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Rejsegilde ved det nye graverhus i Diernæs
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Liv i årene…
Jeg holder meget
af det kendte ordsprog: ”Det handler ikke så meget
om at have mange
år i sit liv, men
om at have meget
liv i sine år”. Og
så holder jeg også
af hverdagen, som
Dan Turéll engang
skrev et digt om.

Hverdagen og meget liv i årene er for mig to sider af
samme sag, især når man har haft den glæde at leve
13 år som sognepræst i Faaborg, Diernæs, Lyø og
Avernakø. Hverdagen i de 13 år har været fyldt med
liv, fordi menigheden i sognene i den grad har åbnet
dørene for min familie og mig.
	Vi har oplevet meget sammen i de 13 år; sammen
har vi til tider gået ad de svære og ufremkommelige
livsstier i håbet om igen at finde mening efter en elskets død. Og vi har grint og hygget på sogneudflugter, til højskoleeftermiddage, til dåb, konfirmationer
og bryllupper.
Men alting har en tid, som Prædikeren så vist
skriver det i Det gamle Testamente. Og efter meget
svære overvejelser har jeg besluttet at sige ja til en
fast stilling som religionspædagogisk konsulent for
Fyens Stift.
Jeg skal beskæftige mig med at holde foredrag,
lave materiale og afholde kurser for de fynske
præster om nye måder at undervise på, lave gudstjenester på m.m. Til stillingen bliver knyttet en lille
præstekvote, som i skrivende stund, vil blive placeret
i Svendborg.
Det betyder, at vi skal flytte ud af præstegården,
men vi flytter ikke langt væk, for det er her, vi hører
hjemme.
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Og netop den fornemmelse af at høre hjemme indfandt sig hurtigt, efter vi havde flyttet teltpælene fra
Brøndby til Faaborg d. 3. december 1999.
At høre hjemme og føle sig hjemme er nok et af
de mest basale behov, vi mennesker har. Så derfor skal
der lyde en varm og hjertelig tak, fordi I fik os til at
føle os hjemme. Man siger godt nok, at man er, hvad
man spiser. Jeg tror rettere, at vi mennesker er de
møder, vi har haft med andre gennem livet. Jeg har
mødt mange dejlige mennesker i Faaborg, Diernæs,
Lyø og Avernakø og det har været en stor gave for
mig at dele uvurderlige øjeblikke sammen med jer.
Nu vil møderne nok mest finde sted på gågaden,
men det har jo altid været et godt sted at få opdateret
hinandens liv på.
Der skal også lyde en varm tak for et frugtbart og
godt samarbejde med præsterne, kirkernes ansatte og
menighedsrådene.
	Så vil jeg slutte af med at ønske alt godt for sognene og lade mit yndlingsvers fra ”Hil dig frelser og
forsoner” runde denne artikel af:

Livet længe leve
– også i den tredje alder
SOGNEAFTEN

Torsdag d. 20. september kl. 19.30
Menighedsrådene i Faaborg og Diernæs
inviterer til fællesmøde med foredrag af
forfatter John Engelbrecht
Et foredrag om livsrejsens betydning, om visdomsalderen, om gaver og frugter, der skal høstes i den
tredje alder. Med andre ord et foredrag, der går langt
uden om ord som krumbøjet og ældrebyrde. Det
handler om sorg og smerte, om smil og lykke, om
at finde den røde tråd. Ethvert menneskes liv er en
fortælling værd. At fortælle er at stykke erindringsstykker sammen til et større billede, som viser hvem
vi er, og hvorfor vi er, som vi er.

I fortællingen bliver vi mindet om det, der giver livsmod og ild i øjnene og får blodet til at rulle raskere i
årerne. Kom og få idéer til hvordan man kan fremme
sundhed og livsglæde og godt humør i den tredje
alder.
Det foregår i Diernæs forsamlingshus.
Prisen er pr. person: 50 kr., og der serveres
kaffe og brød.
Alle er velkomne – kirkebilen kan benyttes.

”Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker,
er den dybe sammenhæng”
Fritze Steiner-Johnsen
Der er afskedsgudstjeneste d. 7. oktober
kl. 9 i Diernæs Kirke
kl. 11 i Faaborg Kirke
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HØJSKOLEEFTERMIDDAGE

CaféaftenER
Via Stellae

Fra Sydfyn til Sydengland

Med udgangspunkt i sin egen rejse på cykel fra
Danmark til Spanien vil Poul Pock-Steen fortælle om
pilgrimsvejene til Spanien, og om den musik og de
tilknyttede legender og sagn man kan finde på vejen
til Santiago de Compostela. Aftenen slutter med en
mini-koncert i kirken hvor man kan høre pilgrimsmusik spillet på organetto (et lille middelalderorgel)
og trehuls-fløjte og tromme.

Den fælles sognerejse i maj til Sydengland bød på et
væld af oplevelser, både kirkeligt, kulturelt, socialt og
naturmæssigt! Vibeke Hammerum fortæller og viser
billeder fra den spændende tur og om det at være på
en sognerejse. For en god ordens skyld skal der gøres
opmærksom på, at Ole Buhl og Vibeke Hammerum
organiserer en billedaften for rejsedeltagerne på et
senere tidspunkt!

Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00-21.00:
Organist Poul Pock-Steen

Tirsdag d. 25. september kl. 14.30
Sognepræst Vibeke Hammerum, Svanninge

Poul Pock-Steen spiller på organetto.

Frivilligt arbejde
- god indgang til en ny by

Om jyder og præster
Tirsdag d. 23. oktober kl. 14.30
Sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg

Torsdag d. 8. november kl. 19.00-21.00:
Journalist Kirsten Bohl

Hvad stiller man op, når man kun kender to mennesker i den by, man flytter til som 62-årig? Engagerer
sig i frivilligt arbejde og sætter fokus på alt det, der
gør Faaborg til et vidunderligt ollekolle. Kirsten
Bohl fortæller om, hvordan hun og hendes mand, Jan
Horskjær, bruger det frivillige arbejde som en god
indgang til en ny bog og den 3. alder. Kirsten Bohl er
journalist og driver et kommunikationsfirma sammen
med sin mand. Hun arbejder bl.a. for Børn, Unge &
Sorg, for Danske Pensionister, Det Strategiske Forskningsråd og Designskolen Kolding.

Journalist Kirsten Bohl.

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.
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Kunstandagt 2012

Lørdag d. 8. september kl. 18.00

Pilgrimsvandring
Søndag d. 23. september er der mulighed for at gå
med på pilgrimsvandring fra Diernæs kirke til Faaborg.
Fynsk Pilgrimsvandring laver nemlig en vandring, som
begynder med gudstjenesten i Diernæs kirke kl. 10.
Efter en forfriskning vandrer man mod Faaborg. Medbring selv frokostmadpakke og drikke.

Ole Buhl kommer og fortæller anekdoter og hændelser fra præstelivet. Og krydrer det med jyske
historier og jysk sprogtone. Forhåbentlig bliver det
en eftermiddag med lidt til både eftertanken og
smilebåndet.

Man kan med fordel kigge på Fynsk Pilgrimsvandring
hjemmeside, hvor programmet vil være at finde:
www.fynskpilgrimsvandring.dk (Se under aktuelt).

Igen i år har vi den glæde at holde andagt i forbindelse
med Kunstnertræf 2012 - ”KUN’st for sjov” – i Faaborg.
Vi lader kunstværker give det kristne budskab med- og
modspil ved kunstandagten lørdag d. 8. september kl.
18.00 i Faaborg Kirke v/ Pia Søgaard Hansen.Temaet er
”Livets fylde”, som bl.a. refererer til glæden over livets
rigdom og sensommerens bugnende overflod og… ja,
kom selv og se! Alle er som altid velkomne!

