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Et godt fundament
Store spørgsmål, som naturligt melder sig, når vi
hører dagens prædiketekst og øvrige læsninger.
Hvordan vide, om det er det ene eller andet, man
bygger sit liv på? Og det måske umiddelbart nedslående svar for os alle sammen må være: det kan vi
ikke vide. Det kan vi faktisk ikke vide. Det vil fremtiden afgøre. Det vil vise sig.

Prædiken fra 8. s. e. trinitatis.
Matt. 7,22-29:
Jesus sagde: »Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre!
Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet
dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har
aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! Derfor:
Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne
en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus.
Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men
enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal
ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet
kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus.
Og det faldt, og dets fald var stort.« Da Jesus var færdig med
denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære;
for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke
som deres skriftkloge.
Hvordan er fundamentet for det, vi bygger vores liv
og tro på - hvor solidt er det? Ja, hvad er overhovedet
sandheden om vores liv? Og hvad er løgnen om vores
liv? Hvordan kende forskel på sandhedens ånd og
vildfarelsens ånd? Hvordan vide, hvilken tale, der er af
Gud, og hvilken tale, der ikke er af Gud? Hvordan vide
om ens hus - billedlig talt - ens livsgrundlag er bygget
på sand eller klippegrund?
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Som det viste sig for de to husbyggere i den lille
lignelse. De levede lige lykkeligt, indtil uvejret brød
løs. Da viste det sig, hvem, der havde bygget på sand,
og hvem, der havde bygget på klippegrund. Da viste
det sig, hvis hus, der holdt stand - og hvis hus, der
ikke gjorde det.
Sådan tror jeg, det er for os alle sammen, at det først
er, når uvejret bryder løs over os - når modgangen for
alvor melder sig i vores liv - at det viser sig, hvilken
tro, der kan holde stand - og hvilken, der ikke kan.
Så længe alt går godt, er det temmelig omkostningsfrit at have en bestemt tro, og ofte er det vel ligefrem
sådan, at det først er i modgangstider, at - det vi
kalder religiøse spørgsmål - overhovedet melder sig
hos os.
Eller når døden på den ene eller anden måde bliver
nærværende. Måske det er derfor, en stor del af dem,
der flittigst benytter kirken, er at finde blandt den
ældre del af befolkningen. Jeg tror det.
Store begivenheder i livet - af den ene eller anden
art - kan også pludselig få de religiøse spørgsmål til
at melde sig. Et barns fødsel, f.eks. og jeg vil påstå,
at det just er det, der gør, at så mange finder det
naturligt, at lade deres børn døbe - det er mere end
blot gold tradition. Men strengt taget, så kommer det
ikke nogen ved, hvordan man har det med religiøse
spørgsmål og med kristendommen. Det er en sag
mellem den enkelte og Vor Herre. Det er noget
utroligt privat - og skal have lov til at være det. Ikke
uden grund er det eet af efterhånden meget få emner,
der fortsat er omgærdet af stor blufærdighed.

Derfor giver jeg heller ikke meget for diverse opinions-undersøgelser af, hvordan såkaldt almindelig
danskere har det med kristendommen. For det første
fordi jeg vil påstå, at religiøse spørgsmål ikke kan behandles på denne måde med afkrydsning på et bestemt
skema. For det andet tror jeg folks blufærdighed omkring dette emne også spiller væsentligt ind. For det
tredje fordi, der pludselig kan indtræffe begivenheder
i ens liv, som gør, at man kommer til at tænke på en
anden måde end tidligere.
Og så tilbage til lignelsen om de to husbyggere.
De kan se nok så flotte og sikre ud vores huse og bygningsværker - men først fremtiden vil afgøre, om de
er noget værd, når det for alvor gælder.
Der er så mange slags tro, man kan vælge at lade være
udgangspunkt og grundlag for sit liv - da ikke mindst i
vore dage.
Men hvad med kristendommens tro, den tro, hvormed og hvorpå Vor Herre Jesus Kristus troede - og
som også vi vover at rette vores tro imod? Hvordan
adskiller denne tro sig fra så meget anden tro? Hvorfor
skulle den være bedre og mere sand end så meget
andet tro?

