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Tilbage er disciplene og alle hans venner – tilbage, 
men ikke forladt. for gud sender sin ånd, for at den 
må styrke kirken og de kristne, for Kirken er, og skal 
være det sted, hvor vi mennesker kan have fællesskab 
med gud og med hinanden.
 Et andet billede på fællesskab, det finder vi i 
de fliser, der er i koret i faaborg Kirke. gå selv på 
opdagelse og se, hvordan alle fliserne er del af en 
”blomst”. nøjagtigt som også vi mennesker er del af 
verden og indgår i det samlede billede af guds men-
nesker.
 Ikke én kan undværes – heller ikke de fliser der 
har fået skår og skrammer – eller det menneske, der 
har fået ridser i lakken.

Karin Nebel, sognepræst

Herfra går hjemturen til Katterød forsamlingshus til 
middag og hyggeligt samvær. 
Tilbagekomst til Katterød kl. ca. 18.30.  
Pris for hele arrangementet 200kr.
Tilmelding senest den 10. juni (tirsdag) til: 
Hanne Poulsen: tlf. 62611866 eller 
gitte Møller: tlf. 62613846                               

”fællesskab” er overskriften for billedet der pryder 
forsiden. Billedet er nogle konfirmanders fortolkning 
af, hvad fællesskab er – og jeg synes personligt, at det 
er et meget stærkt billede på fællesskab.
for, fællesskab er jo netop, at vi står sammen, også 
når livet er svært og afgrunden truer. står sammen og 
hjælper hinanden.
 Meget i denne udgave af Kirkebladet handler om 
fællesskab og passer godt til, at vi nu er i Pinsetiden. 
for Pinsedag er dagen, hvor Helligånden, som ild og 
flammer kommer til disciplene efter at Jesus er op-
stået og opfaret til himmels.

Bussen kører kl. 13.00 fra Katterød forsamlingshus 
med opsamling i Diernæs ved forsamlingshuset, hvor 
efter bussen kører til Det nordatlantiske hus.  
Her vil der være rundvisning og kaffe. 
Derefter køretur langs odense kanal via den ny 
odins Bro til det nyligt udlagte vådområde ved 
gyldensteen gods. 

Sogneudflugt i Diernæs
Onsdag den 18. juni 2014

med besøg i Det nordatlantiske Hus i Odense, over Odins bro til det nye 
vådområde ved Gyldensteen gods.

Fællesskab
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Hver søndag aften holder jeg gudstjeneste i kirketel-
tet, i det fri, på paradepladsen eller ude ved forskelli-
ge enheder. Der er en utrolig god opbakning omkring 
kirken, sjældent under 25 soldater til gudstjenesterne 
– og oftest flere. Mange af soldaterne har sjældent sat 
deres ben i en kirke hjemme i Danmark, men dukker 
op hernede til gudstjenesterne. Ikke nødvendigvis, 
fordi soldaterne bliver mere religiøse hernede, men 
der er nok forskel på, hvordan man agerer, når man 
er udsendt og når man er hjemme. 
 Tit er dét, der betyder meget, når man er ude, 
alt dét, der minder én lidt om, hvordan det ser ud og 
er derhjemme. og uanset opgave, så bliver de store 
spørgsmål; liv, død, svigt, skyld, glæde og sorg, bare 
tydeligere, når man er et sted,  hvor liv og død er 
dagligdag. så nogle soldater får sikkert et mere intimt 
og dybere forhold til troen hernede – der bliver lige-
som tændt for en knap.
 Endelig er gudstjenesten søndag aften også en 
tidsmarkør – så er der gået en uge. I en militær-lejr 
kan dagene hurtigt flyde sammen, så de faste holde-
punkter er ofte vigtige.

