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Inde i graven kan hun lige skimte to hvidklædte skikkelser. Af 
en eller anden grund er hun helt sikker på, at det må være 
engle, måske fordi de spørger, hvorfor hun græder. Hun svarer 
dem, som sandt er, at hun er ked af, at hun ikke kan finde Jesus. 
og da er det, at det drømmeagtige for alvor bliver tydeligt, for 
nu vender Maria sig om fra gravens mørke… og ser i modlys 
en skikkelse, hun ved, ikke er en engel,  men som hun antager 
må være  havemanden: ”Jamen kan du så ikke sige mig, hvor 
Jesus er? ”, spørger hun.

Manden siger hendes navn, Maria, hun vender sig om igen og 
først da kender hun ham igen, det er jo Jesus… lyslevende…
men alligevel som i en drøm. Hun må ikke røre ved ham, han 
kan ikke fastholdes og tages med tilbage…han har andre pla-
ner, han vil om kort tid stige op til faderen, til gud, og det skal 
hun, Maria, sige videre til disciplene.

Beretningen om Marias møde med den opstandne Kristus er 
efter min opfattelse et af de smukkeste steder i evangelierne. 
smukt og genkendeligt skildrer det Marias kærlighed og hen-
des længsel efter igen at være i Mesterens selskab. Jeg tror, at 
enhver der har mistet en af sine kære, kender fornemmelsen 
af, at den elskede alligevel sidder i sin yndlingsstol eller står der-
henne ved vinduet på sin karakteristiske måde. Eller vi hører 
– næsten - hendes stemme, når hun råber ude fra køkkenet.  

når vi drømmer er verden på én gang genkendelig og dog så 
forandret. I drømme kan jeg både gå tilbage i tid og møde for 
længst afdøde familiemedlemmer eller jeg kan gå frem i tid og 
opleve spændende eller uhyggelige begivenheder, der endnu 
ikke er sket. I drømme kan jeg svømme, flyve, spille klaver – alt 
sammen færdigheder, jeg ikke er i besiddelse af i vågen tilstand.

I drømmes klippes billeder og handlinger i stykker for derefter 
at blive samlet igen i nye, hidtil ukendte kombinationer. En god 
drøm er på mange måder mere virkelig end den vågne virke-
lighed, men når vi søvndrukkent prøver at genfortælle den for 
os selv eller for andre, er det som om sproget ikke rigtigt ræk-
ker.  Dét, der før var så tydeligt og klart, det er i vågen tilstand 
næsten umuligt at fortælle. Måske fordi hverken naturlove eller 
logik gælder i drømme. Måske fordi vi oplever en anden sand-
hed, der er uden ord.  

Johannesevangeliet har på mange måder noget drømmeagtigt 
over sig. Det er en anderledes sandhed, den vil fortælle. En 
sandhed som det er svært at finde ord for. og det gælder ikke 
mindst i fortællingen om Maria Magdalena, der går ud til Jesu 
grav, for at finde de jordiske rester af den mand, hun få dage 
forinden så udånde på et kors. nu længes hun så usigeligt efter 
at gense ham, og leder derfor efter ham derude på gravpladsen. 
Maria går rundt blandt alle stenbrokkerne omgivet af grave, af 
døde mennesker, gemt inde bag de store sten, som man rullede 
for. selvom gravpladsen bærer præg af en vis tilfældighed, er 
hun overbevist om, at hun kan huske, hvor de lagde Ham. Ende-
lig når hun frem til stedet…..Men hov stenen er jo væltet væk!  
”Jamen, hvor har de nu flyttet ham hen?”,  tænker  Maria, og 
styrter fortvivlet tilbage til simon Peter og den anden discipel 
for at få dem med tilbage til graven. De løber alle tre. Disciplene 
forrest, for dem er det vigtigt at komme først. for Maria deri-
mod er det som en drøm, et mareridt, hvor man løber og løber 
uden at komme ud af stedet. Hvor man kender vejen, men al-
ligevel ikke kan finde den. 

Maria står igen ude ved graven…alene… indtil hun pludselig 
ser simon Peter og den anden dukke op inde fra graven. De ser 
underlige ud i ansigtet, opdager hende ikke…og hun tager der-
for mod til sig og kigger  ind graven, der er næsten helt mørk. 