Juleafslutning

Tirsdag d. 4. december kl. 14.30
Vi får denne eftermiddag besøg af musikgruppen
Op-10-misterne og sammen synger kendte og mindre kendte julesange/-salmer. Endelig vil præsterne
underholde med en fortælling eller to.
Kom og vær med til at synge julen ind!

HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER
STED I DET NYE HOSPITAL OG KOSTER
30 KR. MED KAFFE OG BRØD.
Gudstjenester på Prices Have Centeret
Tors. d. 27. september kl. 14.30 v. Pia Søgaard Hansen
Tors. d. 25. oktober kl. 14.30 v. Ulla Charlotte Hansen
Tors. d. 29. november kl. 14.30 v. Pia Søgaard Hansen
Fyraftensgudstjenester
Ons. d. 19. september kl. 17.00 v. Karin Nebel,
fg. sognepræst i Jordløse og Håstrup
Ons. d. 24. oktober kl. 17.00 v. Karin Nebel
Ons. d. 21. november kl. 17.00 v. Ulla Charlotte Hansen
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Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter
Faaborg Kirke
September
Søn.
Lør.
Søn.
Søn.
Ons.
Søn.
Tirs.
Tors.
Søn.

d. 2.
d. 8.
d. 9.
d. 16.
d. 19.
d. 23.
d. 25.
d. 27.
d. 30.

kl. 10.00 13. s. e. trin (Matt. 20,20-28)
kl. 18.00 Kunstandagt
kl. 10.00 14. s. e. trin (Joh. 5, 1-15) – kirkekaffe
kl. 10.00 15. s. e. trin (Luk. 10,38-42)
kl. 17.00	Fyraftensgudstjeneste
kl. 10.00 16. s. e. trin (Johs. 11,19-45) – Høstgudstjeneste
kl. 10.00 Høstgudstjeneste for børnehaver og dagplejer
kl. 09.30 Høstgudstjeneste for 0. – 3. klasser
kl. 09.00 17. s. e. trin (Mark. 2,14-22)

v. FSJ
v. PSH
v. HN
v. PSH
v. KN
v. UCH
v. PSH
v. PSH
v. UCH

Oktober
Søn.
Ons.
Søn.
Søn.
Ons.
Søn.

d. 7.
d. 10.
d. 14.
d. 21.
d. 24.
d. 28.

d. 4.
d. 11.
d. 18.
d. 21.
d. 25.
d. 28.

kl. 11.00 18. s. e. trin (Johs. 15,1-11) – Afskedsgudstjeneste
kl. 17.00 Pastagudstjeneste
kl. 10.00 19. s. e. trin (Johs. 1,35-51)
kl. 10.00 20. s. e. trin (Matt. 21,28-44)
kl. 17.00	Fyraftensgudstjeneste
kl. 09.00 21. s. e. trin (Luk. 13,1-9)

v. FSJ
v. PSH
v. PSH
v. UCH		
v. KN
v. PSH

kl. 10.00 Alle Helgen (Matt. 5,13-16)
kl. 10.00 23. s. e. trin (Mark. 12,38-44)
kl. 10.00 24. s. e. trin (Johs. 5,17-29)
kl. 17.00	Fyraftensgudstjeneste
kl. 09.00	Sidste s. i kirkeåret (Matt. 11, 25-30)
kl. 17.00 Musical – årets mini-konfirmander

v. PSH
v. UCH
v. PSH
v. UCH
v. UCH

kl. 10.00
kl. 09.30

v. PSH
v. HN

December
Søn. d. 2.
Fre. d. 7.

1. s. i advent (Matt. 21,1-9)		
Adventsgudstjeneste for Sundskolens 0.-3. kl.