godt halvdelen af min tid som feltpræst er nu gået 
– og det har været en spændende og ganske ander-
ledes tid. I alt er vi cirka 220 soldater i den danske 
lejr Camp viking i det sydlige Afghanistan, så man har 
hurtigt lært hinanden at kende. 1/3-del af soldaterne 
er ofte på forskellige operationer i området.  
 IsAf 17 (den nuværende hold soldater) har to 
store opgaver – bidrag til operationer til støtte for de 
afghanske sikkerhedsstyrker, og nedlukning af Camp 
viking, samt hjemtagning af materiel og køretøjer. Bla 
blev ”præsteboligen” og kirketeltet nedtaget midt i 
marts og erstattet med et enkelt telt.
 Mit virke og mine opgaver som feltpræst er i 
mange ting som derhjemme; gudstjenester, samtaler, 
sociale aktiviteter og filmaftener mv. Men stedet og 
situationen er en ganske anden virkelighed, for dem 
jeg er præst for, er i en situation og har en opgave, der 
er væsentligt forskellig fra mange andre.  
 gudskelov har der indtil nu ikke været sårede el-
ler dræbte danskere i denne periode, men desværre er 
der jævnligt dræbte engelske eller amerikanske solda-
ter. så efterhånden har jeg deltaget i nok mindehøjti-
deligheder, selvom disse er både værdige og ærefulde.

En lille hilsen fra 
Helmand i AfghanistanFællesskab Maj 2014

Felt- og sognepræst 
Henrik Nedergaard

Camp Viking, Helmand, Afghanistan

På vej til en militærbase ved Kabul i en 
Black Hawk helikopter. Foto: Henrik Nedergaard

Med Kabul i baggrunden. Foto: Henrik Nedergaard
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fritiden bliver brugt på forskellig vis i lejren. Enhe-
derne spiller mod hinanden i hockeyturneringer, der 
er filmaftner, og mange bruger tiden på brætspil og 
modelbyggeri. Det er imponerende at opleve aktivi-
tetsniveauet blandt soldaterne. De forskellige mulighe-
der for træning bliver udnyttet i stor stil. 
En ganske særlig fysisk aktivitet er den traditionsrige 
DAnCon-march. Den første march blev gennemført 
på Cypern i 1972. 
 385 deltagere gennemførte den 25 kilometer lan-
ge march i udrustning rundt på Camp Bastions støvede 
veje. Mange af soldaterne benyttede sig af muligheden 
for at udfordre sig selv.
 Jeg nyder at være hernede, på trods af den 
ulidelige varme og at krig naturligvis i sit væsen er 
frygteligt. Men tror og håber på, at Afghanistan er på 
rette vej og går en lysere fremtid i møde. Jeg savner 
selvfølgelig min familie, mit embede, kirkerne og alle 
mennesker omkring kirkerne, men jeg er også glad 
for den erfaring og de oplevelser, det har givet mig at 
dele liv og vilkår med soldaterne et afsides sted som 
Afghanistan.
 Tingene går hurtigt hernede og vores militære 
operationer er lidt tidligere end forventet blevet af-
viklet og lejren Camp viking skal nedbrydes hen over 
sommeren. Det får som konsekvens, at jeg efter min 
orlov i Danmark skal til Kabul og virke som feltpræst 
de sidste par måneder af min udsendelse.

Velsignelse af soldaterne inden de rykker ud 
på operation. Foto: ISAF 17

Gudstjeneste i kirketeltet. Foto: ISAF 17
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Kirken	i	farver	på	youtube

I 2008 besøgte ”Kirken i farver” både faaborg og 
Diernæs Kirker. vil du se eller gense dette pro-
gram findes det på youtube.com og du finder det 
ved at søge på: ”kirken i farver del 1”.

