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Da morgenen begyndte at gry - og lyset brød frem 
- tænkte korporal Mahnhofer, at det nu var på tide, 
at tage et overblik over fronten fra sit skjul bag ved 
busken. Med sit gevær tæt ind til sig og fingeren på 
aftrækkeren krøb han helt hen til busken.
 Russeren på den anden side havde fået præcis 
den samme tanke, så han afsikrede sin maskinpistol 
og så skubbede han en tjørnegren til side.
på én gang løftede de begge hovedet for at se. De så 
begge det samme: fjendens ansigt!!
 Begge blev de rædselsslagne og lammedes et øje-
blik. ”nu skal jeg skyde” tænkte tyskeren og krum-
mede allerede fingeren på aftrækkeren. Da løftede 
russeren hånden, og gjorde noget tåbeligt, - noget, 
som han slet ikke havde tid til her i den yderste fare. 
Han slog korses tegn for sig. sådan som han kendte 
det fra sin barndom i den Russisk-ortodokse Kirke.
paul Mahnhofer kendte ikke fra sin barndom til at slå 
korsets tegn. Alligevel fik han en fornemmelse af, at 
russeren med sit korstegn havde gjort sig selv urørlig, 
én man ikke måtte skyde på!!
 og korporal Mahnhofer gjorde noget som han 
heller ikke selv kunne se logikken i. Han løftede hån-
den og gjorde ligeledes korses tegn. Klodset og ube-
hjælpsomt, som én der aldrig har prøvet det før. Han 
gjorde sig til mere end en fjende - han gjorde sig til 
en kristen - og dermed en bror. Det var i det øjeblik, 
at krigen holdt inde! gud stod mellem fronterne. Et 
øjeblik, så langt som et hjerteslag!!
 

Under 2. verdenskrig skete det engang, at krigen stod 
stille i ét sekund. Der var kun to mænd til stede, da 
det skete - og derfor er det ikke fortalt i beretninger 
eller rapporter.

De to mænd var en russer og en tysk korporal ved 
navn paul Mahnhofer. 
 Tyskerne og russerne lå overfor hinanden i deres 
skyttegrave ved østfronten og der var ikke mere end 
et stenkast mellem forposterne i de to hære.
Korporal Mahnhofer havde netop efter mørkets frem-
brud lagt sig i stilling med kroppen trykket tæt ned 
mod den hårde jord. Efter nogle timer fik han øje på 
en tjørnebusk lidt fremme. Han kom til at tænke på, at 
han ville være bedre skjult bag ved sådan en busk, og 
der ville måske også være lidt skygge, når solen stod 
op næste morgen tidlig.
 Derfor krøb han lige så forsigtigt frem. Centime-
ter for centimeter støttende sig på albuerne.
Han nåede frem til busken, og begyndte straks at grave 
et lille beskyttelseshul. Han følte sig langt mere sikker 
her, selvom han faktisk var kravlet et godt stykke frem 
mod den russiske front. Hvad paul Mahnhofer ikke 
vidste, var, at den russiske soldat, som havde ligget lige 
overfor ham, også havde bemærket busken, og fået 
den samme ide. så russeren var fra modsat side krøbet 
frem imod busken, og han var også begyndt at grave. 
Men de to var krøbet på samme tid, og lydene fra de 
korte spader havde blandet sig med hinanden, så ingen 
af dem opdagede den anden.

En bror og en søster



3

DET skER · DET skER · DET skER · DET skER · DET skER · DET skER · DET skER · DET skER · 

Forårs-udflugt
tirsdag den 6. maj

Dette års udflugt bliver en rejse i tiden - til Tidens 
Samling i Odense, hvor man som gæst bevæger 
sig gennem årene fra 1900 frem til vore dage.

Tidens samling er en samling af stuer og andre rum 
fra boligen, én stue til hvert årti, og byder på gensyn 
med tidstypiske møbler, radioer, pyntegenstande og 
hvad der ellers hører hjemme i en dagligstue.