FSJ: Fritze Steiner-Johnsen, PSH: Pia Søgaard Hansen, HN: Henrik Nedergaard, KN: Karin Nebel
UCH: Ulla Charlotte Hansen

Forældreorlov
Henrik Nedergaard afholder forældreorlov i perioden
fra 10. september til 2. december. Embedet varetages i
denne periode af sognepræst Ulla Charlotte Hansen –
se adressesiden bagerst i bladet.
Der er ved redaktionens afslutning ikke fastsat en dato
for ansættelse af en ny sognepræst efter Fritze SteinerJohnsen.
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September
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

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

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

13. s. e. trin (Matt. 20,20-28)
14. s. e. trin (Joh. 5, 1-15)
15. s. e. trin (Luk. 10,38-42)
16. s. e. trin (Johs. 11,19-45)
17. s. e. trin (Mark. 2,14-22) – Høstgudstjeneste, kirkekaffe

v. FSJ
v. PSH
v. HN
v. PSH
v. UCH

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

18. s. e. trin (Johs. 15,1-11) – Afskedsgudstj.		v. FSJ
19. s. e. trin (Johs. 1,35-51)
v. UCH
20. s. e. trin (Matt. 21,28-44)
v. UCH
21. s. e. trin (Luk. 13,1-9) – kirkekaffe		v. PSH

Oktober
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.

d. 7.
d. 14.
d. 21.
d. 28.

November

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

Diernæs Kirke
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Søn. d. 4.
Søn. d. 11.
Søn. d. 18.
Søn. d. 25.
		

kl. 19.00 Alle Helgen (Matt. 5,13-16)
kl. 10.00 23. s. e. trin (Mark. 12,38-44)
kl. 10.00 24. s. e. trin (Johs. 5,17-29) – kirkekaffe
kl. 10.00	Sidste s. i kirkeåret (Matt. 11, 25-30)

v. PSH
v. PSH
v. UCH
v. UCH

Søn. d. 2.

kl. 19.00

v. UCH

December
1. s. i advent (Matt. 21,1-9) – De 9 læsninger		

Møder, foredrag og koncerter m.v.:
September
Tirs.
Tors.
Tirs.
Ons.
Tors.
Søn.

d. 11.
d. 20.
d. 25.
d. 26.
d. 27.
d. 29.

kl. 19.30	Orienteringsmøde for Diernæs sogn
kl. 19.30	Fælles sogneaften med John Engelbrecht
kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med Vibeke Hammerum
kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs
kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i Faaborg
kl. 15.00 Korkoncert i Faaborg Kirke

Oktober
Tors. d. 11. kl. 19.00
Tirs. d. 23. kl. 14.30
Ons. d. 31. kl. 17.30

Caféaften med Poul Pock-Steen
Højskoleeftermiddag med Ole Buhl Nielsen
Menighedsrådsmøde i Faaborg

November
Tors.
Tirs.
Tirs.
Tors.

d. 8.
d. 13.
d. 20.
d. 29.

kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 17.30
kl. 19.30

Caféaften med Kirsten Bohl
Menighedsrådsmøde i Diernæs
Menighedsrådsmøde i Faaborg
Julekoncert med Per Nielsen i Faaborg Kirke

kl. 12.00
kl. 16.00
kl. 14.30

½ times klokkekoncert med kirkens organist
Musikskolens adventskoncert i Faaborg Kirke
Højskoleeftermiddag - juleafslutning

December
Lør. d. 1.
Søn. d. 2.
Tirs. d. 4.
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Koncerter efterår 2012
Søndag d. 30. 9. kl. 15.00

Faaborg Sogn

Diernæs Sogn

Denne gang vil jeg skrive lidt om vor præstesituation,
idet den midlertidige stilling som religionspædagogisk
konsulent, som sognepræst Fritze Steiner-Johnsen nu har
haft i godt 1 år, er blevet gjort permanent.

Den 12. juni var der arrangeret Sogneudflugt til Skovsgård og de vilde heste på Sydlangeland. Vi havde en god
tur med mange deltagere og sluttede med dejlig mad i
Katterød forsamlingshus.

