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arbejdere og søfolk. Han skrev i glæde over den herlige 
frodighed med tanke på landmændenes glæde over 
den lovende høst. Den blev skrevet ved midsommertid 
1934. salmen blev oversat fra svensk af K.L. Aastrup, 
medens han under den tyske besættelse opholdt sig i 
sverige, hvor han var præst for danske flygtninge. I sine 
erindringer skiver Aastrup: ”Det var temmelig forfær-
deligt. Hvis jeg en dag havde andet for end at bekym-
res; men det var sjældent tilfældet. Jeg kunne ikke falde 
i søvn om aftenen, men lånte så en salmebog af nygren 
og oversatte løs af svenske salmer. Med klaprende tæn-
der, for professorskan slukkede fyret først på aftenen, 
så min radiator blev kold:” Det blev til omkring 200 
oversættelser i alt, hvoraf dog kun denne ene som Ds 
728 blev optaget i Den Danske salmebog 2002.

Den mest sungne høstsalme er grundtvigs ”nu falmer 
skoven trindt om land” (Ds  729). Den blev skrevet 
som et bestillingsarbejde af pastor Peter Rørdam i 
Mern 1844. Det skulle være en høstsalme. første 
udgave blev en ”ommer”. Efter 3 forsøg skrev Rør-
dam: ”Høstsangen har jeg ei takket Dem for før; den 
behagede meget, og er blevet udbredt vidt omkring, 
da den også blev brugt baade i Præstøe og skibbinge.” 
Et salmehit var født. Det er en salme, som ikke alene 
synges ved efterårsgudstjenester, men også vælges ved 
begravelser hele året rundt. Det skyldes, at den som 
mange andre efterårssalmer udtrykker det kristne 
opstandelseshåb. Det kommer frem i de sidste 5 vers, 
hvor blikket rettes fra høsten her på høsten hist, dvs det 
evige liv i Himlen.

salmen ”vi pløjed og vi så`de” (Ds 730) er oversat 
fra engelsk af præsten Jakob Knudsen, som hørte den 
sunget i en landsbykirke i England på en søndag, da der 
holdtes høstprædiken. 

I tiden efter pinse begynder i kirken en lang periode 
frem til advent uden særlige helligdage. Perioden kaldes 
trinitatis (latin: treenighed), og ordet dækker over den 
treenige gud: fader, søn og Helligånd. Trinitatistidens 
temaer og prædikener er mere hverdagsorienterede og 
fokuserer på, hvad et godt kristent liv er.

når kalenderen viser det tidlige efterår, er det tid til at 
afholde høstgudstjeneste. Høstgudstjenesten er såle-
des ikke en kirkelig højtid med fast plads i kirkeårets 
kalender eller liturgi. Alligevel afholder de fleste kirker 
en høstgudstjeneste i perioden mellem den 1. septem-
ber og den 4. oktober. Det er samtidig den periode, der 
internationalt blandt kirkelige fællesskaber kaldes for 
skabelsesperioden, hvor man skal glæde sig over jordens 
mangfoldighed og have ekstra fokus på vores ansvar over 
for guds skaberværk.

når vi samles til høstgudstjeneste, sker det som led i en 
lang tradition, hvor den oprindelige tanke var at afholde 
en takkegudstjeneste, idet man dengang var langt mere 
afhængig af høstens udkomme end i dag.

Derfor pynter vi vore kirker med aks, blomster, græskar 
og andet, der symboliserer høstens frugtbare rigdom.

ved en høstgudstjeneste er der især tre salmer, som 
nærmest synes uundgåeligt at synge. Det er ”Du gav 
mig, o herre, en lod af din jord,…” og ”nu falmer sko-
ven trindt om land,..” samt ” vi pløjed og vi så`de…” De 
står samlet i salmebogen som nr. 728, 729 og 730.

Disse tre salmer har hver sin særlige oprindelse. ”Du 
gav mig, o Herre” er en svensk salme, som er skrevet af 
provst Carl Reinold sundell. Den er skrevet for land-
mænd, som skulle have deres egen salme ligesom grube-

alle gode og fuldkomne gaver 
kommer ned fra oven

(Jakobsbrevet 1,17)
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”nu faldt det mig imidlertid ind at se efter, hvor salmen 
stammede fra, og med forbavselse opdagede jeg da, 
at jeg kjendte baade ordenes forfatter og Melodiens 
Komponist ret godt i forvejen. Jeg erfarede nemlig, at 
salmen ikke er oprindelig engelsk, men oversat fra tysk, 
og at dens Digter er Matthias Claudius, og at Melodien, 
som her – udsat for 4 stemmer – er afskrevet efter 
Melodisamlingen til den engelske Højkirkes salmebog, 
er af Komponisten schultz, som levede i Kjøbenhavn i 
slutningen af forrige Aarhundrede” ( citat fra Erik nor-
man svendsen: syng for livet).

salmens omkvæd ” Alle gode gaver…” synges ofte som 
bordvers:

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da gud, ja, pris dog gud
for al hans kærlighed!