Din historie fortalt i stuer, hvor man må sætte sig, 
røre ved tingene og endda klæde sig ud.
Kaffen får vi på tilbagevejen på Brobyværk Kro.
velkommen til en spændende udflugt.

Afgang fra Det nye Hospital kl. 12.30 – hjemme 
igen ml. 17 og 18.

Pris: 120 kr. – tilmelding nødvendig efter 
først til mølle princippet til kirkekontoret – 
62610318 senest d. 29. april.

Ingen andre end de to mænd bemærkede det. og 
ingen andre bemærkede de to mænd, en russer og 
en tysker, som lige så stille sneg sig tilbage til deres 
huller fra tornebuskens grene.
En russer og en tysker - to mænd, fra hvis ansigter 
angsten var veget bort!!

fortællingen her hedder det tåbelige kors. og det 
var da tåbeligt af russeren, at løbe den risiko at 
spilde tid overfor døden. Han kunne jo have skudt 
først.
 

Hvad er et par streger i luften i sammenligning med 
et maskingevær? Ikke meget – vel? - og dog en del. 
 for den, som ikke kan hente kærligheden, 
lyset eller livet ud af sig selv - når der er krig mel-
lem mennesker - eller fjendskab - eller mangel på 
respekt - kan få det lys - som han eller hun ikke har 
- ved at se jesus som livets lys. og tro jesus på hans 
ord om – at himmerige – det er dér, hvor vi bruger 
vore liv for hinanden. Til at holde krig, fjendskab og 
mangel på respekt fra hjertets dør. Til at holde kulde 
og ligegyldighed fra hjertets dør – så krig vil vige for 
fred – mørket vil vige for lyset – og forår vil følge 
vinter – og vi, i hinandens ansigter ser en bror 
eller en søster.
 

Karin Nebel
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HØJSKOLE-
EFTERMIDDAGE
HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER 
STED I DET NYE HOSPITAL. DET KOSTER 
30 KR. MED KAFFE OG BRØD.

CAFé-
AFTENER
CAFéAFTENERNE FINDER STED I DET 
NYE HOSPITAL. DET KOSTER 30 KR. MED 
KAFFE OG SMÅKAGER.
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Musik Med et sMil
Musik Med et tvist

Tirsdag den 11. marts kl. 14.30
Hjemmegjort musiker og fjollehoved, 
stud. psyk. og kirkesanger Anders Randløv.

velkommen til en eftermiddag, hvor vi dykker ned i 
historien… Tilbage til 30’erne, 40’erne og 50’erne, til 
sange med sjæl, hjerte og smerte. Kai norman Ander-
sen sange i udvalg bliver denne dag fortolket.

ud AF sRi lANkA

Torsdag den 27. marts kl. 19.00-21.00

Koushi Radhakrisnan er født i sri Lanka, men efter fami-
liens flugt opvokset her i faaborg. Denne aften kommer 
han og hans far, Radha, og fortæller familiens historie. 
om flugt, et nyt land og om forholdene for sri Lanka-
nere i Danmark. Koushi bor i dag i fredericia, hvor han 
arbejder som skolelærer.

sogNeiNdsAMliNg

Søndag den 9. marts 2014 kl. 9.30 sender faaborg 
sogn og folkekirkens nødhjælp  igen indsamlere på 
gaden 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  

AFteNsANg 
i FAAboRg kiRke 

Hver tirsdag kl. 17-17.30

En enkel liturgi med salmesang, læsninger, bøn og stil-
hed 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 efter-
følgende er der mulighed for at snakke med de øvrige 
deltagere, mens der ryddes op. vel mødt!
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ARRANGEMENTER 
I KIRKELADEN, 
DIERNæS
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”SyNG mED DEN bLå” 

”mAN KAN jo iKKE værE Sur, Når mAN SyNGEr”

Onsdag den 19. Marts kl. 19.00 i Diernæs kirke

jesper vognsgaard, forstander på ollerup Efterskole og 
kendt fra p4 fyn,  står i spidsen for denne sangaften, hvor 
der er forårssange på programmet:

jesper vil sammensætte et godt program med en række 
forårssange og lidt indlagte historier om Højskolesangbo-
gens tilblivelse, sangtraditionen i Danmark og sangenes 
sammenhængskraft.

