 12. december kl. 10.00 er der julegudstjeneste for børn i før-skole-alderen, dvs.
dagplejebørn og børnehavebørn, og andre i samme
aldersgruppe v/ Lene Matthies

Børne- og familiegudstjeneste i Faaborg Kirke.
Denne dag håber vi at se en masse børn med deres
forældre og bedsteforældre. Alle andre interesserede er også særdeles velkomne. Efter gudstjenesten går vi ned på plænen, hvor der vil blive slået
katten af tønden.

Fredag d. 21. december kl. 8.05 er der
julegudstjeneste for hele Enghaveskolen v/ Lene
Matthies
Fredag d. 21. december kl. 9.05 er der julegudstjeneste for Toftegårdsskolen v/ Lene Matthies
Fredag d. 21. december kl. 10.30 er der julegudstjeneste for Sundskolen v/ Lene Matthies

Bagefter bydes der på
fastelavnsboller, kaffe og saft i Det Nye Hospital,
og kattekonge og kattedronning bliver kronet.
Gudstjenesten er ved sognepræst Henrik Nedergaard.

Sognepræst Henrik Nedergaard
Klostergade 40, 5600 faaborg
Tlf.: 62610478
E-mail: hne@km.dk
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-13.
for øvrigt altid efter aftale.
fridag: mandag
Fg. sognepræst Lene Matthies
Tlf.: 29640450
E-mail: lema@km.dk
Vikar for Pia Søgaard Hansen
Sognepræst Pia Søgaard Hansen
Eskemosegyden 12, Åstrup, 5600 faaborg.
Tlf.: 29640450
E-mail: psh@km.dk
Træffes efter aftale
fridag: fredag

Faaborg sogn (www.faaborg-kirke.dk)

Spejdernes nytårsparade

Søndag d. 6. januar kl. 10 i Faaborg Kirke
År 2013 starter festligt i Faaborg Kirke. Spejdere i
alle aldre deltager i søndagens gudstjeneste den
6. januar ved den årlige nytårsparade. I samarbejde
med Sct. Georgs Gildet bæres også Fredslyset ind
i Faaborg Kirke og ind i nye år ved denne gudstjeneste.
Gudstjenesten er ved Henrik Nedergaard, som
sikkert ikke kan dy sig for at fortælle en enkelt
historie fra sit eget spejderliv.

Kordegn Palle Juhl Knudsen
Faaborg Hospital, Kirkestræde 11,
5600 Faaborg
Tlf.: 62610318 · Fax: 62610324
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.: 63607065 / 21252136
Kirkegårdsleder Torben Ærenlund
Træffes på kontoret i Faaborg Hospital
man.-fre. kl. 11-12. Tlf.: 62611326
Kirketjener Anne Thaule
Damtoften 23, 5600 Faaborg
Tlf.: 30501607
Fridag: mandag

Menighedsrådsformand Erik Buch
Øster Møllevej 11, 5600 Faaborg
Tlf.: 62610046 / 30501605
Kasserer Erik Sørensen
Rugagervej 28, 5600 Faaborg
Tlf.: 62613593
Kirkeværge Frank Dibbern
Tangmosen 13, 5600 Faaborg
Tlf.: 62613718

Diernæs sogn (www.diernaes-kirke.dk)
Graver og kirketjener
Karin Krog Daugaard
Svendborgvej 270, 5600 Faaborg
Tlf.: 62610577 / 21730678
E-mail: diernaes.kirkegaard@gmail.com
Fridag: mandag
Kirkesanger
Søren Terndrup-Larsen
Svendborgvej 164, 5600 Faaborg
Tlf.: 40328799
Organist Thomas Ingemansen
Falen 19 st. th., 5000 Odense C
Tlf. 28268151
Menighedsrådsformand Hanne Poulsen
Svendborgvej 264, 5600 Faaborg
Tlf.: 62611866
Kasserer Annie Niebuhr
Engbækvej 17 B, V. Hæsinge, 5672 Broby
Tlf.: 62615635 / 40585635
E-mail: annie@kirkeregnskab.biz
Kirkeværge Lene Leth Albjerg Jensen
Priceshavevej 37, Kaleko
5600 Faaborg
Tlf.: 21967925
E-mail: jensen.kaleko@email.com

KIRKEBLADET udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktører: Henrik Nedergaard
Produktion: Faaborg Reklame: Tlf. 42701330
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Siden sidst
Ny hjemmeside for
Faaborg, Diernæs,
Lyø og Avernakø
Kirker
Siden sidst er Faaborg, Diernæs, Lyø og
Avernakø Kirker kommet på banen med en
ny hjemmeside. Og skal vi selv sige det, så
synes vi, den er blevet rigtig flot og brugervenlig.
Så gå ind og kig på den – her vil du kunne
hente de nyeste informationer om gudstjenester og arrangementer. Der er også historiske
informationer om kirkerne. Ligeledes kan
du finde oplysninger om, hvordan du skal
forholde dig i forbindelse med fødsel, dåb,
konfirmation, vielse, dødsfald og begravelse.
Hjemmesiden er løbende under udvikling
og opdatering, så den altid er et besøg værd.

Har man kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte hjemmesidens redaktør:
Kordegn Palle Knudsen.
Er man kommet ind på en af kirkerne, kan
man nemt cirkle rundt til de øvrige kirker.
Klik blot på den ønskede kirke i bunden af
skærmbilledet.
Vi håber hjemmesiden vil blive til stor
gavn for mange. Adresserne er:
www.faaborg-kirke.dk
www.diernæs-kirke.dk
www.lyoe-kirke.dk
www.avernakoe-kirke.dk

KIRKEBLADET
FOR FAABORG, DIERNÆS, Lyø og Avernakø