Dette takkemotiv, der gentages i alle 3 vers, er en 
genklang af ordene i Jakobsbrevet 1,17: ”Alle gode og 
fuldkomne gaver kommer ned fra oven.”

Kjeld Roger Henriksen

Kilder: 
K.L. Aastrup: Erindringer. gads forlag, København 1999
Erik norman svendsen:  syng for livet. Kristeligt Dagblads forlag, København 2008
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forfatter og 
foredragsholder 
bjarne Nielsen 
brovst og hans kone 
gudrun

Vore to haver
Bjarne nielsen Brovst er Kristeligt Dagblads 
haveskribent og har sammen med sin kone, gudrun, 
to haver i Jylland. Den ene ligger ved Rude strand i 
østjylland, den anden ligger i nordjylland ved 
Jammerbugten. Den østjyske er en frodig engelsk 
have, den nordjyske en forblæst skovhave på over 
7000 kvadratmeter.

fælles sogneaften 
faaborg og Diernæs sogne
•	 Tirsdag	den	20.	oktober	2015	kl.	19.00,	
	 Det	nye	Hospital	i	Faaborg
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CaFéaFTen

CaFéaFTeneRne	FInDeR	STeD	I	DeT	
nYe	HOSPITaL.	DeT	KOSTeR	30	KR.	MeD	

KaFFe	OG	SMÅKaGeR.

”gudstjenesten til reparation”
ved Mogens Hansen, tidl. sognepræst

•				Torsdag	den	17.	september	kl.	19.00

Tidligere sognepræst ved vor 
frelsers Kirke på Christianshavn 
– programmedarbejder gennem 
mange år i Danmarks Radio 
– foredragsholder og rejsele-
der Mogens Hansen vil denne 
aften sætte fokus på et livslangt 
engagement i folkekirkens 
gudstjenestepraksis. Er den dan-
ske højmesse en misforståelse? 

Hvad med barnedåbens placering? og nadverens form 
og indhold? Mogens Hansen har arbejdet med liturgi 
hele sit liv som teolog og præst. ”Historisk viden om 
gudstjenestens form og indhold er nemlig en befrielse til 
at holde en nutidig gudstjeneste”, er grundsynspunktet. 
velkommen til en spændende debataften til inspiration 
for alle!

”Rektor på et gymnasium anno 2015”
ved sofie Holm strøm, rektor

•			Torsdag	den	19.	november	kl.	19.00	

En spændende aften i selskab 
med den nye rektor for faaborg 
gymnasium. sofie Holm strøm 
vil denne aften fortælle om de 
overvejelser, som hun har gjort 
sig i forbindelse med sit nye job.

”Vægternes spændende historie”
ved steen Bo verner, vægter mv.

•					Tirsdag	den	8.	september	kl.	14.30

Denne eftermiddag skal vi 
høre om vægternes spændende 
historie. Der bliver også tid til at 
høre om nutidens vægter-laug. 
Endelig skal vi sikkert høre en 
vægtersang eller to.

”brobygger og sognepræst”
ved Kjeld Roger Henriksen, sognepræst

•					Tirsdag	den	27.	oktober	kl.	14.30

vi skal på en lang rejse; en rejse, 
der udgår fra Esbjerg via slet-
ten, sallingsund, farø, færøer-
ne, Bahrain, Pakistan, storebælt 
til Avernakø, og som bl.a. vil 
indeholde en ingeniørfamilies 
møde med fremmede kulturer. 
Rejsefører vil være Kjeld Roger 
Henriksen med assistance af 
hustruen Poula Rose Henriksen. 

Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til dette 
lidt utraditionelle livsforløb.