Lørdag d. 1. 12. kl. 12.00

Det har betydet, at Fritze Steiner-Johnsen har besluttet
at fortsætte i denne stilling og som et resultat af dette
har Fritze Steiner-Johnsen meddelt at hun fratræder sin
stilling som kirkebogsførende sognepræst i pastoratet
Faaborg-Diernæs-Lyø- Avernakø.
	Selve fratrædelsesdagen er endnu ikke endeligt fastsat,
og det har så også til følge, at proceduren med ansættelse
af en ny præst derfor må vente.
	Vi er kede af, at Fritze forlader os som præst og menneske, idet hun gennem de mange år hun har været præst
hos os, har skabt en samhørighed mellem præst, kirke og
menighed, ja med alle de mennesker hun har været i kontakt med.
	Fritze har ved sin naturlige måde at være på været
kendt og respekteret som en, man trygt kunne henvende
sig til i alle livets forhold, hvilket er en uvurderlig evne
som præst og som menneske.
	Vi er som tidligere nævnt kede af at Fritze holder op
hos os, men vi ønsker hende og familien held og lykke
med det nye arbejde, idet vi godt kan forstå, at man nogle
gange i livet vil gribe nye udfordringer.
	Vi vil senere vende tilbage til, hvordan vi vil sige tak til
Fritze.

Den 1. august havde graver og kirketjener Karin Daugård
været ansat ved Diernæs kirke i 10 år. Menighedsråd og
personale takkede for hendes store indsats og interesse
for kirken.

Musikskolens advents- og julekoncert

Erik Buch, formand

Den 20. september er der fællesarrangement med Faaborg sogn i Diernæs forsamlingshus, hvor forfatter John
Engelbrecht vil fortælle om ”Det gode liv”.
Byggeriet af den ny graverbygning er nu godet i gang og
alle tilladelser er indhentet. Det har desværre vist sig, at
kirkens varmeanlæg fra 1971 er tæret mange steder, så
der også vil blive foretaget en renovering af dette. Vi regner med, at byggeriet er færdigt sidst på året.

½ times klokkekoncert

Søndag d. 2. 12. kl. 16.00

Julekoncert i Faaborg kirke med Per Nielsen
Torsdag d. 29. 11. kl. 19.30

Danmarks førende trompetist Per Nielsen, der til daglig er trompetist i
Sønderjyllands Symfoniorkester kommer til Faaborg kirke med sit juleprogram
Christmas Time 2012. Billetter á 175,-kr. kan købes gennem www.billetnet.dk
eller på telefon 70156565.

Hanne Poulsen, formand

Tak til Fritze Steiner-Johnsen

For snart 13 år siden flyttede du og din familie her til
Faaborg-Diernæs pastorat. Du kom som ”københavner”
her til det Sydfynske, og vi lærte dig snart at kende som
en utrolig dygtig præst med forståelige og gode prædikener, så vi virkelig fik noget med ”hjem”… I det hele taget
din måde at være på, har været fantastisk. Du har i den
grad været med til at ”løfte” kirkelivet i pastoratet. Det vil
vi gerne sige dig tak for og ønsker dig og din familie held
og lykke fremover

Orienteringsmøde for Diernæs sogn
Tirsdag, den 11. september kl. 19.30 er der orienteringsmøde i Diernæs forsamlingshus om det kommende
menighedsrådvalg. Der vil blive fortalt om menighedsrådsarbejdet i de sidste 4 år, og hvis der er mulighed for
det opstillet en liste. Alle folkekirkemedlemmer der bor i
Diernæs sogn og ”udensogns”-boende, der har løst sognebånd til en af pastoratets præster, kan stemme.