Tak	for	nu

Da mit vikariat her i pastoratet nu snart er ved 
ende, vil jeg gerne sige tak for det forløbne år. 
Det har været rigtig dejligt at være her, mange 
dejlige mennesker har jeg arbejdet sammen med 
og mødt. :-)

Karin Nebel

At	sætte	ord	på,	hvad	jeg	tror	på

Et tilbud til dig midt i livet: 
Debat- og fordybelsesaftener, hvor vi vil tage livtag 
med den kristne tro og sætte ord på, hvad tro betyder. 
Med udgangspunkt i vore gudsbilleder, musikvideoer 
af bla. Michael Jackson og nephew og en enkelt film.
Program for de fire aftener kan fås på kirkekontoret.
Tilmelding til: kaneb@km.dk

Datoer for forløbet: 
•	 mandag den 16. juni 
•	 torsdag d. 19. juni 
•	 tirsdag den 24. juni
•	 torsdag den 26. juni

Det nye Hospital, kl. 19-20.30 
     Karin Nebel
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Vi vandrer torsdag den 19. juni og 
torsdag den 21. august kl. 17.00 
fra Faaborg Kirke
Turen er ca. 5 km lang. vi vil vandre i stilhed og sam-
tale to og to om de kendte pilgrimsord: Langsomhed, 
bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritua-
litet og fællesskab. vi vil slutte pilgrimsvandringen i 
faaborg Kirke med en andagt.

Praktiske oplysninger:
gå i et par praktiske vandresko/-støvler og tag gerne 
en lille rygsæk på, så du kan have en flaske vand og 
noget spiseligt med. Der bliver en spisepause under-
vejs. vi forventer at slutte ca. kl. 20 i faaborg Kirke. 
Det er gratis at deltage. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte vandringsleder Marianne Olesen, 
Faaborg, fra Fynsk Pilgrimsvandring på mail: 
Marianne.olesen53@gmail.com 
eller sognepræst Pia søgaard Hansen på mail: 
psh@km.dk (tlf. 24822022).

Pilgrimsvandring er i de senere år blevet populært 
igen efter at være noget nær ”uddød” i Danmark siden 
reformationstiden. Men nu blomstrer den gamle 
tradition i ”ny dragt” flere steder, idet vandringen i 
protestantisk sammenhæng er noget andet end i sin 
oprindelige katolske form. fokus er ikke længere på 
målet, helligstedet, eller de helgener, som søgtes dér. 

Pilgrimsvandringen er - i den form, den har antaget på 
fyn og i resten af Danmark – blevet en længere ”kir-
kegang”, et åndehul for den enkelte i en travl hverdag 
– en indre vandring i den ydre vandrings form. Den 
er blevet en mulighed for at finde fred og fordybelse 
en stund. fordybelse i vore kristne rødder. fokus er på 
vejen, vi vandrer sammen, med gud og hinanden. 
Kom og få dine første erfaringer med pilgrimsvan-
dring, eller kom fordi du allerede kender glæden ved 
den meditative vandring.

Pilgrimsvandring fra Faaborg Kirke 
omkring Sundet og retur til Faaborg Kirke



Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

Faaborg Kirke - Gudstjenester
Juni

Juli

August

søn. d. 15. kl. 10.00 trinitatis (Mark. 28, 16-20) v. Kn
søn. d. 22. kl. 10.00 1. s.e.trin (Luk. 12, 13-21) Kirkekaffe v. LM
søn. d. 29. kl. 10.00 2. s.e.trin (Luk. 14, 25-35) v. LJ

søn. d.   6. kl. 10.00 3. s.e.trin (Luk 15, 1-32) v. Kn
søn. d. 13. kl. 10.00 4. s.e.trin (Matt. 5, 43-48) Kirkekaffe v. PsH
søn. d. 20. kl. 10.00  5. s.e.trin (Matt. 16, 13-26) v. LM
søn. d. 27. kl. 10.00 6. s.e.trin (Matt. 19, 16-26) v. PsH

søn. d.   3. kl. 10.00  7. s.e.trin (Matt. 10, 24-31) Kirkekaffe v. Kn
søn. d. 10. kl. 10.00 8. s.e.trin (Matt. 7, 22-29) v. Kn
søn. d. 17. kl. 10.00 9. s.e.trin (Luk. 12, 32-48) v. LJ
søn. d. 24.  kl. 10.00 10. s.e.trin (Matt. 11, 16-24) v. PsH
søn. d. 31. kl. 10.00 11. s.e.trin (Luk. 7, 36-50) v. LM