HØJSKOLe-
eFTeRMIDDaG

HØJSKOLeeFTeRMIDDaGene	FInDeR	
STeD	I	DeT	nYe	HOSPITaL.	DeT	KOSTeR	

30	KR.	MeD	KaFFe	OG	BRØD.
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arrangementer i Diernæs:DIeRnæS	KIRKe
Høstgudstjeneste og høstfrokost

•				Søndag	den	13.	september	2015	kl.	10.30	

Høstgudstjeneste ved sognepræst Lene Matthies. Der 
inviteres efterfølgende til en let høstfrokost i Kirkeladen,  
hvor vi også vil synge efter Højskolesangbogen.

seniorkoret ”Efterklang” 
medvirker ved gudstjeneste

•				Søndag	den	15.	november	kl.	10.30	

gudstjeneste ved sognepræst Henrik nedergaard, hvor 
seniorkoret ”Efterklang” medvirker. Der er kirkekaffe.
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Pilgrimsvandring

•				Lørdag	den	5.	september	2015	kl.	16.00

I forbindelse med Kunstnertræffet i faaborg i dagene 
4.-6. september arrangerer fynsk Pilgrimsvandring 
en vandring fra faaborg Kirke, Kirkestræde 11, 5600 
faaborg. 

vi vandrer i den nærliggende natur ca. 5 km og er retur 
ved kirken, så der er mulighed for at deltage i andagten 
kl. 18.00. Tema for vandringen er de 7 pilgrimsord: 
Langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stil-
hed, fælleskab, spiritualitet.

Tag de gode vandresko/-støvler på, noget at drikke med 
og kom og vær med sammen med vandringsleder Mari-
anne olesen. Ingen tilmelding. Alle er velkomne. 

aRRanGeMenTeR	I	
KIRKeLaDen,	
DIeRnæS

Diernæs kirkes messehagel

•				Tirsdag	den	6.	oktober	2015	kl.	14.30	

Elisabeth Hahn-Petersen kommer og fortæller om 
sit liv, og om ideen til og udførelsen af Diernæs kirkes 
messehagel. Alle er meget velkomne.

kom og hør en god historie/fortælling 
begynder igen

•				Onsdag	den	21.	oktober	2015	kl.	10.00

signe Kristensen og Marie Andersson fortsætter med 
at fortælle/læse en god historie hver onsdag ind til? 
Menighedsrådet giver en kop kaffe og alle er meget 
velkomne. 

sangeftermiddag

•				Tirsdag	den	24.	november	2015	kl.	14.30.	
sognepræst Lene Matthies fortæller og kirkens organist 
Thomas Leerbeck spiller på klaver. Ifølge alle statistikker 
er november én af årets ”tungeste” måneder. vi vil denne 
eftermiddag synge om vemodet og mørket – men også 
holde fast i lyset ved håbets vendekreds ind under jul.
velkommen til en dejlig sangeftermiddag i Kirkeladen – 
med kaffe og hygge ved stearinlysene. 

Ved	alle	arrangementer	i	Kirkeladen	
kan	kirkebilen	også	benyttes.



Velkommen til gudstjenester, møder og koncerter

faaborg kirke - gudstjenester

september

september

oktober

oktober

november

Lør.  d.   5.  kl. 18.00 Kunstandagt  
søn.  d.   6.  kl. 10.30 Høstgudstj. - og Menighedsmøde (Luk. 17, 11-19) v. Hn 
Tir. d.   8. kl. 10.00 Høstgudstjeneste for børnehaver og dagplejer v. LM
Tors. d. 10. kl.   9.00 Høstgudstjeneste for 0.-3. klasse v. Hn
søn. d. 13.  kl. 10.30 Døvegudstjeneste (Matt. 6, 24-34) v. UT
ons. d. 16. kl. 17.30 salmesang og suppe v. LM
søn.  d. 20.  kl. 10.30 16. s. e. trinitatis (Luk. 7, 11-17) - kirkekaffe v. LJ
søn.  d. 27.  kl. 10.30 fælles konfirmandindskrivning (Luk. 14, 1-11) v. Hn

søn.  d.   6.  kl.   9.00 14. s. e. trinitatis (Luk. 17, 11-19) v. Hn 
søn. d. 13.  kl. 10.30 Høstgudstjeneste (Matt. 6, 24-34) - frokost v. LM
søn.  d. 20.  kl. 10.30 16. s. e. trinitatis (Luk. 7, 11-17) v. Hn
søn.  d. 27.   fælles konfirmandindskrivning i faaborg