DrømmebilleDer
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Forårsudflugt til 
sommerudflugten 
til Hørvævsmuseet 
på Krengerup Gods
Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 13 fra Faaborg Kirke

Højskoleeftermiddagene slutter sæsonen med en for-
årsudflugt til Hørvævsmuseet. Turen starter i bus fra 
kirke, hvorfra det går direkte mod Krengerup gods.
Her mødes vi af en guide, som vil vise rundt og fortælle 
om museet.

foruden et historisk spændende museum med arbej-
dende maskiner, byder Krengerup-området også på 
andre oplevelser. Det smukke Krengerup slot med den 
store bindingsværks-avlsgård fra 1772 kan ses fra den 
offentlige vej, der går gennem anlægget. som nærme-
ste nabo til Hørvævsmuseet (ca. 50 meter) finder man 
Škodamuseet. 

vi drikker kaffe på museets Café. Efter en spændende 
eftermiddag går turen tilbage til faaborg, hvor vi regner 
med at være senest kl. 17.30.
Tilmelding til turen, som har et begrænset antal pladser, 
kan ske til kirkekontoret v/ kordegn Palle J. Knudsen 
tlf. 6261 0318 senest d. 6. maj. 
Prisen for turen er i alt kr. 120 kr.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 
kl. 11 ved Lyø Kirke
Igen i år tager vi på rundtur i sognene, når Lyø i år dan-
ner ramme for årets friluftsgudstjeneste. gudstjenesten 
er for alle sogne.
så pak madkurven oplev sejlturen og Lyøs skønne na-
tur. færgen sejler kl.10.00 fra fåborg og tilbage igen kl. 
13.40. Pris pr. person 115 kr. 
Efter gudstjenesten er der mulighed for en guidet tur 
gennem byen til mindestenen. Både kor og organister 
vil være med til at festliggøre denne dag. 
Alle er velkomne. Husk: Tæppe eller klapstol 

og om natten drømmer vi  om ham eller hende så lyslevende, 
at det er som om vi kan røre ved dem. vi knuger dem ind til os 
og  prøver at holde dem fast, men når morgenen gryr, vågner 
vi i stedet med puden i favnen. Det er det Maria oplever, da 
hun rækker ud efter Ham, der dog må være der et sted. Ham, 
hvis billede står så tydeligt for hendes indre øje. Det er som en 
drøm – for da Maria  prøver at fastholde den opstandne Jesus, 
som hun har så kær, fortæller han hende, at det ikke er muligt. 
Den opstandne frelser er levende – men han er det på en anden 
måde end før – han er nu i en overgangsfase, hvor han både har 
kontakt med det jordiske og er på vej til det himmelske. senere, 
siger Jesus, vil han  stige op til gud – den gud som Jesus og 
menneskene er fælles om. Et fællesskab hvor vi er sammen hele 
tiden – i gud – og så alligevel helt anderledes end da Jesus van-
drede på jord. og det er så her, at  den almindelig sproglige logik 
ikke længere slår til  –  for det er som en drøm, hvor væren og 
ikke-væren er ét! 

fortællingen om Maria, der møder den opstandne Jesus, er 
også fortællingen om menneskers længsel efter at møde gud. 
for mens vi måske nok kan digte videre og forestille os, at Ma-
ria elskede Jesus på en almindelig menneskelig måde, så tegner 
Johannesevangeliet  et særligt billede af Jesus, som Ham, der er 
vejen, Livet og sandheden. Han er kort sagt alt, hvad hjertet 
begærer. når vi på forskellig vis ikke kan undgå at fjumre rundt 
med vores liv – eller når det er livet selv, der kaster rundt med 
os, ja, så  længes vi efter vejen, Livet og sandheden. nogle gange 
tager vi fejl – og rækker ud efter det forkerte, måske dén for-
kerte – andre gange gør vi som Maria, der møder den genop-
standne Jesus og først tror, at han  bare er havemanden.

Maria opdager sin fejltagelse – med lidt hjælp genkender hun 
Jesus. Det er samme hjælp, som Jesus i Johannesevangeliet lover 
at sende til disciplene, efter at han selv er væk. for Jesus ved, at 
disciplene efter hans død vil have svært ved  at fastholde billedet 
af ham og svært ved at huske, hvad han har sagt . Han ved, at 
disciplene behøver hjælp. Derfor sender han Helligånden 7 uger 
efter påske. Helligånden som lader os gå ind i Marias drømme-
billede, og med hende opleve troens øjeblik, hvor hun genken-
der den opstandne frelser, og genkalder sig alt, hvad han har sagt. 
først da kan vi som hende  i sandhed sige: ”Jeg har set Herren!” 