Som vintræsgrene
til Kristus bundet,
af Kristus brugt,
skal vi i hverdagens
nærkamp bære
Guds nådes frugt.

Ja, hvad det sidste angår, kan vi igen strengt taget ikke
sige andet, end at det vil vise sig. Og så samtidig med
nogen forsigtighed henvise til 2000 års virkningshistorie. Sige at alle storme og uvejr til trods har denne
tro ikke været til at få bugt med. Har vist sig at være
en tro, der både var til at leve på og dø på. Her i kirken er folk nu kommet med sorger og glæder i 800
år og kommer stadig.
Og yderligere så kan vi også henvise til den særlige,
udefinerbare myndighed ved Jesu tale, som skarerne
den gang blev slået af - og som også vi - een gang
ramt af den - ikke kan vriste os løs fra - fordi bordet
fanger.
Og endelig – og allervæsentligst - hvad der for alvor
adskiller kristentroen og kristendommen fra så meget
andet tro er det, at vi her får og her har et udgangspunkt og et holdepunkt uden for os selv, uafhængigt
af os selv, som vi kan holde os til, klamre os til - også
den dag, hvor vi intet har i os selv at holde os til.
Med kristendommen har vi lov til at tro, at det forholder sig, som vi skal synge det om et øjeblik:
”O kristelighed, du skænker vort hjerte, hvad verden
ej ved”.
			
Amen
				
Lars Jonssen

Jørgen Michaelsen 1973
Den danske Salmebog nr. 412 v. 6
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HØJSKOLEEFTERMIDDAGE

CaféaftenER

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

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

Kaj Munk – fra Lolland
over København til Vedersø

”Tror vi på samme Gud i Folkekirken”
– med Kristian Bøcker

• Tirsdag d. 9. september
kl. 14.30

• Tirsdag d. 23.september kl. 19.00

Provst Lars Ole Jonssen fortæller
om Kaj Munks spændende og dramatiske liv. Vi skal høre om barndommen
på Lolland, studietiden i København,
årene som præst i Vedersø, familielivet
med Lise Munk og børnene, lidt om
forfatterskabet og naturligvis følge de
sidste dramatiske år under 2. verdenskrig.
”1864”
• Tirsdag d. 4. november kl. 14.30
v. sognepræst Lene Matthies
I år markeres det på mangfoldige måder, at det præcist
er 150 år siden, at Sønderjylland gik tabt i krigen mod
Preussen – og forblev tysk frem til Genforeningen i
1920. Vel mødt til en sang-eftermiddag, hvor vi i ord
og toner vil mindes betydningen
af 1864 i tidens sange – dengang
som nu!
Højskoleeftermiddagenes
juleafslutning
• Tirsdag d. 2. december kl. 14.30

4

De senere år har spørgsmålet, om kristne og muslimer
tror på den samme Gud, fyldt meget i debatten. Men
man kan måske også spørge, om kristne tror på den
samme Gud? Alene indenfor folkekirken findes der
adskillige retninger med meget forskellige opfattelser af
Gud, biblen, frelse, tro og andre centrale punkter i kristendommen. Vi skal høre om de centrale strømninger
indenfor folkekirken: De missionske, tidehvervske og
spirituelle foruden den store ”suppe”, der går under betegnelsen ”grundtvigsk”. Hvad kendetegner de forskellige retninger og deres opfattelse af kirke og kristendom?
Og er der alligevel noget, der samler – eller overtrumfer – de vidt forskellige forståelser af kristendommen?
Det får vi nogle meninger om og svar på denne aften.