søn.  d.   4.  kl. 10.30 18. s. e. trinitatis (Matt. 22, 34-46) v. Hn
søn.  d. 11. kl. 10.30 19. s. e. trinitatis (Mark. 2, 1-12) v. KH
søn.  d. 18.  kl. 10.30 20. s. e. trinitatis (Mark. 22, 1-14) - kirkekaffe v. LM
ons.  d. 21.  kl. 17.30 salmesang og suppe v. Hn
søn.  d. 25.  kl. 10.30 21. s. e. trinitatis (Johs. 4, 46-53) v. LJ
fre.  d. 30.  kl. 20.15 Halloween – Alle Helgen aftengudstjeneste

søn.  d.   4.  kl. 10.30 18. s. e. trinitatis (Matt. 22, 34-46) - kirkekaffe v. LM
søn.  d. 11. kl.   9.00 19. s. e. trinitatis (Mark. 2, 1-12) v. KH
søn.  d. 18.  kl. 10.30 20. s. e. trinitatis (Mark. 22, 1-14) v. Hn
søn.  d. 25.  kl.   9.00 21. s. e. trinitatis (Johs. 4, 46-53) v. LJ

søn.  d.   1.  kl. 10.30  Alle Helgens dag (Matt. 5, 1-12) v. Hn
søn.  d.   8. kl. 10.30 23. s. e. trinitatis (Matt. 22, 15-22) v. nn
søn.  d. 15.  kl. 10.30 24. s. e. trinitatis (Matt. 9, 18-26) v. LJ
ons. d. 18.  kl. 17.30 salmesang og suppe v. LJ
søn. d. 22.  kl. 10.30 sidste s. i kirkeåret (Matt. 25, 31-46) v. nn
søn.  d. 29.  kl. 10.30 1. s. i advent (Luk. 4, 16-30) - kirkekaffe v. Hn

Diernæs kirke - gudstjenester

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Ole Jonssen, KH: Kjeld Roger Henriksen, NN: Ny Præst
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september

August

november

oktober

november

ons.  d. 26.  kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs – Kirkeladen

ons.  d.   2. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital
Tirs. d.   8.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital – steen Bo verner
ons.  d.   9.  kl. 19.30 Løvfaldskoncert i faaborg kirke
Tors.  d. 17.  kl. 19.00 Caféaften i Det nye Hospital – Mogens Hansen
ons.  d. 23. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen

søn.  d.   1.  kl. 19.00  Alle Helgens dag (Matt. 5, 1-12) v. nn
søn.  d.   8. kl. 10.30 23. s. e. trinitatis (Matt. 22, 15-22) v. LM
søn.  d. 15.  kl. 10.30 24. s. e. trinitatis (Matt. 9, 18-26) – kor og kirkekaffe v. Hn
søn. d. 22.  kl.   9.00 sidste s. i kirkeåret (Matt. 25, 31-46) v. nn
søn.  d. 29.  kl. 10.30 1. s. i advent (Luk. 4, 16-30) - kirkekaffe v. LJ

Tirs.  d.   6.  kl. 14.30 Eftermiddagsmøde i Kirkeladen – Elisabeth Hahn-Petersen
ons.  d.   7.  kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital
ons. d.   7. kl. 19.30 orgelkoncert i faaborg kirke
Tirs.  d. 20.  kl. 19.00 fælles sogneaften i Det nye Hospital – Bjarne nielsen Brovst
ons.  d. 21.  kl. 10.00 fortælle-formiddage starter i Kirkeladen – hver onsdag
Tirs.  d. 27.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital – Kjeld Roger Henriksen

Tirs.  d.   3.  kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital
Tors.  d.   5.  kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen
ons.  d. 11.  kl. 19.30 orgelkoncert i faaborg kirke
Tors. d. 19. kl. 19.00 Caféaften i Det nye Hospital – sofie Holm strøm
Tirs.  d. 24.  kl. 14.30 sangeftermiddag i Kirkeladen – Lene Matthies
ons. d. 25.  kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i faaborg og Diernæs

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Ole Jonssen, KH: Kjeld Roger Henriksen, NN: Ny Præst
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gudstjenester på Prices Have Centret
Tirsdag d. 15. september kl. 14.30 v/ Henrik nedergaard
Tirsdag d. 20. oktober kl. 14.30 v/ Lars Jonssen
Tirsdag d. 17. november kl. 14.30 v/ny præst

kirkebilen
Kirkebilen kører alle søndage, såvel til faaborg som til Diernæs Kirke. 
Transporten er gratis.
Bilen bestilles dagen før på tlf. 6261 8800.