Menighedsrådsmøder, Faaborg

Menighedsrådsmøder, Diernæs

Torsdag d. 27. september kl. 17.30
Onsdag d. 31. oktober kl. 17.30
Tirsdag d. 20. november kl. 17.30
Alle møder foregår i Det nye Hospital

Onsdag, d. 29. august kl. 17.00 hos Kirsten-Pihl Andersen,
Strandgårdsparken 182, 5600 Faaborg.
Onsdag, d. 26. september kl. 17.00 hos Elsebeth Pedersen,
Viekærvej 1A, Diernæs, 5600 Faaborg.
Tirsdag, d. 13. november kl. 17.00 i Graverbygningen,
Mosetoften 2B, Diernæs, 5600 Faaborg.
.
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Korkoncert med lokale kor. Enestående arrangement
med de 7 ”gamle” kor fra den tidligere Faaborg kommune.

Julekoncert med Per Nielse

Nyt fra menighedsrådene

Lyø sogn
Gudstjenester på Lyø
Søn. d. 2. september
Søn. d. 16. september
Søn. d. 14. oktober
Søn. d. 28. oktober
Søn. d. 18. november
Søn. d. 2. december

kl. 9.15
kl. 9.15
kl. 14.00
kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 14.00

13. s. e. trin.
15. s. e. trin.
19. s. e. trin.
21. s. e. trin.
24. s. e. trin
1. s. i advent

v. Henrik Nedergaard
v. Fritze Steiner-Johnsen
v. Pia Søgaard Hansen
v. Ulla Charlotte Hansen
v. Ulla Charlotte Hansen
v. Pia Søgaard Hansen

13. s. e. trin.
15. s. e. trin.
19. s. e. trin.
21. s. e. trin.
24. s. e. trin
1. s. i advent

v. Henrik Nedergaard
v. Fritze Steiner-Johnsen
v. Ulla Charlotte Hansen
v. Ulla Charlotte Hansen
v. Pia Søgaard Hansen
v. Ulla Charlotte Hansen

Avernakø sogn
Gudstjenester på Avernakø
Søn. d. 2. september
kl. 11.30
Søn. d. 16. september
kl. 11.30
Søn. d. 14. oktober
kl. 14.20
Søn. d. 28. oktober
kl. 16.00
Søn. d. 18. november
kl. 14.20
Søn. d. 2. december
kl. 14.20
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Familiesiden

Præster ved Faaborg og Diernæs kirker

Babysalmesang

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
Afholder forældreorlov i 12 uger i perioden fra
d. 10. september til d. 2. december.

Efterårshold begynder mandag d. 17. september kl.
10-11 i Faaborg kirke.
Babysalmesang er et tilbud til mor/far og baby (3-9
mdr.) og varer en time hver gang i alt 9 gange. Det er
et forløb, og det er ganske gratis at deltage. Ud over
d. 17/9 mødes vi: 24/9; 1/10; 8/10; 29/10; 5/11;
12/11; 19/11; 26/11. Max. deltagerantal er 12, så vi
har tid til alle. Man skal medbringe et tykt tæppe, da
vi opholder os på gulvet.
Tilmelding senest 12/9 på psh@km.dk
eller tlf. 29 64 04 50. Jeg glæder mig meget til
at møde jer og jeres babyer. På gensyn!
Pia Søgaard Hansen

Sognepræst Fritze Steiner-Johnsen
Østerbrogade 84, 5600 Faaborg
Tlf.: 62610462
E-mail: fsj@km.dk

Pastagudstjeneste

Onsdag d. 10. oktober kl. 17.00 er der pastagudstjeneste for børn og voksne i Faaborg Kirke v/
Pia Søgaard Hansen.
Kirkens budskab fortælles for de mindste og
efterfølgende er der mulighed for at deltage i fællesspisning i Det nye Hospital for kr. 25,- for voksne og
kr. 10,- for børn. Vil man spise med, beder vi om
tilmelding senest søndag d. 7. oktober til Pia
Søgaard Hansen psh@km.dk eller tlf. 29 64 04 50
eller i kirkekontorets åbningstid tlf. 62 61 03 18.
Alle er velkomne!