Den blå højskolesangbog er måske noget af det mest 
danske vi har – den binder generation efter generation 
sammen.

Denne aften vil kirkens organist Thomas Ingemannsen 
traktere klaveret mens jesper vognsgaard vil spille saxo-
fon til fællessangene.

sogneudflugt
Den årlige sogneudflugt vil blive afholdt i juni 
måned. se venligst nærmere i næste nummer af 
Kirkebladet og i Ugeavisen.

Pilgrims-
vandring 
i pinsen 2014
fynsk pilgrimsvandring arrangerer vanen tro pil-
grimsvandring fra kystbyerne til odense også i denne 
pinse. (se mere på www.fynskpilgrimsvandring.dk)

Der er også mulighed for at gå med fra faaborg.
pinselørdag d. 7. juni kl. 9.00 er der kaffe og info i 
Det gamle Hospital og efterfølgende pilgrimsandagt i 
faaborg kirke. Kl. 10 begiver man sig af sted ad stier 
og små veje til Diernæs, Brahetrolleborg Kirke og 
Hillerslev, hvor der overnattes på Hjemly Idrætsefter-
skole. Denne dags distance er ca. 20 km. 

pinsedag d. 8. juni begynder med deltagelse i højmes-
se og derefter vandring over Allested, vejle, fangel, 
Bellinge hvor der overnattes i Bellinge sognehus. 
Distancen den dag er ca. 23 km. 

2. pinsedag d. 9. juni er der først friluftsgudstjeneste i 
Bellinge. Derefter vandrer man langs odense å ind til 
centrum med stop ved Dalum Kirke. ved Domkirken 
mødes man med de andre pilgrimme og deltager i 
pilgrimsgudstjenesten kl. 16.30. Et festligt punktum 
for gode dage i fællesskabets tegn. Dagens distance er 
ca. 10 km. 

praktiske oplysninger vedr. pris for deltagelse, forplej-
ning, transport, bagagetransport, overnatning osv. fås 
på www.fynskpilgrimsvandring.dk eller hos Marianne 
olesen på:
Marianne.olesen53@gmail.com eller 
tlf. 2089 1204 bedst efter kl. 17.

Sidste tilmeldingsfrist er d. 26. maj. 
Der vil også være info i våbenhuset i faaborg Kirke 
og Diernæs kirke.



Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

Faaborg Kirke - Gudstjenester
Marts

April

Maj

juni

søn. d.   2. kl. 10.00     fastelavns s. (Luk. 18,31-41) v. Kn
ons. d.   5. kl. 17.00 pastagudstjeneste
søn. d.   9. kl. 10.00 1. s i fasten (Luk. 22,24-32) v. psH
søn. d. 16. kl. 10.00 2. s. i fasten (Mark. 9,14-29) v. LM
søn. d. 23. kl. 10.00 3. s. i fasten (joh. 8,42-51) v. Lj
søn. d. 30. kl. 10.00 Midfaste s. (joh. 6,24-35) - Kirkekaffe v. Kn

 

ons.  d.   2. kl. 17.00 pastagudstjeneste
søn.  d.   6. kl. 10.00 Mariæ bebudelse (Luk 1,46-55) v. psH
søn.  d. 13. kl. 10.00 palmesøndag (Mark 14,3-9) v. Lj
Tor.  d. 17. kl. 10.00 skærtorsdag (joh. 13,1-15) v. Kn
fre.  d. 18. kl. 10.00 Langfredag (Liturgisk) v. psH
søn.  d. 20 kl. 10.00 påskedag (Matt. 28,1-8) v. Kn
Man.  d. 21. kl. 11.00 2. påskedag (joh. 20,1-18) v. LM
søn.  d. 27. kl. 10.00 1. s. e. påske (Konfirmation) v. Kn