    

NyT fRa MENIgHEDsRåDENE
DIERNæs sogN
I sidste nummer af Kirkebladet ventede vi på svar fra 
nationalmuseet om tilladelse til at reparere de øverste 
kirkehvælv. Tilladelsen er nu givet og arbejdet er vel 
udført af Brobyværk Murerforretning.
Der er ligeledes blevet isat ny dør til tårnet og i Rothes 
kapel, som ligger på kirkegården mod vest. Begge døre 
var meget angrebet af råd og stod til at blive udskiftet.
Til sogneudflugten til grimmerhus og Middelfart med 
afsluttende spisning i Katterød forsamlingshus var der 
rigtig mange, der havde lyst til at deltage. Det er dejligt, 
når der bliver arrangeret noget, at det bliver bakket op.
Læs andet sted i Kirkebladet om den fælles sogneaften 
med faaborg sogn, hvor Bjarne nielsen Brovst kommer 
og fortæller om sine to haver og arrangementerne i 
kirken og i Kirkeladen.
Den 3. 12. 2015 er der advents/julekoncert i Diernæs 
kirke med faaborg koret, men derom nærmere i næste 
nummer af Kirkebladet.

Hanne Poulsen, formand

ansættelse af ny sognepræst
Som	bekendt	måtte	sognepræst	Pia	Søgaard	
Hansen	forlade	sin	stilling	pr.	31.07.	2015	på	
grund	af	sygdom.	Den	4.	august	blev	stillingen	
opslået	i	Præsteforeningens	blad,	på	Kirke-
ministeriets	og	Fyens	Stifts	hjemmesider.	De	4	
menighedsråd	i	pastoratet	er	nu	ved	at	udtage	
ansøgere	til	prøveprædiken	og	samtale.	Fa-
aborg,	Diernæs,	avernakø	og	Lyø	menigheds-
råd	forventer	at	kunne	ansætte	en	ny	sogne-
præst	pr.	15.	oktober	2015.	

faaboRg sogN
som alle ved, er der ved at blive etableret et flygtninge-
center i faaborgs tidligere sygehus, hvor det forventes, 
at der hovedsageligt vil flytte syriske flygtninge ind. 
Blandt flygtningene vil der normalt være mange kristne.
På baggrund af de mange flygtninge der kommer til fyn, 
herunder faaborg, har biskop Tine Lindhardt oprettet 
en ½ migrantpræstestilling til at tage sig af flygtningene, 
den nye migrantpræst vil få base i faaborg, d.v.s. ved-
kommende vil få et kontor stillet til rådighed i Hospita-
let ved kirken i faaborg.
Migrantpræsten vil få arbejdsområde over hele fyn, og 
er organiseret under provsten i faaborg Provsti.
I forbindelse med sit arbejde vil migrantpræsten lejlig-
hedsvis afholde gudstjenester for flygtningene i faaborg 
kirke.
sognepræst Maria True, der bor i odense, er ansat fra 
den 1. februar 2015 og vil flytte ind på kontoret fra 1. 
august 2015.   

Erik Buch, formand

Menighedsrådsmøder, faaborg
•	Onsdag	den	2.	september	kl.	17.30
•	Onsdag	den	7.	oktober	kl.	17.30
•	Tirsdag	den	3.	november	kl.	17.30
•	Onsdag	den	25.	november	kl.	17.30

Møderne	afholdes	i	Det	nye	Hospital,	
Kirkestræde	11.

Menighedsrådsmøder, Diernæs
•	Onsdag	den	26.	august	2015	kl.	17.00
•	Onsdag	den	23.	september	2015	kl.	17.00
•	Torsdag	den	5.	november	2015	kl.	17.00

Møderne	afholdes	i	Kirkeladen,	
Mosetoften	2	B,	Diernæs
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Migrantpræst får kontor i faaborg
Som	nævnt	ovenfor	tilknyttes	den	fynske	
migrantpræst,	Maria	True,	fra	august	måned	
Faaborg.	nedenfor	præsenterer	hun	sig	selv.