Høstgudstjenester for børn

I år er der høstgudstjeneste i Faaborg Kirke for de
små i september måned. Tirsdag d. 25. september kl. 10 er der høstgudstjeneste for børnehaver og
dagplejer. Og onsdag d. 26. september kl. 9.30
for skolernes 0. – 3. klasser.
	Skulle man have lyst til at komme med frugter
eller lignende til pyntning af kirken, er man velkommen til at kontakte Pia Søgaard Hansen eller kordegn
Palle Knudsen. Alle er velkomne.

Kirkemusikalsk legestue

For børn mellem ca. 1-3 år sammen med en voksen.
Foregår i Diernæs Kirke mandag kl. 16.3017.30 – første gang d.24. september og derefter
i ulige uger.
Vi skal synge, nynne, danse salmer og sanglege, lave
fagter, bruge kroppen, blæse sæbebobler, ligge stille,
o.a. Det er ganske gratis at deltage. Medbring tæppe
at sidde på! Tilmelding senest 17/9 på psh@km.dk
Velkommen til en hyggelig og stemningsfuld time,
hvor vi sammen laver forskellige aktiviteter omkring
sang og musik. På gensyn!			
Pia Søgaard Hansen
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Minikonfirmander

Igen i år er der mulighed for at blive minikonfirmand
for skolernes tredjeklasser. Vi begynder onsdag d.
3. oktober kl. 14.20-16.30 og mødes i alt 8 gange,
inden vi holder en hyggelig afslutning onsdag d. 28.
november kl. 17.00. Vi er i Det nye Hospital og i
kirken og skal lave mange forskellige ting med hoved,
hænder, fødder, stemmer, ører, for vi skal synge,
høre historier, være kreative, være stille, prøve at
være munke og meget mere. Forældrene sørger selv
for transport af minikonfirmanderne til og fra Det
nye Hospital. Vi glæder os meget til at møde både
minikonfirmander og forældre. På gensyn!
					
Præsterne

Sognepræst Pia Søgaard Hansen
Eskemosegyden 12, Åstrup, 5600 Faaborg.
Tlf.: 29640450
E-mail: psh@km.dk
Træffes efter aftale
Fridag: Fredag

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 og www.sogn.dk/diernaes)

Graver og kirketjener
Karin Krog Daugaard
Svendborgvej 270, 5600 Faaborg
Tlf.: 62610577 / 21730678
Fridag: mandag

Fg. sognepræst Ulla Charlotte Hansen
fra 11. september til 2. december
Tlf.: 62610478/24235978
Mail: ulch@km.dk

Kirkesanger
Søren Terndrup-Larsen
Svendborgvej 164, 5600 Faaborg
Tlf.: 40328799

Faaborg sogn

Organist Thomas Ingemansen
Falen 43 1. tv., 5000 Odense C
Tlf. 28 26 81 51

(www.faaborg-sogn.dk)

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 Hanne Poulsen
Svendborgvej 264, 5600 Faaborg
Tlf.: 62611866
Regnskabsfører Annie Niebuhr
Engbækvej 17 B, V. Hæsinge, 5672 Broby
Tlf.: 62615635 / 40585635
E-mail: annie@kirkeregnskab.biz
Kirkeværge Elsebeth Bjerregaard Petersen
Viekærvej 1 A, Diernæs, 5600 Faaborg
Tlf.: 6261 1901

KIRKEBLADET udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør: Henrik Nedergaard
Produktion: Faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30

Næste kirkeblad udkommer i uge 45
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Sejler-gudstjeneste
på Avernakø

Harmonikaspil til
sejler-gudstjeneste

På kirkevandring
i Diernæs

Alter ved sejler-gudstjeneste

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag ved Klinten
Sogneudflugt med Diernæs
sogn gik i år til Skovsgård

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag ved Klinten
Aksel Larsen på trappen
ved Skovsgård

Povl Erlandsen
foran Skovsgård

12