Juni

Juli

August

søn. d. 15. kl. 9.00 trinitatis (Mark. 28, 16-20) v. Kn
søn. d. 22. kl. 10.00 1. s.e.trin (Luk. 12, 13-21) Kirkekaffe v. PsH
søn. d. 29. kl. 9.00 2. s.e.trin (Luk. 14, 25-35) v. LJ

søn. d.   6. kl. 9.00 3. s.e.trin (Luk 15, 1-32) v. Kn
søn. d. 13. kl. 10.00 4. s.e.trin (Matt. 5, 43-48) Kirkekaffe v. LM
søn. d. 20. kl. 10.00  5. s.e.trin (Matt. 16, 13-26) v. Kn
søn. d. 27. kl. 16.00 6. s.e.trin (Matt. 19, 16-26) v. PsH

søn. d.   3. kl. 14.00  7. s.e.trin - kirkefortælling og kirkekaffe v. Kn
søn. d. 10. kl. 10.00 8. s.e.trin (Matt. 7, 22-29) v. LM
søn. d. 17. kl. 9.00 9. s.e.trin (Luk. 12, 32-48) v. LJ
søn. d. 24.  kl. 19.00 10. s.e.trin (Matt. 11, 16-24) v. PsH
søn. d. 31. kl. 10.00 11. s.e.trin (Luk. 7, 36-50) v. Kn

Diernæs Kirke - Gudstjenester

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.

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



Juni

Juli

August

Man.  d. 16. kl. 19.00 At sætte ord på, hvad jeg tror på, nye Hospital
ons.  d. 18. kl. 13.00 sogneudflugt i Diernæs
Tors.  d. 19. kl. 17.00 Pilgrimsvandring omkring sundet
Tors.  d. 19. kl. 19.00 At sætte ord på, hvad jeg tror på, nye Hospital
Tirs.  d. 24.  kl. 19.00 At sætte ord på, hvad jeg tror på, nye Hospital
Tors.  d. 26.  kl. 19.00 At sætte ord på, hvad jeg tror på, nye Hospital

søn.  d. 20. kl. 16.00 Klokkespilskoncert, stefano Coletti, Klokketårnet
Tors.  d. 24. kl. 16.00 Klokkespilskoncert, Karel Kelderman, Klokketårnet
fre.  d. 25.  kl. 17.00 ½ times orgelkoncert, Poul Pock-steen, faaborg Kirke
Lør.  d. 26. kl. 12.00 ½ times klokkespilskoncert, Poul Pock-steen, Klokketårnet
ons.  d. 30. kl. 20.00 sommerkoncert, ABILD TRIo, Klokketårnet

fre.  d.   1. kl. 17.00 sommerkoncert, oliver streich, Anders Randløv og Bo T. Lerche, faaborg Kirke 
Lør.  d.   2. kl. 12.00 ½ times klokkekoncert, Bo T. Lerche, Klokketårnet
søn.  d.   3.  kl. 14.00 gudstjeneste, rundvisning, kaffe i Diernæs Kirke
ons. d.   6.  kl. 20.00 sommerkoncert, Kunsten at røre, faaborg Kirke 
Lør.  d.   9. kl. 12.00 ½ times klokkekoncert, Bo T. Lerche, Klokketårnet
Tors.  d. 21.  kl. 17.00 Pilgrimsvandring omkring sundet

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i Faaborg og Diernæs:
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Avernakø Kirke - Gudstjenester

Lyø Kirke - Gudstjenester
Juni
søn. d. 22. kl. 9.15 1. s.e.trin (Luk. 12, 13-21) v. Kn