Mit navn er Maria True. Jeg er 37 år og er ansat i fyens 
stift som migrantpræst. fra august bliver jeg tilknyttet 
faaborg sogn, hvor jeg får kontor i Det gamle Hospital. 
Jeg kommer ikke til at være på kontoret hver eneste dag, 
da jeg kun er ansat på deltid og dækker hele stiftet. Her-
udover har jeg fået et vikariat som sognepræst i Køng 
sogn (ved glamsbjerg) også fra august. Jeg arbejder både 
med kristne migrantmenigheder, hvoraf de fleste er bo-

sat i odense, og skal også til at arbejde med asylsøgende, 
hvorfor min kontorplads i netop faaborg virker oplagt, 
nu hvor der er åbnet et asylcenter i byen. Jeg glæder mig 
rigtig meget til at komme til faaborg. Jeg har allerede 
mødt de andre præster ved faaborg kirke, og jeg tror, at 
jeg vil føle mig hjemme her. Jeg ser frem til samarbejdet 
med både kolleger, kirkens ansatte, menighedsråd og 
frivillige om gudstjenester eller andre eventuelle tiltag 
for byens asylsøgende! 

Maria	True,	
tlf.	29	40	51	57



Lyø & avernakø
Lyø kirke - gudstjenester
September
søn.  d.   6.  kl.   9.15 14. s. e. trinitatis (Luk. 17, 11-19) v. KH
søn.  d. 20. kl.   9.15 Høstgudstjeneste - (Luk. 7, 11-17)  v. LM

Oktober
søn.  d.   4.  kl.   9.15 18. s. e. trinitatis (Matt. 22, 34-46) v. KH
søn.  d. 25. kl. 16.15 21. s. e. trinitatis (Johs. 4, 46-53) v. Hn

november
søn.  d. 15. kl. 16.15 24. s. e. trinitatis (Matt. 9, 18-26) v. LJ
søn.  d. 29. kl.   9.15 1. s. i advent (Luk. 4, 16-30) v. nn
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avernakø kirke - gudstjenester
September
søn.  d. 13.  kl.   9.30 Høstgudstjeneste (Matt. 6, 24-34) v. KH
søn.  d. 27. kl.   9.30 17. s. e. trinitatis (Luk. 14, 1-11) v. KH

Oktober
søn.  d. 11.  kl. 16.00 19. s. e. trinitatis (Mark. 2, 1-12) v. KH

november
søn.  d.   1. kl.   9.30 Alle Helgens dag (Matt. 5, 1-12) v. nn
søn.  d. 15. kl. 16.00 24. s. e. trinitatis (Matt. 9, 18-26) v. Hn
søn.  d. 29. kl.   9.30 1. s. i advent (Luk. 4, 16-30) v. LM
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Menighedsrådsformand:
Asta Bøgebjerg
Tlf.: 6261 8015
Mail: bogebjergferie@strynet.dk

Graver: se under faaborg Kirkegård.

Menighedsrådsformand:
Poula Rose Henriksen
Tlf: 63617980
Mail: mail@krogagergaard.dk
 

Graver: flemming Juul Christensen
Tlf: 62617470 / 26787470
Mail: avernakoelam@gmail.com

Den 7. juni kunne vi genåbne Avernakø kirke med en 
festgudstjeneste, hvor provst Lars ole Jonssen var præ-
dikant, og hvor vi samtidig kunne afholde barnedåb. Der 
var samstemmende ros for det udførte arbejde, og især 
blev det bemærket, at farverne i kor og skib var afstemt 
efter hinanden og gav et præg af helhed. De mennesker, 
der indtil nu har besøgt kirken, har kun haft rosende ord 
om det resultat, som er opnået efter 5 måneders ihærdig 
indsats af alle de involverede.  Avernakø Menighedsråd



særlige gudstjenester i faaborg kirke
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Døvegudstjeneste i faaborg kirke 

•		Den	13.	september	kl.	10.30

Døvemenigheden syddanmark glæder sig til at komme til 
gudstjeneste i fåborg. vi har ikke vores egen kirke, men 
låner altid forskellige kirker til vores gudstjenester. vi har 
sommerudflugt til fåborg 13. september. gudstjenesten 
foregår med både tale og tegnsprog, så alle vil kunne forstå 
hvad der bliver sagt. Derfor er den hørende menighed også 
velkommen. Det er Døvepræsterne Christina Ebbesen og 
Ulrich Thiim der står for gudstjenesten denne søndag.