Foredrag om vores kirke
- med Thomas Bertelsen
• Tirsdag d. 28.oktober 2014 kl. 19.00
Thomas Bertelsen er bygningsredaktør ved Danmarks
Kirker, Nationalmuseet og han har sammen med en
kollega Lasse Bendtsen været i Faaborg og lavet undersøgelser om Helligåndskirken, som er kommet på tryk
i ”Danmarks Kirker, Svendborg Amt, hefte 7: Kirker i
Fåborg (Helligåndskirken, Skt. Nikolaj, Vor Frelsers og
kirkegård)”. Dette projekt vil de to komme og fortælle
om. Det vil ganske givet blive en meget spændende
aften.
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Arrangementer
i Kirkeladen,
Diernæs
Indtryk fra en tur til New Zealand
• Onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 19.00
Gitte og Claus Møller fortæller og viser billeder fra en
tur til New Zealand.
Kom og hør en god historie/fortælling
• Onsdag d. 22. oktober 2014 kl. 10.00
Signe Kristensen og Marie Andersson fortsætter med at
fortælle/læse en god historie hver onsdag ind til december. Menighedsrådet giver en kop kaffe og alle er meget
velkomne.

FÆLLES SOGNEAFTEN
i Diernæs Kirke
• Torsdag d. 13. november kl. 19.30

Et år i ”hæren” – plus det løse
• Torsdag d. 30. oktober 2014 kl. 14.30
Sognepræst Pia Søgaard Hansen fortæller om Kirkens
Korshærs arbejde, om et år som socialarbejder i Aalborg
og de mange år i ”forsyningstropperne”, hvor de frivillige
med opfindsomhed, gå-på-mod og hårdt arbejde i fællesskab skaffer penge til Korshærens store sociale arbejde.

Diernæs Kirke danner den smukke ramme, når vi
denne aften får besøg af sognepræst, ph.d. og forfatter
Kathrine Lilleør, København.
Kom til en spændende foredragsaften, hvor Kathrine
Lilleør vil tale med og til os ud fra sit liv som præst,
kvinde, forsker og skribent om kultur og samfund.
Se nærmere i dagspressen.
Alle er velkomne – kirkebilen kan benyttes.

Faaborg Menighedsråd indbyder
til Menighedsmøde
• Søndag d. 5. oktober
(Nærmere program bekendtgøres senere).
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Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter
Faaborg Kirke - Gudstjenester
September
Lør. d. 6. kl. 18.00
Søn. d. 7. kl. 10.00
Søn. d. 14. kl. 10.00
Tirs. d. 16. kl. 10.00
Tors. d. 18. kl. 9.30
Søn. d. 21. kl. 10.00
Søn. d. 28. kl. 10.00
			

Kunstandagt
12. s. e. trin. (Matt. 12,31-42), kirkekaffe
13. s. e. trin. (Matt. 20,20-28), høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste for børnehaver og dagplejer
Høstgudstjeneste for 0.-3. kl.
14. s. e. trin., (Johs. 5,1-15)
15. s. e. trin., (Luk. 10,38-42), fælles pastoratsgudstj.
+ konfirmandindskrivning med øvrige præster.

v. PSH
v. HN
v. PSH
v. PSH
v. PSH
v. LJ
v. LM

16. s. e. trin. (Johs.11,19-45) + Menighedsmøde
17. s. e. trin. (Mark. 2,14-22), kirkekaffe
18. s. e. trin. (Johs. 15,1-11)
19. s. e. trin. (Johs. 1,35-51)

v. HN
v. PSH
v. LJ
v. PSH

Oktober
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 5.
d. 12.
d. 19.
d. 26.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

November
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Ons.
Søn.

d. 2.
d. 9.
d. 16.
d. 23.
d. 26.
d. 30.

kl. 10.00 Alle Helgens søndag (Matt. 5,13-16/5,1-12), kirkekaffe
kl. 10.00 21. s. e. trin. (Luk. 13,1-9)
kl. 10.00 22. s. e. trin. (Matt. 18,1-14)
kl. 10.00	Sidste s. i kirkeåret (Matt. 11,25-30)
kl. 17.00 Musical – årets mini-konfirmander
kl. 10.00 1. s. i advent (Matt. 21,1-9), kirkekaffe

v. LJ
v. HN
v. PSH
v. PSH
v. PSH
v. LM

Diernæs Kirke - Gudstjenester
September
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 7. kl. 9.00 12. s. e. trin. (Matt. 12,31-42)
d. 14. kl. 10.00 13. s. e. trin. (Matt. 20,20-28), høstgudstjeneste, kirkekaffe
d. 21. kl. 19.00 14. s. e. trin. (Johs. 5,1-15), ”Efterklang” medvirker
d. 28. 	Se under Faaborg, fælles pastoratsgudstj.