Juli
søn. d. 6. kl. 9.15 3. s.e.trin (Luk 15, 1-32) v. PsH
søn. d. 20. kl. 16.15  5. s.e.trin (Matt. 16, 13-26) v. LM

August
søn. d. 3. kl. 9.15  7. s.e.trin (Matt. 10, 24-31) v. LJ
søn. d. 17. kl. 9.15 9. s.e.trin (Luk. 12, 32-48) v. Kn
søn. d. 31. kl. 16.15 11. s.e.trin (Luk. 7, 36-50) v. Kn

Juni
søn. d. 22.  kl. 11.30 1. s.e.trin (Luk. 12, 13-21) v. Kn

Juli
søn. d. 6.  kl. 11.30 3. s.e.trin (Luk 15, 1-32) v. PsH
søn. d. 20.  kl. 16.00  5. s.e.trin (Matt. 16, 13-26) v. Kn

August
søn. d. 3.  kl. 11.30  7. s.e.trin (Matt. 10, 24-31) v. LJ
søn. d. 17.  kl. 11.30 9. s.e.trin (Luk. 12, 32-48) v. Kn
søn. d. 31.  kl. 16.00 11. s.e.trin (Luk. 7, 36-50) v. LM

Aftensang i Faaborg Kirke
•	 Hver	tirsdag	kl.	17-17.30
 Læs mere på side 9.



    

Nyt fra menighedsrådene

DiErnæs sOGn
I marts måned 2013 bad biskop i fyens stift Tine 
Lindhardt sognene om at tælle antal kirkegængere ved 
gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Dette har vi 
også gjort i Diernæs. I perioden 01.04. 2013 – 30.04. 
2014 har der i alt siddet 2816 personer på kirkebænkene 
i Diernæs kirke. Dette tal viser, at der absolut er brug 
for Diernæs kirke.

opretning af stendige, ny belægning på trappe mod nord 
og belægning foran kirkedøren er nu tilendebragt, og 
flot udført af John Krog fra faaborg kirkegård.  I den 
kommende måned vil den gamle brønd, der findes på 
kirkegården mod øst blive fyldt op, og der vil blive etab-
leret en vandhane på samme sted, hvor vandet bliver ført 
fra en eksisterende vandledning ved indgangen mod syd. 
Det skulle herefter blive betydeligt lettere at hente vand 
til blomstervanding i denne del af kirkegården.

Hanne Poulsen, formand

FAAbOrG sOGn
Faaborg Kirkes orgel 
af  Torben Krebs, 
menighedsrådets orgelkonsulent

Igennem det seneste år har man atter kunnet glæde sig 
over kirkens velklingende hovedorgel. Efter en periode, 
hvor instrumentets oprindelige, noget fejlkonstruerede 
mekanik var i forfald, og da der også blev konstateret 
skimmelsvamp, måtte man skride til handling. 
I sensommeren 2012 underskrev menighedsrådet efter 
en udbudsrunde kontrakt med orgelbygger sven Hjorth 
Andersen, om rensning, totalrenovering og om-/udbyg-
ning af orglet. 
for det klanglige stod dansk orgelbygnings ”grand old 
man”, orgelintonatøren Mogens Pedersen og for det 
tekniske orgelbygger sven Hjorth Andersen i samarbejde 
med ingeniør Jens Langvad. 
Den dårlige spillemekanik blev erstattet af en elektrisk 
forbindelse mellem tangenter og piber (med bagvedlig-
gende digital styring kaldet ”KeyLink”). Den fungerer 
ubesværet, præcis og letløbende. 
orglet blev genindviet med stor festivitas ved 3 velbe-
søgte koncerter i sensommeren 2013. 
vejen hertil har været lang, og flere løsningsmuligheder 
har været i spil. Da jeg blev opfordret til at være me-
nighedsrådets orgelkonsulent for at udforme et projekt 
for renoveringen, havde mange afskrevet orglet som 
kassabelt. Jeg har kendt instrumentet siden konservato-
rietiden og tilbragte dengang utallige timer ved det. Det 
var det klanglige, der tiltrak, og mekanikken – ja, den 
levede man med. Atter siddende ved orglet kunne jeg 
ikke uventet konstatere, at det i sandhed var alt for godt 
til nedrivning – ikke mindst klangligt! 
Resultatet af renoveringen er usædvanlig vellykket. 
Ergonomi og spillefornemmelse er nu i orden, og den 
klanglige balance er fin – med enorm farverigdom og 
skønhed. 
faaborg-orglet var i sin tid kendt som et førende koncer-
torgel, og med den afsluttede renovering fortjener det 
mere end nogensinde dette prædikat!