søn.  d.   4. kl. 10.00 2. s. e. påske (Konfirmation) v. LM
ons.  d.   7.  kl. 17.00 pastagudstjeneste
søn.  d. 11. kl. 10.00 3. s. e. påske (Konfirmation) v. Lj
fre.  d. 16. kl. 10.00 Bededag (Konfirmation) v. LM
søn.  d. 18. kl. 10.00 4. s. e. påske (joh. 8,28-36) - Kirkekaffe v. psH
søn.  d. 25. kl. 10.00 5. s. e. påske (joh. 19,1-11) v. LM
Tors. d. 29. kl. 10.00 Kr. himmelfart (Luk 24,46-53) v. Kn

søn.  d.  1.  kl. 10.00 6. s. e. påske (joh. 17,20-26) v. psH
ons.  d.  4.  kl. 17.00 pastagudstjeneste
søn.  d.  8. kl. 10.00 pinsedag (joh. 14,15-21) v. Lj

Marts
søn.  d.   2. kl.   9.00     fastelavns s. (Luk. 18,31-41) v. Kn 
søn.  d.   9. kl. 10.00 1. s i fasten (Luk. 22,24-32) - Kirkekaffe v. LM
søn.  d. 16. kl. 10.00 2. s. i fasten (Mark. 9,14-29) v. Kn
søn.  d. 23. kl. 19.00 3. s. i fasten (joh. 8,42-51) v. Lj
søn.  d. 30. kl. 10.00 Midfaste s. (joh. 6,24-35) - Kirkekaffe v. psH

Diernæs Kirke - Gudstjenester

LJ: Lars Ole Jonssen, LM: Lene Matthies, KN: Karin Nebel, PSH: Pia Søgaard Hansen
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April

Maj

juni

Marts

April

Maj

søn.  d.   6. kl. 10.00 Mariæ bebudelse (Luk 1,46-55) v. LM
søn.  d. 13. kl.   9.00 palmesøndag (Mark 14,3-9) v. Lj
Tors.  d. 17. kl. 19.00 skærtorsdag (joh. 13,1-15) v. Kn
fre.  d. 18. kl. 15.00 Langfredag (Liturgisk) v. psH
søn.  d. 20 kl. 10.00 påskedag (Matt. 28,1-8) v. LM
Man.  d. 21. kl. 10.00 2. påskedag (joh. 20,1-18) v. Kn
søn.  d. 27. kl. 10.00 1. s. e. påske (joh. 21,15-19)) v. psH

søn.  d.   4. kl. 10.00 2. s. e. påske (Konfirmation) v. Kn
søn.  d. 11. kl. 10.00 3. s. e. påske (joh. 14,1-11) v. LM
fre.   d. 16. kl. 10.00 Bededag (Matt. 7,7-14) v. psH
søn.  d. 18. kl. 10.00 4. s. e. påske (joh. 8,28-36) - Kirkekaffe v. LM
søn.  d. 25. kl.   9.00 5. s. e. påske (joh. 19,1-11) v. LM
Tors. d. 29. kl. 10.00 Kr. himmelfart (Luk 24,46-53) v. psH

søn. d.  1.  kl. 19.00 6. s. e. påske (joh. 17,20-26) v. psH
søn. d.  8. kl. 10.00 pinsedag (joh. 14,15-21) v. LM

ons. d.   5. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs, Kirkeladen
Tirs. d. 11. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag med Anders Randløv i Det nye Hospital
ons. d. 26. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg, Det nye Hospital
Tors. d. 27. kl. 19.00 Café-aften med Koushi Radhakrisnan i Det nye Hospital

Tors.  d.   3.  kl. 19.30  Koncert med baroktrio i faaborg kirke 
Lørd. d. 13.  kl. 12.00  ½ times klokkekoncert ved Klokketårnet
Lørd. d. 20.  kl. 12.00 ½ times klokkekoncert ved Klokketårnet
ons. d. 30. kl. 17.00 Menighedsråedsmøde i Diernæs

sønd. d. 18. kl. 16.00 forårskoncert med kirkens kor og organist i faaborg kirke. i faaborg kirke
Tirs.  d. 20. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde, faaborg
Lørd. d. 24. kl. 15.00 Koncert med byens kor i faaborg kirke

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i Faaborg og Diernæs:
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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.