Ulla Charlotte Hansen
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SogneindSamling
Søndag den 10. marts 2013 kl. 9.30 sender faaborg 
sogn og folkekirkens nødhjælp  igen indsamlere på ga-
den for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den 
årlige sogneindsamling. 
vil du være med til at give verdens fattigste mulighed 
for at ændre deres liv? så meld dig som indsamler til Lis 
Kamilla Andersen på tlf.: 62 61 89 06 eller på e-mail: 
likaho@andersen.tdcadsl.dk 

gudSTjeneSTe 
med Sang og muSiK
Skærtorsdag d. 28. marts kl. 19
Kom og oplev en gudtjeneste med sang, musik og ord 
denne skærtorsdag aften i Diernæs kirke. Derudover 
vil Klaus Thormann og Bendix schaldemose medvirke 
på henholdsvis tværfløjte og bas. gudstjenesten er ved 
Henrik nedergaard.

KorKoncerT i diernæS KirKe
onsdag, den 24. april 2013 kl. 19.30
fælleskoret fra ollerup Efterskole kommer og spiller 
og synger. Efterskolen er lige hjemvendt fra en turne i 
Tyskland og vil fremføre deres flotte program.
gratis entre.

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 arbejds-
opgaver som fritze steiner-Johnsen har kastet sig ud 
i, som religionspædagogisk konsulent. Denne aften 
vil hun bl.a. give smagsprøver på helt nye undervis-
ningsmetoder, der ligger milevidt fra den traditionelle 
tavleundervisning, som mange kender alt for godt.

caFéaFTen
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.

Fortælleeftermiddag 

i Kirkeladen

eT liv gennem mere end 80 år
onsdag, den 20. marts kl. 14.30, 
mosetoften 2 b, diernæs.

Poul Erlaandsen, Katterød fortæller om den udvikling, 
der er sket gennem årene, og om hvordan det har påvirket 
hans liv. Der serveres kaffe og alle er meget velkommen. 
Kirkebilen kan benyttes eller ring på tlf. 62 61 18 66 for 
aftale om evt. transport.

SogneudFlugT
Den årlige sogneudflugt i Diernæs vil blive arrangeret i 
juni måned. Herom senere.
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HØjSKole-
eFTermiddag

gudSTjeneSTer For PriceS HavecenTereT
Torsdag den 21. marts kl. 14.30 v. ulla charlotte Hansen
Torsdag den  25. april kl. 14.30 v. ulla charlotte Hansen
Torsdag den 30. maj kl. 14.30 v. Henrik nedergaard 

ForTælle- og SangeFTer-
middag i KirKeladen
onsdag, den 17. april kl. 14.30
mosetoften 2 b, diernæs

sognepræst Lene Matthies fortæller om  forårets sange 
fra Højskolesangbogen og søren Terndrup synger for 
sammen med os.

Der serveres kaffe og alle er meget velkommen. Kirke-
bilen kan benyttes eller ring på tlf. 62 61 18 66 for aftale 
om transport.

”Kom og SYng med 
Fra HØjSKoleSangBogen”
Tirsdag d. 2. april kl. 14.30

Tidl. sognepræst Einar fog-nielsen
”Kom og syng med” bliver en 
eftermiddag, hvor vi skal synge sange 
og salmer, og temaet er forår og 
påske. fog-nielsen fortæller lidt om 
digterne og om indholdet i det vi skal 
synge sammen. alle er hjerteligt velkomne.

HØjSKoleeFTermiddagene 
KoSTer 30 Kr. med KaFFe og BrØd.

vandregudSTjeneSTe
Evangeliet til 2. påskedag er beretningen om de to di-
sciples vandring til Emmaus sammen med den opstand-
ne Mester - som de dog først genkender, da han bryder 
brødet ved aftensmåltidet. Motivet er kendt af mange i 
faaborg, fordi det er scenen i faaborg Kirkes store alter-
billede. 
2. påskedag vil vi også vandre: fra Klokketårn til Kirke!
vi mødes 10.45 ved Klokketårnet og lytter til klokker-
nes påskeringning over de kendte påskesalmer. og med 
blomster og sang vil vi gå til kirken og fortsætte gudstje-
nesten, der slutter med at påskebrødet brydes i nadveren 
under alterbilledet.

Efter gudstjenesten er der forskellige gamle påskelege – 
og vi vil hygge os med lidt at spise og drikke i Det nye 
Hospital. Alle er velkomne!

nB! Er man gangbesværet eller ikke har lyst til at gå med 
på turen fra Klokketårnet, møder man bare op i kirken  
kl. 11.00, hvor højmessen begynder

”Dig vandre vi så gerne med, opstandne Jesus milde!” 
(Grundtvig)

gudstjenesten er ved lene matthies 
og Henrik nedergaard.



Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

Faaborg Kirke
Marts

April

Maj

Juni

søn. d. 17. kl. 10.00 Mariæ Bebudelse (Luk 1,26-38) v. Hn
søn. d. 24. kl. 10.00 Palmesøndag (Matt 21,1-9) v. LM
Tor. d. 28. kl. 10.00 skærtorsdag (Matt 26,17-30) v. Hn
fre. d. 29. kl. 10.00 Langfredag (liturgisk) v. LM
søn. d. 31. kl. 10.00 Påskedag (Mark 16,1-8) v. UCH

Man. d.  1. kl. 11.00 2. påskedag (Luk 24,13-35) v. LM & Hn
søn. d.  7. kl. 09.30 1. s. e. påske (konf)      v.UCH
søn. d.  7. kl. 11.30 1. s. e. påske (konf)                                       v.UCH
søn. d. 14. kl. 10.00 2. s. e. påske (konf) v.Hn
søn. d. 21. kl. 10.00 3. s. e. påske (konf) v. LM
ons.  d. 24.  kl. 17.00:  fyraftensgudstjeneste v. LM
fre. d. 26. kl. 10.00 Bededag (konf) v. Hn
søn. d. 28. kl. 10.00 4. s. e. påske (Joh 16,5-15) v. UCH

søn. d.  5. kl. 10.00 5. s. e. påske (Joh 16,23b-28) vHn
Tor. d.  9. kl. 10.00 Kr. Himmelfart (Mark 16,14-20) v. UCH
søn. d. 12. kl. 10.00 6. s. e. påske (Joh 15,26-16,4) v. UCH
Lør.  d. 18.  kl. 09.30      Pilgrimsandagt       
søn. d. 19. kl. 10.00 Pinsedag (Joh 14,22-31) v. LM
søn. d. 26. kl. 10.00 Trinitatis (Joh 3,1-15) v. Hn
ons.  d. 29.  kl. 17.00 fyraftensgudstjeneste v. Hn

søn. d.   2. kl. 10.00 1. s. e. trin. (Luk 16,19-31) v. LM
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6261 8800. 

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, UCH: Ulla Charlotte Hansen



Marts

Marts

April

Maj

April

Maj

Juni

søn. d. 17. kl. 10.00 Mariæ Bebudelse (Luk 1,26-38) v. UCH
søn. d. 24. kl. 10.00 Palmesøndag (Matt 21,1-9) v. Hn
Tor. d. 28. kl. 19.00 skærtorsdag (Matt 26,17-30) v. Hn
fre. d. 29. kl. 10.00 Langfredag  (Mark 15,20-39) v. UCH
søn. d. 31. kl. 10.00 Påskedag (Mark 16,1-8) v. LM

Lør. d.  9. kl. 16.00:  værkstedskoncert i forbindelse med fukfyn’s stævne i faaborg kirke.
Lør. d. 23.  kl. 12.00:  ½ times klokkekoncert ved Klokketårnet.
Lør.   d. 30.  kl. 12.00:  ½ times klokkekoncert ved Klokketårnet.

ons.  d.  3.   kl. 17.30  Menighedsrådsmøde i faaborg
ons. d. 24. kl. 19.30:  Koncert med fælleskoret fra ollerup Efterskole i Diernæs kirke

søn.   d.  5.  kl. 16.00:   forårskoncert med kirkens kor og organist i faaborg kirke.
ons.  d. 15.  kl. 17.00  Menighedsrådsmøde i Diernæs
ons.  d. 15.  kl. 17.30  Menighedsrådsmøde i faaborg
Lør.   d. 18.  kl. 12.00:  ½ times klokkekoncert ved Klokketårnet
Lør.    d. 25.   kl. 16.00:  Koncert med vallensbækkoret og faaborg A’capellakor i faaborg kirke.