Menighedsrådsmøder, Faaborg
•		 Tirsdag,	den	17.	juni	2014	kl.	17.30
•		 August,	ikke	fastlagt.	Se	www.faaborg-kirke.dk

Møderne foregår i Det nye Hospital, 
Kirkestræde	11.	

Menighedsrådsmøder, Diernæs
•		 Torsdag,	den	12.	juni	2014	kl.	17.00
•		 Torsdag,	den	21.	august	2014	kl.	17.00

Alle møder afholdes i Kirkeladen, 
Mosetoften	2	b,	Diernæs,	5600	Faaborg
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Særlige gudstjenester 
Gudstjenester på 
Prices Have Centret:

•	 Mandag	den	23.	juni	kl.	17
 v. Pia søgaard Hansen

•	 Tirsdag	den	22.	juli	kl.	14.30
 v. Pia søgaard Hansen

•	 Tirsdag	den	19.	august	kl.	14.30	
 v. Lene Matthies

Nyt fra Luthersk Mission i 
Faaborg:

•	 onsdag den 11. juni: 
 svend åge Jacobsen taler over Paulus’ liv.
•	 onsdag den 25. juni: sommer afslutning.
•	 Tirsdag den 5. august: 
 Henrik Hadberg fra norge 
 Dette finder sted på Toldtoften 3c
•	 Tirsdag den 26. august: studie over Ap.g. 3.12-26

Møderne afholdes i det gamle bibliotek lok 3. 
grønnegade 44. Tidspunkt: 19 - 21.30.
Alle er velkomne.
Kontaktperson: Jesper Iversen, 
tlf: 29927468 mail: iversen@dlm.dk

Gudstjeneste og kirke-
fortælling i Diernæs kirke
•	 Søndag	den	3.	august	kl.	14.00

sognepræst Karin nebel holder en kort gudstjeneste og 
graver/kirketjener ved kirken Karin Daugaard fortæller 
efterfølgende om kirkens historie og viser rundt på kir-
kegården. Der afsluttes med kaffe og anden forfriskning 
i Kirkeladen. vi vil også bruge denne eftermiddag på en 
lille afsked med Karin nebel.

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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Sommerkoncerter 2014
årets sommerkoncerter tilgodeser især det ny restau-
rerede Klokketårn med en række spændende arrange-
menter.
 Med Povl Christian Balslev, svendborg, som primus 
motor og med økonomisk støtte af Kunstrådet, er der i 
år arrangeret en klokkespilsfestival på fyn. 
 Under medvirken af internationale solister afvikles 
der koncerter i odense, svendborg, Marstal og faaborg. 
I faaborg sker det søndag den 20. juli kl. 16.00 og tors-
dag den 24. juli kl. 16.00 – begge dage med særdeles 
anerkendte internationale solister. 