    

Nyt fra menighedsrådene

DIERNæS SOGN
søndag, den 13. januar 2013 blev den ny graverbyg-
ning officielt indviet med først gudstjeneste i kirken og 
derefter sammenkomst i den ny bygning. Menigheds-
rådet havde bedt beboerne i sognet om at komme med 
forslag til navn. navnet, der blev valgt, blev som bekendt 
”Kirkeladen”. Kirkeladen anvendes som kontor og spi-
serum for graveren og kan ”udvides” til at holde møder 
og arrangementer. I 2013 har Kirkeladen været anvendt 
28 gange til møder og arrangementer, og det viser da, at 
der er god brug for sådant et mødested.

I løbet af foråret vil der blive påbegyndt opretning af 
stendiget mod nord ved kirken. Trappen mod nord vil 
ligeledes blive lagt om, da den ikke er god at færdes på. 

på et areal foran kirkedøren vil der blive lagt fast 
belægning, som vil gøre adgangen til kirken lettere og 
vil forhindre, at der trækkes så meget jord og sten ind 
i våbenhuset. Arbejdet vil blive udført af personale fra 
faaborg kirkegård. Det er økonomisk muligt at gennem-
føre disse anlægsarbejder ved opsparing gennem flere år 
og brug af Diernæs sogns andel af nettoprovenuet ved 
præstegårdssalg.

PASTORATET
som de fleste ved, har Henrik nedergaard i øjeblikket 
orlov fra sin stilling her i pastoratet frem til udgangen 
af august måned, da han er udsendt til Afghanistan som 
feltpræst.

Karin nebel, som i efteråret var ansat på deltid som 
vikar for pia søgaard Hansen, er blevet ansat på fuld tid 
som vikar for Henrik nedergaard fra 1. januar til 31. 
august. pia søgaard Hansen er efter længere tids sygdom 
ved at vende tilbage til sin stilling. Det sker gradvist over 
et længere tidsrum. Lene Matthies fik derfor efteråret 
igennem sin kvote sat op fra 50 procent til 75 procent – 
og er fra 1. januar til 1. juni ansat på fuld tid. 

Disse kvoteændringer mærkes næppe så meget i det 
daglige, men kan aflæses i gudstjeneste-listen. Derfor har 
f.eks. Lene Matthies ca. dobbelt så mange gudstjenester 
som Lars jonssen, der som den eneste uændret har 
bibeholdt kvoten på 50 procent som sognepræst – 
de øvrige 50 procent er han jo ansat som provst.

Menighedsrådsmøder, Faaborg
•  Onsdag den 26. marts kl. 17.30
•   Tirsdag, den 20. maj kl. 17.30                          
•   Torsdag, den 12. juni kl. 17.30

Møderne foregår i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11. 

Menighedsrådsmøder, diernæs
•  Onsdag, den 5. marts 2014 kl. 17.00
•  Onsdag, den 30. april 2014 kl. 17.00 
•   Torsdag, den 12. juni 2014 kl. 17.00 

Alle møder afholdes i Kirkeladen, 
Mosetoften 2 b, Diernæs, 5600 Faaborg
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Medlem og formand for Diernæs menighedsråd i 
perioden 1988-2008 jørgen øxenhave døde den 
29. januar 2014. jørgen ydede en stor indsats og 
viste meget interesse for Diernæs kirke og sogn.
æret være hans minde.

Hanne Poulsen, formand



særlige gudstjenester 
Friluftsgudstjeneste på 
Avernakø
• 2. pinsedag, den 9. juni

Igen i år tager vi på rundtur i sognene, når Avernakø 
danner rammen om dette års fællesgudstjeneste 2. 
pinsedag for pastoratets sogne: faaborg – Diernæs – Lyø 
– Avernakø. så pak madpakkerne og oplev sejlturen og 
Avernakøs skønne natur i forsommerpragt!
Efter gudstjenesten, som vil bære præg af masser af mu-
sik og fællessang både fra Avernakø og faaborg, vil der 
være mulighed for en guidet tur rundt på øen. nærmere 
program følger i dagspressen og på vores hjemmeside.