Døvepræst Ulrich Thiim

salmesang og suppe fortsætter

Efter en kort gudstjeneste, hvor vi lægger vægt på sangen, 
går vi over i Det nye Hospital til snak og en omgang suppe 
med brød. Der er ingen tilmelding, og det er ganske gratis, 
så kom og vær med til hyggelig samvær! Sæt	kryds	i	ka-
lenderen	ved	følgende	datoer	i	efteråret:
•			 Onsdag	den	16.	september		kl.	17.30	-	ca.	19.00	
	 i	Faaborg	kirke	ved	Lene	Matthies
•			 Onsdag	den	21.	oktober		 kl.	17.30	-	ca.	19.00	
	 i	Faaborg	kirke	ved	Henrik	nedergaard
•			 Onsdag	den	18.	november		 kl.	17.30	-	ca.	19.00	
	 i	Faaborg	kirke	ved	Lars	Jonssen

Halloween – alle Helgen 
aftengudstjeneste – i faaborg kirke

•		Fredag	den	30.	oktober	kl.	20.15

når	butikkernes	lys	slukkes,	så	tændes	kirkens	
lys	til	en	stemningsfuld	aftengudstjeneste.	

Gudstjenesten	er	for	både	familier,	unge	og	ældre.	
arrangementet	er	en	del	af	Faaborg	Græskar	

Festival	under	Shopping	Faaborg.
 

kunstandagt 

•		Lørdag	den	5.	september	kl.	18.00

Igen i år har vi den glæde at holde andagt i forbindelse med 
Kunstnertræf 2015 – vAnD.

vi lader kunstværker give det kristne budskab med- og mod-
spil ved kunstandagten lørdag den 5. september kl. 18.00 i 
faaborg kirke.
årets tema er vAnD, som bl.a. refererer til vand som både 
livgivende og ødelæggende. Men…kom selv og se! Alle er 
naturligvis velkomne.

Høstgudstjeneste og menighedsmøde

•		Søndag	den	6.	september	2015	kl.	10.30

faaborg Menighedsråd indbyder til menighedsmøde, hvor vi 
mødes i kirken til høstgudstjeneste.
Efter gudstjenesten samles vi i Det nye Hospital.
Det endelige program er ikke fastlagt endnu, men der vil bl.a. 
blive orienteret om arbejdet i menighedsrådet samt indbudt 
til frokost. noter hellere datoen i kalenderen nu, så vil vi 
fremlægge det endelige program senere, når det er færdigt.

Faaborg Menighedsråd, Erik Buch, formand

Høstgudstjenester for børn 
i faaborg kirke

•		Tirsdag	den	8.	september	kl.	10.00

Høstguds-tjeneste for børnehaver og dagplejere ved Lene 
Matthies.

•		Torsdag	den	10.	september	kl.	9.00

Høstgudstjeneste for 0.-3. klasse ved Henrik nedergaard. 

skulle man lyst til at komme med frugter og lignende til 
pyntning af kirken, kan man kontakte kirketjener Anne Thaule 
eller en af præsterne.
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Løvfaldskoncert i september

•		Onsdag	d.	9.	september	kl.	19.30	
i	Faaborg	kirke

Løvfaldskoncert med ”Ken Thinggaard Trio” med Trine 
Lunau, sang, Hans Mydtskov, saxofon og Ken Thinggaard, 
klaver. Trioen optræder med årstidens sange, salmer og 
toner i raffinerede jazzfortolkninger.

Ken Tinggaards Trio spiller musik, der tager sit udgangs-
punkt i et nordisk tonesprog. Udgangspunktet er kendte 
salmer og sange fra højskolesangbogen, der fortolkes i nye 
og spændende udgaver. Musikken vækker derfor både gen-
kendelsens glæde og overraskelse og nysgerrighed hos lyt-
teren. Ken Tinggaards Trio består af 3 rutinerede musikere, 
der har fundet sammen for at dyrke et lyrisk, melodisk og 
eftertænksomt udtryk.

Carl Nielsen 150 år
Carl nielsens musik og fejringen af hans 150 års fødselsdag 
har været et gennemgående tema i årets koncerter. Commo-
tio op. 58, komponeret i 1930, er det sidste store værk, som 
Carl nielsen nåede at skrive. værket kan – som det også 
antydes af Carl nielsen selv – opfattes som en tilbagevenden 
og hyldest til baroktidens orgelmusik: ”Intet af mine andre 
arbejder har krævet så stor koncentration som dette: et for-
søg på at genopbygge den virkelig eneste gældende orgelstil, 
nemlig den polyfone musik, som passer specielt for dette 
instrument, som i lang tid er blevet betragtet som et slags 
orkester, hvad det aldeles ikke er”. 

De fleste kender til Carl nielsens sange, der jo er nogle af 
de mest kendte og sungne fællessange overhovedet. Hans 
salmemelodier er, i en kirkelig sammenhæng, ligeså kendte 
og elskede, om end af et færre antal. En jul uden ”Mit hjerte 
altid vanker” og en påske uden ”Påskeblomst” er utænkelige 
i de fleste danske kirker. fejringen af Carl nielsen slutter af 
med en række nyere bud på bearbejdelser af hans kirkelige 
melodier.