Klokketårnet er også ramme om spillemandskoncerten 
onsdag den 30. juli hvor Anna Aagaard Hansen, oprin-
delig fra faaborg, og hendes spillemandsvenner Jonas 
Kongsted og frey T. Klarskov bl.a. spiller musik med 
tilknytning til byen.
 Lokale er også oliver streich og Anders Randløv, der 
optræder med liflige guitartoner ved ½ times koncerten 
den 1. august.  
 Musik og dans forenes i koncerten onsdag den 6. 
august i faaborg kirke, hvor Julie Andkjær olsen og Poul 
Pock-steen optræder med deres program Kunsten at 
røre.
 Alle er velkomne til koncerterne. Der er fri adgang 
til alle arrangementer.

Musikudvalget ved Faaborg kirke
v/ organist Bo T. Lerche

Skal du konfirmeres i 2015?
Søndag	d.	28.	september	2014	er	der	indskriv-
ning af det kommende års konfirmander.
vi starter med en festlig gudstjeneste og efterfølgende er 
der saft, kaffe og te og en sandwich. Husk dåbsattest!
Undervisningen bliver i det kommende skoleår planlagt 
på en ny måde i forbindelse med den nye skolereform.
Morgenundervisning bliver tilbudt i tiden efter efterårs-
ferien og indtil Påske.

Minikonfirmander 2014
Hvis du går i 3. kl. efter sommerferien vil der igen i 
år være mulighed for at gå til minikonfirmand. Datoer 
og tidspunkter er endnu ikke fastlagt, men der vil blive 
uddelt indbydelser med tilmeldingsblanket til klasserne 
inden sommerferien.
 Til minikonfirmand hører vi historier fra bibelen, går 
i munkenes fodspor for faaborg Kirke er jo bygget som 
klosterkirke, løser opgaver, synger, leger, beder fader-
vor, bruger både hænder og hoved, hører om hvad man 
bruger kirken til og ser ting i kirken, som man ellers 
ikke lige får at se og meget mere.  Til minikonfirmand 
sker der spændende ting for både piger og drenge. 
 vi glæder os til et nyt hold minikonfirmander til 
efteråret!
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•		 Søndag	den	20.	juli	kl.	16.00	ved	Klokketårnet:
 Klokkespilskoncert med stefano Coletti fra frankrig. 
 Del af klokkespilsfestival på fyn.

•		 Torsdag	den	24.	juli	kl.	16.00	ved	Klokketårnet:
 Klokkespilskoncert med Karel Kelderman fra UsA.
 Del af klokkespilsfestival på fyn.

•		 Fredag	den	25.	juli	kl.	17.00	i	Faaborg	kirke:
 ½ times orgelkoncert med Poul Pock-steen.

•		 Lørdag	den	26.	juli	kl.	12.00	ved	Klokketårnet:	
 ½ times klokkespilskoncert med Poul Pock-steen.

•		 Onsdag	den	30.	juli	kl.	20.00	i	Klokketårnet:	
 sommerkoncert i Klokketårnet med ABILD TRIo, der
 består af Anna Aagaard Hansen og Jonas Kongsted på 
 violiner samt frey T. Klarskov på harmonika og guitar.

•		 Fredag	den	1.	august	kl.	17.00	i	Faaborg	kirke:	
 ½ times sommerkoncert med oliver streich og Anders 
 Randløv på guitarer, samt kirkens organist på 
 syberg-orglet.

•		 Lørdag	den	2.	august	kl.	12.00	ved	Klokketårnet:	
 ½ times klokkespilskoncert med kirkens organist

•		 Onsdag	den	6.	august	kl.	20.00	i	Faaborg	kirke:
 sommerkoncert med Julie Andkjær olsen og Poul 
 Pock-steen, der optræder med sydeuropæisk barokmusik 
 og tidlig flamencodans: Kunsten at røre.

•		 Lørdag	den	9.	august.	Kl.	12.00	ved	Klokketårnet:
  ½ times klokkespilskoncert med kirkens organist.
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ABILD TRIO består af Anna Aagaard Hansen 
og Jonas Kongsted på violiner samt Frey T. Klarskov 
på harmonika og guitar.
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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.: 21474554

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: Karin nebel
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42701330