Gudstjenester på 
Prices Have Centret:

• Torsdag den 27. marts kl. 14.30 
 v. Pia Søgaard Hansen

• Torsdag den 24. april kl. 14.30 
 v. Karin Nebel

• Torsdag den 22. maj kl. 14.30 
 v. Lars Ole Jonssen

Liturgiske gudstjenester
• Langfredag, den 18. april 

Langfredag den 18. april holdes liturgiske gudstjenester, 
hvor der veksles mellem salmer, læsninger, musik og 
korte refleksioner. Der er gudstjeneste kl. 10.00 i 
faaborg kirke og kl. 15.00 i Diernæs. Kl. 15 er valgt, 
fordi jesus døde i den niende time, altså midt efter-
middag.

Vandregudstjeneste
• 2. påskedag, den 21. april

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

Evangeliet til 2. påskedag er beretningen om de to di-
sciples vandring til landsbyen Emmaus sammen med den 
opstandne Mester – som de dog først genkender som 
jesus Kristus, da han bryder brødet ved aftensmåltidet. 
Motivet er kendt af mange i faaborg og omegn, fordi det 
er scenen i faaborg Kirkes store alterbillede.
2. påskedag vil vi også vandre – fra Klokketårnet til 
Kirken! 

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. Det er en gudstjeneste for alle sanser 
– og alle er hjerteligt velkomne! Bagefter samles vi til 
lidt mad og drikke i Det nye Hospital.

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.
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ÅRETS KONFIRMATIONER
 
Faaborg Kirke
søndag  den   27. april  kl. 10 v. Karin nebel
søndag  den    4. maj    kl. 10 v. Lene Matthies
søndag  den  11. maj   kl. 10 v. Lars ole jonssen
fredag  den  16. maj    kl. 10 v. Lene Matthies
 

Diernæs Kirke
søndag den 4. maj kl. 10 v. Karin nebel

Lyø Kirke 
fredag den 16. maj kl. 12.00 



Kirke for 

     børn
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koNCERTER
FORÅR 2014
Torsdag den 3. april kl. 19.30 i Faaborg
Koncert med baroktrio; Louise Hjort Hansen, 
Kirstine Bonde pedersen og Katrine I. Kristiansen

Lørdag den 13. april kl. 12.00 
ved Klokketårnet, ½ times klokkekoncert.

Fredag den 19. april kl. 10.00
Liturgisk musikgudstjeneste 
i Faaborg kirke 
sognepræst pia søgaard Hansen samt kirkens kor 
og organist.

Lørdag den 20. april kl. 12.00 
ved Klokketårnet, ½ times  klokkekoncert.

Søndag den 18. maj kl. 16.00 i Faaborg kirke
forårskoncert med kirkens kor og organist.

Lørdag den 4. maj kl. 15.00 i Faaborg kirke
Koncert med byens kor.

årets koncerter i forårssæsonen indledes med en 
koncert d. 3. april i faaborg kirke med en trio 
bestående af Louise Hjort Hansen, blokfløjter, 
Kirstine Bonde Hansen, sopran samt Katrine Im-
merkjær Kristiansen på orgel/cembalo. De er alle 
kandidatuddannede fra sMKs, syddansk musik-
konservatorium og skuespillerskole I 2011, og 
har siden studietiden spillet sammen i forskellige 
konstellationer og genrer. sidstnævnte, Katrine 
I. Kristiansen er jo vokset op her i faaborg og 
således særdeles lokal. 

Kirkens kor træder op d. 18. maj,  hvor korets 
forårskoncert afvikles i faaborg kirke. Her vil der 
være mulighed for at hvad koret bl.a. arbejder 
med for tiden. 