•		Onsdag	d.	7.	oktober	kl.	19.30	
i	Faaborg	kirke

orgelkoncert med steen Wrensted-Jensen, Tønder, der 
opfører Carl nielsens store orgelværk ”Commotio” samt 
musik af otto Malling.

•		Onsdag	d.	11.	november	kl.	19.30
	i	Faaborg	kirke

orgelkoncert med kirkens organist, der fremfører musik af 
Carl nielsen samt koralbearbejdelser af hans salmemelodier 
komponeret af bl.a. Bedrich Janacek, naji Hakim m. fl.

Der er fri adgang til alle koncerter.
Organist Bo T. Lerche
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koncerter efteråret 2015

skal du konfirmeres i 2016? 

søndag d. 27. september 2015 kl. 10.30 i faaborg Kirke er 
der fælles gudstjeneste og indskrivning af det kommende 
års konfirmander, der skal konfirmeres i enten faaborg, 
Diernæs, Lyø eller Avernakø Kirke. 
vi starter med en festlig gudstjeneste, og efterfølgende er 
der saft, kaffe og te og en sandwich. Husk at medbringe 
tilmeldingsblanket og kopi af dåbsattest. 
Undervisningen bliver i det kommende skoleår tilbudt i 
tiden efter efterårsferien og indtil påske.

Vi	håber,	at	alle	de	kommende	konfirmander	med	
familie	vil	møde	op	til	denne	gudstjeneste.

Minikonfirmander 2015 

Hvis du går i 3. kl. efter sommerferien, vil der igen i år 
være mulighed for at gå til minikonfirmand. Der vil blive 
uddelt indbydelser med tilmeldingsblanket til klasserne i 
starten af det nye skoleår. 
så husk at kigge efter i dit barns skoletaske – der skulle 
gerne sidst i august ligge en tilmeldingsblanket !
Til minikonfirmand hører vi historier fra bibelen, går i 
munkenes fodspor for faaborg Kirke er jo bygget som 
klosterkirke, løser opgaver, synger, leger, beder fadervor, 
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 spæn-
dende ting for både piger og drenge. vi glæder os til et nyt 
hold minikonfirmander til efteråret!
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Præster ved faaborg, Diernæs, 
Lyø og avernakø kirker

Sognepræst	(kbf.)	Henrik	nedergaard
Klostergade 40, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 04 78 / 24 23 59 78
E-mail: hne@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Sognepræst	Lene	Matthies
Kapellanstræde 6, 5600 faaborg
Tlf.: 29 64 04 50
E-mail: lema@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Sognepræst	Kjeld	Roger	Henriksen
skallevej 16, Avernakø, 5600  faaborg
Tlf.: 63 61 79 80
E-mail: mail@krogagergaard.dk
Træffes bedst efter telefonisk aftale. fridag mandag.

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

faaborg sogn:
www.faaborg-kirke.dk

Kordegn	Palle	Juhl	Knudsen
faaborg Hospital, Kirkestræde 11,
5600 faaborg
Tlf.: 62 61 03 18
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.: 63 60 70 65 / 21 25 21 36

Kirkegårdsleder	Torben	ærenlund
Priorensgade 12 A, 5600 faaborg
man.-fre. kl. 11-12. Tlf.: 21 47 45 54

Kirketjener	anne	Thaule
Damtoften 23, 5600 faaborg
Tlf.: 30 50 16 07
fridag: Mandag

Menighedsrådsformand	erik	Buch
øster Møllevej 11, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 00 46 / 30 50 16 05

Kasserer	erik	Sørensen
Rugagervej 28, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 35 93

Kirkeværge	Frank	Dibbern
Tangmosen 13, 5600 faaborg
Tlf.: 62 61 37 18

Diernæs sogn:
www.diernaes-kirke.dk

Graver	og	kirketjener	Karin	Krog	Daugaard
svendborgvej 270, 5600 faaborg
Tlf.: 21 73 06 78
E-mail: diernaes.kirkegaard@gmail.com
fridag: Mandag

Kirkesanger	Søren	Terndrup-Larsen
svendborgvej 164, 5600 faaborg
Tlf.: 40 32 87 99

Organist	Thomas	Leerbeck
sct. Hansgade 14, 5600 faaborg
Tlf. 28 26 81 51

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. 42 70 13 30