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

Oktober
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 5.
d. 12.
d. 19.
d. 26.

kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 16.00

16. s. e. trin. (Johs.11,19-45)
17. s. e. trin. (Mark. 2,14-22)
18. s. e. trin. (Johs. 15,1-11), kirkekaffe
19. s. e. trin. (Johs. 1,35-51)

v. PSH
v. PSH
v. LM
v. PSH

November
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

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

kl. 10.00 Alle Helgens søndag (Matt. 5,13-16/5,1-12)
kl. 9.00 21. s. e. trin. (Luk. 13,1-9)
kl. 10.00 22. s. e. trin. (Matt. 18,1-14), kirkekaffe
kl. 16.00	Sidste s. i kirkeåret (Matt. 11,25-30)
kl. 10.00 1. s. i advent (Matt. 21,1-9)

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, LM: Lene Matthies, PSH: Pia Søgaard Hansen

v. HN
v. HN
v. HN
v. PSH
v. PSH

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i Faaborg og Diernæs:
September
Ons.
Tirs.
Tors.
Tirs.
Tirs.

d. 3.
d. 9.
d. 18.
d. 23.
d. 30.

kl. 19.30	Orgelkoncert med organist Bo T. Lerche
kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med Lars Ole Jonssen i Det nye Hospital
kl. 18.00 Menighedsrådsmøde i Det nye Hospital
kl. 19.00 Caféaften med Kristian Bøcker i Det nye Hospital
kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

Oktober
Ons. d. 1. kl. 15.00 Minikonfirmand i Det nye Hospital (i alt 8 onsdage)
Ons. d. 1. kl. 19.00 Aftenmøde med Gitte og Claus Møller i Kirkeladen
Søn. d. 5. 		
Menighedsmøde i Faaborg
Tirs. d. 7. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i Det nye Hospital
Ons. d. 8. kl. 19.30	Orgelkoncert med organist Michael Thomsen
Ons. d. 22. kl. 10.00	Fortælleformiddag v. Signe Kristensen og Marie Andersson i Kirkeladen
			NB! Derefter hver onsdag frem til december.
Tirs. d. 28. kl. 19.00 Caféaften med Thomas Bertelsen i Det nye Hospital
Tors. d. 30. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde med Pia Søgaard Hansen i Kirkeladen
Tors. d. 30. kl. 19.00 ”Spil-dansk” sangaften med Ole Dahl og kirkens organist

November
Tirs. d. 4.
Ons. d. 12.
Ons. d. 12.
Tors. d. 13.
Ons. d. 19.

kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med Lene Matthies i Det nye Hospital
kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Kirkeladen
kl. 19.30 Allehelgenskoncert med Svendborg Kammerkor
kl. 19.30	Fælles sognemøde med Kathrine Lilleør i Diernæs kirke
kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i Det nye Hospital

December
Tirs. d. 2.
Ons. d. 3.

kl. 14.30
kl. 19.00

Højskoleeftermiddagenes juleafslutning i Det nye Hospital
Julekoncert med Faaborgkoret i Diernæs kirke

Gudstjenester på Prices Have Centeret
• Tirs. d. 23. september kl. 14.30 v. Lene Matthies
• Tirs. d. 21. oktober kl. 14.30 v. Henrik Nedergaard
• Tirs. d. 18. november kl. 14.30 v. Lene Matthies

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.

Aftensang i Faaborg Kirke
Hver tirsdag kl. 17-17.30
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Nyt fra menighedsrådene
Faaborg sogn

Diernæs Sogn

Dette lille indlæg skrives mens det er sommer med 30
graders varme og dejlig ferietid til at samle kræfter til
efterårets mange aktiviteter. En af dem bliver et møde
for hele sognet, som menighedsrådet ifølge en ministeriel bekendtgørelse skal afholde hvert år.