Man. d.  1. kl. 09.00 2. påskedag (Luk 24,13-35) v. LM
søn. d.  7. kl. 10.00 1. s. e. påske (Joh 20,19-31) v. Hn
søn. d. 14. kl. 10.00 2. s. e. påske (konf) v. UCH 
søn. d. 21. kl. 19.00 3. s. e. påske (Joh 16,16-22) v. LM
fre. d. 26. kl. 10.00 Bededag (Matt 3,1-10) v. LM
søn. d. 28. kl.  09.00 4. s. e. påske (Joh 16,5-15) v. UCH

søn. d.  5. kl. 09.00 5. s. e. påske (Joh 16,23b-28) v. Hn
Tor. d.  9. kl. 10.00 Kr. Himmelfart (Mark 16,14-20) v. Hn
søn. d. 12. kl.  09.00 6. s. e. påske (Joh 15,26-16,4) v. UCH
søn. d. 19. kl. 10.00 Pinsedag (Joh 14,22-31) v. Hn
søn. d. 26. kl. 10.00 Trinitatis (Joh 3,1-15) v. UCH

søn. d.  2. kl. 19.00 1. s. e. trin. (Luk 16,19-31) v. LM

diernæs Kirke

møder og koncerter
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Nyt fra menighedsrådene
diernæS Sogn
mindeord. Den 8. december 2012 fik vi meddelel-
sen om, at Kirsten-Pihl Andersen var død på hospice. 
Kirsten-Pihl var medlem af menighedsrådet i 24 år. vi vil 
mindes hende som et meget interesseret og hjælpsomt 
menneske i forbindelse med arbejdet i menighedsrådet.  
ære, være Kirsten-Pihls minde.

Hanne Poulsen, formand

Kirkeladen
Da fristen var udløbet den 10. januar for at komme med 
navneforslag til vort nybyggeri, var der indkommet 17 
forskellige forslag. Blandt mange gode og fantasifulde 
navne valgte menighedsrådet enstemmigt navnet Kirke-
laden i Diernæs.
 En kirkelade er fra gammel tid en bygning, der lå på 
kirkemarken i en landsby, og blev brugt til tiendekorn, 
som blev kørt ind fra landsbyens bønder som betaling af 
skat til kirken.
 I dag kan man jo nok sige, at hvis vi ikke betalte vores 
kirkeskat, havde denne bygning ikke kunne opføres.
 Den 13. januar var der indvielse af det ny byggeri. vi 
startede med gudstjeneste i en næsten fyldt kirke og gik 
derefter ned for at indvie ovennævnte byggeri, hvor der 
deltog ca. 60 mennesker. se billeder på sognets hjemme-
side www.diernæs.kirke.dk –
 vi håber, at Kirkeladen må blive til gavn for hele sog-
net, og at man vil støtte op om de arrangementer, der 
bliver holdt og kom gerne med ideer til disse.

Hanne Poulsen, formand

FaaBorg Sogn
Denne gang vil jeg skrive om nogle af vore aktuelle opga-
ver, men især om vor præstesituation, der er lidt kaotisk 
for øjeblikket.
 vi har endnu ikke endelig afklaring med hensyn til de 
nye præster, som vi venter på, men heldigvis har vi gode 
vikarer, så det kirkelige arbejde i sognet (og pastoratet) 
betjenes på bedste måde.
 I skrivende stund (den 4. februar 2013) har vi netop 
modtaget brev fra biskoppen om, at der opslås en stilling 
som provst for faaborg Provsti og sognepræst i pastoratet 
faaborg-Diernæs-Lyø -Avernakø med 50 % af arbejdsti-
den som provst og 50 % af arbejdstiden som præst i pa-
storatet.
 samtidig oprettes en stilling som 50 % sognepræst i 
faaborg-Diernæs-Lyø-Avernakø pastorat.
Det er ikke en løsning, som vi har ønsket, men biskoppen 
meddeler, at der ikke er bevillingsmæssig mulighed for at 
stillingen som sognepræst bliver større end 50 %.
 Det meddeles endvidere, at stillingerne opslås ved 
først givne lejlighed.
 som sikkert alle ved, er vort store orgel under reno-
vering og ombygning.  Arbejdet går godt, og de meldin-
ger vi får fra orgelbyggeren, giver os håb om, at orglet 
er fuldt færdigt inden påske, og dermed klar til vore 
konfirmationer.

Erik Buch, formand

menighedsrådsmøder, Faaborg
onsdag den  3. april 2013 kl. 17.30 
onsdag den 15. maj 2013 kl. 17.30
alle møder foregår i det nye Hospital.

menighedsrådsmøder, diernæs
onsdag den 15. maj 2013 kl. 17.00 
i Kirkeladen, mosetoften
.
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Koncerter og musiKalsKe arrangementer 
foråret 2013
lørdag d. 9. marts kl. 16.00: 
værkstedskoncert i forbindelse med fUKfyn’s 
stævne i faaborg kirke.

lørdag d. 23. marts  kl. 12.00: 
½ times klokkekoncert ved Klokketårnet.