Med jørgen Rasmussen fra Horne som primus 
motor afholder de ”gamle” kor fra faaborg ”fa-
aborg Korfestival” lørdag d. 24. maj med koncer-
ter i byens stræder og gårde. hele det store arran-
gement afsluttes med en fælles koncert i faaborg 
kirke kl. 15.00, hvor hver enkelt kor præsenterer 
sig selv og hvor man går sammen om at opføre et 
fællesværk. 

Der er gratis adgang til alle arrangementer.  
    Organist Bo T. Lerche

Den første onsdag i måneden er der ”pasta-
gudstjeneste” i faaborg Kirke.vi starter i kirken 
med en kort og børnevenlig gudstjeneste og spiser 
derefter sammen i Det nye Hospital. vi starter kl. 17 
og er færdige med mad og kaffe ca. 18.30. Kom og 
vær med i dette lille fællesskab - kom med børn eller 
børnebørn eller lånebørn. 

pris: 30 kr. for voksne, børn gratis.
Tilmelding senest på dagen kl. 15 på sms: 30483539 
eller mail: kaneb@km.dk

dAtoeR
• Onsdag den 5. marts
• Onsdag den 2. april
• Onsdag den 7. maj
• Onsdag den 4. juni



AvERNAKØ SOGN

LYØ SOGN
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som følge af folketingets digitaliseringsstrategi er det målet, 
at al kommunikation med det offentlige fra 2015 skal foregå 
digitalt. Det skal være slut med papirblanketter. Man er p.t. 
nået så langt, at fødsler anmeldes direkte af jordemoderen. 
faderskab, navngivning og navneændring skal borgerne fra 1. 
februar 2014 anmelde digitalt på www.borger.dk. Anmel-
delsen modtages så automatisk hos den myndighed, der skal 
behandle den.

ønsker forældrene at få deres barn døbt inden 6 måneder 
efter fødslen, er det dog ikke nødvendig at navngive digitalt - 
man kan blot forsat ringe til kirkekontoret og aftale en tid for 
dåben.

prøvelsesattest til brug ved vielse bestilles også på www.
borger.dk

Lyø Kirke, Gudstjenester:
søn.  d.   2. marts kl.   9.15    fastelavns s. (Luk. 18,31-41) v. Lj
søn.  d. 23. marts kl.   9.15    3. s. i fasten (joh. 8,42-51) v. LM
søn.  d.   6. april kl.   9.15    Mariæ bebudelse (Luk 1,46-55) v. Kn
Tor.  d. 17. april kl.   9.15    skærtorsdag (joh. 13,1-15) v. psH
søn.  d. 20. april kl.   9.15    påskedag (Matt. 28,1-8) v. Lj
fre.  d. 16. maj kl. 12.00    Bededag (Konfirmation) v. Kn
Tor.  d. 29. maj kl.   9.15    Kr. himmelfart (Luk 24,46-53) v. Lj
søn.  d.   8. juni kl.   9.15    pinsedag (joh. 14,15-21) v. psH

Avernakø Kirke, Gudstjenester:
søn.  d.   9. marts kl. 16.00    1. s i fasten (Luk. 22,24-32) v. Kn
søn.  d. 23. marts kl.   9.30    3. s. i fasten (joh. 8,42-51) v. psH
søn.  d. 13. april kl.   9.30    palmesøndag (Mark 14,3-9) v. LM
søn.  d. 20. april kl.   9.30    påskedag (Matt. 28,1-8) v. psH
søn.  d.   4. maj kl.   9.30    2. s. e. påske (joh. 10,22-30) v. psH
fre.  d. 16. maj kl. 14.30    Bededag (Matt. 7,7-14) v. Kn
Tor.  d. 29. maj kl. 11.30    Kr. himmelfart (Luk 24,46-53) v. Lj
Man.  d.   9. juni kl. 11.30    2. pinsedag (joh. 6,44-51) v.  LM
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NyT FRA kIRkEkoNToRET

Faderskab, navngivning og navneændring skal fremover ske på nettet.
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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

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

Sognepræst Karin Nebel
Klostergade 40, 5600 faaborg
Tlf.: 30 48 35 39
E-mail: kaneb@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Sognepræst 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

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.: 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: Lars ole jonssen
produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42701330