Den 18. juni afholdtes den årlige sognetur, som i år gik
til det Nordatlantiske hus i Odense, over den nye Odins
bro over Odense kanal til de oversvømmede naturområder ved Gyldensteen gods ved Bogense og derefter til
spisning i Katterød forsamlingshus. Det var en meget
god tur med mange deltagere. Vi håber at kunne gentage
en anden tur til næste år.

Den bundne del af mødet drejer sig om, at menighedsrådet skal aflægge beretning om, hvad der er sket i årets
løb med hensyn til aktiviteter, økonomi og nyanskaffelser.
Vi vil dog gerne gøre dagen mere festlig, og derfor har
vi et udvalg, der arbejder med det program, som vi vil
komme med.
Mødet afholdes søndag den 5. oktober 2014 i
kirkens lokaler.
Jeg kunne forestille mig, at vi mødes til gudstjeneste kl.
10.00 i kirken, og efter gudstjenesten måske et arrangement med efterfølgende frokost i ”Det Nye Hospital”,
hvor vi så vil komme med vor beretning, men lad os nu
se hvad udvalget finder på af spændende ”ting”.
Noter datoen i kalenderen og kom og vær med til en
dejlig dag. nVi sender indbydelse og program ud senere.

Her i efteråret vil der være arrangementer i Kirkeladen
og i Kirken også ud over gudstjenester. Dette er omtalt
mere udførligt andet sted i Kirkebladet.
Søndag, den 3. august 2014 holdt sognepræst Karin Nebel afskedsgudstjeneste i Diernæs kirke. Efter
gudstjeneste og kirkefortælling samledes vi i Kirkeladen
over kaffe/the og brød for at sige farvel til Karin Nebel
som sognepræst her i Diernæs sogn. Her fra endnu en
gang en stor tak til Karin Nebel for dine gode gudstjenester – dit salmevalg og prædikener og ikke mindst dit
engagement og omsorg for andre mennesker og ikke
mindst din konfirmandundervisning. Held og lykke med
dit faste embede ”ude på Østfyn”.
Velkommen tilbage til Henrik Nedergaard. Vi glæder os
til, at du kommer tilbage som sognepræst her i sognet.

Erik Buch, formand

Hanne Poulsen, formand

Hjertestarter ved
Kirkeladen
Mosetoften 2B, Diernæs
I foråret søgte Diernæs sogns Landsbyforening Tryg
Fonden om at få en hjertestarter til Diernæs. Dette er
nu lykkedes, og den er nu opsat på venstre side af den
dobbelte dør i Kirkeladen. Den er ligeledes registreret
på hjertestarter.dk

Menighedsrådsmøder, Faaborg

Menighedsrådsmøder, Diernæs

• Torsdag d. 18. september kl. 18.00
• Tirsdag d. 7. oktober kl. 17.30
• Onsdag d. 19. november kl. 17.30

• Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 17.00
• Onsdag d. 12. november 2014 kl. 17.00

Møderne foregår i Det nye Hospital,
Kirkestræde 11
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Alle møder afholdes i Kirkeladen,
Mosetoften 2 b, Diernæs, 5600 Faaborg

Lyø Kirke - Gudstjenester
September
Søn. d. 14. kl. 16.15

13. s. e. trin. (Matt. 20,20-28), høstgudstjeneste

v. HN

Oktober
Søn. d. 5. kl. 16.15
Søn. d. 19. kl. 16.15

16. s. e. trin. (Johs.11,19-45)
18. s. e. trin. (Johs. 15,1-11)

v. PSH
v. LJ

November
Søn. d. 2. kl. 16.15
Søn. d. 16. kl. 16.15
Søn. d. 30. kl. 16.15

Alle Helgens søndag (Matt. 5,13-16/5,1-12)
22. s. e. trin. (Matt. 18,1-14)
1. s. i advent (Matt. 21,1-9)

v. HN
v. PSH
v. LM

Avernakø Kirke - Gudstjenester
September
Søn. d. 14. kl. 16.00

13. s. e. trin. (Matt. 20,20-28)