Fredag d. 29. marts kl. 10.00:
Liturgisk musikgudstjeneste med sognepræst Lene 
Matthies samt kirkens kor og organist i faaborg kirke.

lørdag d. 30. marts kl. 12.00:
 ½ times klokkekoncert ved Klokketårnet.

onsdag d. 24. april kl. 19.30
Korkoncert i Diernæs Kirke 
ved ollerup Efterskole

Søndag d. 5. maj kl. 16.00:
forårskoncert med kirkens kor og organist i faaborg kirke.

lørdag d. 18. maj kl. 12.00:
½ times klokkekoncert ved Klokketårnet

lørdag d. 25. maj kl. 16.00:
Koncert med vallensbækkoret og faaborg A’capellakor i 
faaborg kirke.

avernaKØ Sogn
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gudstjenester på lyø
Tor.  d. 28. marts kl. 09.15 skærtorsdag  v. UCH
søn. d. 31. marts kl. 16.15 Påskedag  v. LM
søn. d. 21. april kl. 09.15 3. s. e. Påske  v. Hn (konf)
søn. d. 28. april kl. 09.15 4. s. e. påske v. LM
Tor.  d. 09. maj kl. 16.15 Kr. Himmel.  v. UCH
Man. d. 20. maj kl. 11.00 2. pinsedag v. Hn/LM
søn.  d. 02. juni kl.  09.15 1. s. e. trin.  v. UCH

gudstjenester på avernakø
søn. d. 24. marts kl. 16.00 Palmesøndag v. UCH
søn. d. 31. marts kl. 09.30 Påskedag   v. Hn
søn. d. 14. april kl. 11.30 2. s. e. Påske v. LM
søn. d. 28. april kl. 11.30 4. s. e. påske  v. LM
Tor.  d. 09. maj kl. 16.00 Kr. Himmelfart v. Hn
søn. d. 19. maj kl. 09.30 Pinsedag   v. UCH
søn. d. 02. juni kl. 11.30 1. s. e. trin. v. UCH

9

lYØ Sogn

der er indsamlet følgende i lyø Kirke: Ju-
leaften til Børnesagens fællesråd: 2.295,50 kr. og 
nytårsdag til Det danske bibelselskab: 186,00 kr.
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Familiesiden
Børne- og ungdomskor 
i faaborg kirke

Lørdag d. 9. marts afholder folkekirkens ung-
domskor på fyn deres årlige forårsstævne med de 
to landskendte dirigenter Christa Hauser og Phillip 
faber. Til stævnet er inviteret kirkekorsangere fra 
42 kor fra hele fyn, som samles i faaborg og bruger 
dagen på at synge sammen og blive instrueret af 
de to dygtige dirigenter. Kordagen slutter med en 
værkstedskoncert kl. 16.00 i faaborg kirke, hvor alle 
er velkomne til at komme og høre, hvad de mange 
sangere har fået ud af dagen. Læs mere om folkekir-
kens ungdomskor på hjemmesiden fukfyn.dk.

Organist Bo T. Lerche

Billeder fra nytårsparaden

Konfirmationer 2013

Faaborg kirke
søndag den 7. april kl. 9.30 & 11.30 
konfirmation v. Ulla Charlotte Hansen

søndag den 14. april kl. 10.00 
konfirmation v. Henrik nedergaard 

søndag den 21. april kl. 10.00 
konfirmation v. Lene Matthies

søndag den 26. april kl. 10.00 
konfirmation v. Henrik nedergaard

diernæs kirke
søndag den 14. april kl. 10.00 
konfirmation v. Ulla Charlotte Hansen



Præster ved faaborg, Diernæs, 
lyø og avernakø Kirker
Sognepræst Henrik nedergaard
Klostergade 40, 5600 faaborg
Tlf.: 62610478 / 24235978
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
fridag: fredag

Sognepræst Pia Søgaard Hansen
Eskemosegyden 12, åstrup, 5600 faaborg.
Tlf.: 29640450
E-mail: psh@km.dk
Træffes efter aftale
fridag: fredag

Fg. sognepræst ulla charlotte Hansen
E-mail: ulch@km.dk
Tlf. 61 37 93 16
vikar for vakant stilling.
fridag: mandag

faaborg sogn (www.faaborg-kirke.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 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

regnskabsfører 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 redaktør: Ulla Charlotte Hansen
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42701330
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Kirkeladeindvielsen

Fastelavn 2013

Siden sidst …