v. PSH

Oktober
Søn. d. 5. kl. 9.30
Søn. d. 26. kl. 9.30

16. s. e. trin. (Johs.11,19-45), høstgudstjeneste
19. s. e. trin. (Johs. 1,35-51)

v. LM
v. HN

November
Søn. d. 9. kl. 9.30
Søn. d. 30. kl. 9.30

21. s. e. trin. (Luk. 13,1-9)
1. s. i advent (Matt. 21,1-9)

v. LM
v. LJ
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Nyt fra Luthersk Mission i Faaborg
August:
5. Besøg af Henrik Hadberg. Emne: Jesus er den samme.
Vi hører om Jesu mirakler i Bibelen.
Men det er den samme Jesus vi tror på, så hvordan forholder vi os til mirakler m.m.
Sted: Birte Pedersen. Toldertoften 3C, 5600 Fåborg
26. Bibelstudie – Ap.G. 3.12-26
Desuden vil vi have en drøftelse af vores arbejde
September:
9. Besøg af Iversen. Emne: Nådens frigørende evangelium.
Hvad er egentlig det frigørende ved at være en kristen?
Det skal vi kigge på. Dette er budskabet, det kan få dig til
at danse på bordet.
23. Bibelstudie – Ap. G. 4.1-22

Oktober:
7. Besøg af Stefan Christensen. Emne: Efterfølgelse en gave?
Her handler det om at Jesus kalder: ”Kom og følg mig”. Hvad
betyder det og hvordan gør man?
21. Bibelstudie – Ap.G. 5.17-42
November:
4. Besøg af Ejler Nørager. Emne: Troslydighed: Gud kræver
lydighed, men hvad er det for en slags. Hvad er forskellen
mellem tro og handling?
18. Bibelstudie – Ap.G. 8.1-25
Alle møder afholdes i Det gl. Bibliotek,
Grønnegade 44 lok. 10, 5600 Faaborg,
kl. 19.00-21.30. Kontaktperson: Jesper Iversen, tlf.
29927468 mail: iversen@dlm.dk
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Kunstandagt 2014

Fælles gudstjeneste

• Lørdag d. 6. september kl. 18.00

og konfirmandindskrivning

Igen i år har vi den glæde at holde andagt i forbindelse
med Kunstnertræf 2014 – FARVE.
Vi lader kunstværker give det kristne budskab med- og
modspil ved kunstandagten lørdag d. 6. september kl.
18.00 i Faaborg Kirke v/ Pia Søgaard Hansen. Temaet
er Verden i farver – Livet i farver, som bl.a. refererer til
at turde gå ud i livet i al dets brogede mangfoldighed.
Men… kom selv og se! Alle er som altid velkomne!

Høstgudstjenester for børn
Høstgudstjenesterne for børn i Faaborg Kirke finder i år
sted på følgende tidspunkter:
• Tirsdag d. 16. september kl. 10
er der høstgudstjeneste for børnehaver og dagplejere.
• Onsdag d. 18. september kl. 9.30
er der høstgudstjeneste for skolernes 0.-3. kl.
Skulle man have lyst til at komme med frugter og
lignende til pyntning af kirken, er man velkommen til at
kontakte kirketjener Anne Thaule eller sognepræst Pia
Søgaard Hansen

10

• Søndag d. 28. september kl. 10 er der fælles
gudstjeneste for hele pastoratet i Faaborg kirke med
efterfølgende konfirmandindskrivning.
Vi håber, at alle de kommende konfirmander med familie vil møde op til denne gudstjeneste.
Efter gudstjenesten vil der være et lille traktement i Det
ny Hospital. Der vil blive orienteret om konfirmationsforberedelsen, som begynder lige efter efterårsferien, og
der vil blive foretaget indskrivning. Medbring dåbsattest/navneattest. Vel mødt!

HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK!
Tilmelding til minikonfirmand
senest d. 1. september
(tilmelding til kirkekontoret eller
psh@km.dk)
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Orgelmusik, fællessang og dødsmesse
Koncerter efteråret 2014
i Faaborg kirke
Efteråret byder på orgelmusik på det nyrenoverede vestorgel ved kirkens organist samt ved menighedsrådets tidligere
orgelkonsulent Michael Thomsen.
”Spil-dansk” dagen er en årligt tilbagevendende begivenhed
over hele landet den sidste torsdag i oktober. Komponist,
musikmand og kordirigent mm. Ole Dahl medvirker sammen med kirkens organist i arrangementet denne aften, der
kommer til at byde på fællessang og fortælling, bl.a. med
eksempler på de mange danske nationalsange som historien
har budt på.
Allehelgen bliver i Faaborg kirke markeret med en opførelse
af Gabriel Faures underskønne requiem med Svendborg Kammerkor dirigeret af korets dirigent, Hans Peter Birk Hansen,
samt kirkens organist på orgel.

• Onsdag d. 3. september kl. 19.30: Orgelkoncert
med organist Bo T. Lerche
• Onsdag d. 8 oktober kl. 19.30: Orgelkoncert med
organist Michael Thomsen
• Torsdag d. 30. oktober kl. 19.00: ”Spil-dansk”
sangaften med Ole Dahl og kirkens organist. Kaffe
og brød 30,- kr.
• Onsdag d. 12. november kl. 19.30: Allehelgenskoncert med Svendborg Kammerkor dirigeret af Hans
Peter Birk Hansen. Faurés Requiem
Organist Bo T. Lerche

Diernæs kirke
Søndag d. 21. september kl. 19.00 v/Lars Jonssen, hvor
seniorkoret Efterklang medvirker.
Onsdag d. 3. december kl. 19.00 – Julekoncert med
Faaborgkoret. Se mere i næste nummer af Kirkebladet.

Aftensang i Faaborg Kirke
• Hver tirsdag kl. 17-17.30
En enkel liturgi med salmesang, læsninger, bøn og stilhed udgør rammen om en stille halv time med mulighed for ro efter
dagen, fred før natten og håb i livet. Lysene er tændt fra ca. 16.30, hvis man har lyst til at falde ind i kirkerummet og stilheden
inden aftensangen og efterfølgende er der mulighed for at snakke med de øvrige deltagere, mens der ryddes op. Vel mødt!
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Præster ved Faaborg, Diernæs,
Lyø og Avernakø Kirker
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

Kirketjener Anne Thaule
Damtoften 23, 5600 Faaborg
Tlf.: 30501607
Fridag: mandag

Sognepræst (kbf.) Henrik Nedergaard
Klostergade 40, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 04 78 / 24 23 59 78
E-mail: hne@km.dk
Orlov fra 01.01.14 til og med 31.08.14

Kasserer Erik Sørensen
Rugagervej 28, 5600 Faaborg
Tlf.: 62613593

Sognepræst Pia Søgaard Hansen
Eskemosegyden 12, Åstrup, 5600 Faaborg
Tlf.: 24 82 20 22
E-mail: psh@km.dk
Træffes alle dage undtagen fredag
Sognepræst Lene Matthies
Kapellanstræde 6, 5600 Faaborg
Tlf.: 29 64 04 50
E-mail: lema@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag
Faaborg sogn:
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.: 21474554

Menighedsrådsformand Erik Buch
Øster Møllevej 11, 5600 Faaborg
Tlf.: 62610046 / 30501605

Kirkeværge Frank Dibbern
Tangmosen 13, 5600 Faaborg
Tlf.: 62613718
Diernæs sogn:
Graver og kirketjener
Karin Krog Daugaard
Svendborgvej 270, 5600 Faaborg
Tlf.: 21730678
E-mail: diernaes.kirkegaard@gmail.com
Fridag: mandag
Kirkesanger
Søren Terndrup-Larsen
Svendborgvej 164, 5600 Faaborg
Tlf.: 40328799
Organist Thomas Ingemansen
Sct. Hansgade 14, 5600 Faaborg
Tlf. 27 90 05 06
Menighedsrådsformand Hanne Poulsen
Svendborgvej 264, 5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 18 66
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: Pia Søgaard Hansen
Produktion: Faaborg Reklame: Tlf. 42701330
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