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Det var helt sikkert første gang, han den fireårige så 
en person iført krave og præstekjole. Der var således 
munterhed i kirkerummet og smil på læberne, da jeg 
”min første gang” som præst udtalte ordene: og det 
skete i de dage… nu er jeg så tilbage som nyansat 
præst ved faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø kirker. 
Jeg glæder mig, som de fire sognes nye præst og del 
af et præstefællesskab med mine nye kolleger, til at 
forkynde evangeliet og stå til rådighed på såvel øerne 
som i landsby- og bysogn. Ligesom jeg ser frem til 
samarbejdet med de fire menighedsråd og alle om-
kring pastoratets kirker og til at lære menighederne 
at kende. 

Jeg er som præst optaget af mange ting. De mange 
nye tiltag som gøres for at bringe gudstjenesten og 
dermed kirkens budskab i øjenhøjde. Dertil Astrids 
Lindgrens forunderlige forfatterskab og måden, hvorpå 
det nærmest er gennemsyret af kristendommen. og 
teologi i det hele taget på alle niveauer. og jeg har som 
beskikket censor ved den teologiske uddannelse en god 
mulighed for at følge med i, også hvad der rører sig i 
den akademiske verden. 
Jeg har i tiden før jeg blev præst beskæftiget mig 
med Thomasevangeliet, som i 1945 dukkede frem af 
ørkensandet i ægypten og også med den ægyptiske 
kirke, som jo i dag bedrøveligvis hører til en af de mest 
forfulgte i verden. Den ægyptiske, eller som den også 
kaldes, koptiske gudstjeneste, har rødder tilbage til 
gudstjenestefejringen i den ældste kirke. 

Mon ikke det gælder for de fleste, at den første gang, en 
vigtig begivenhed indtræffer i ens liv, også er en, man 
husker særligt. for barnet, den første skoledag, for den 
unge forelskede, det første kys, da man som nybagt mor 
eller far for første gang sad med den lille ny i armene 
osv. også i vort arbejdsliv kan der være en sådan første 
gang, som særligt huskes. 

for mig som præst er der det særlige ved faaborg, at 
jeg her havde min første julegudstjeneste i 2004. Min 
første af slagsen, da jeg som helt ny præstevikar havde 
fået denne opgave. og med mindre man hører til de 
præster (dog ikke jeg), som bruger julegudstjenesten til 
at skælde ud på den menighed, man måske har savnet 
hele året, ja så vil man som præst denne dag Juleaften 
virkelig gerne brænde igennem med kirkens stærke og 
evigt aktuelle budskab. 

nu hvor man endelig er sikker på ”kunder i butikken”. 
så der var for mig en del sommerfugle i maven, da jeg i 
den stopfyldte kirke iklædt min nysyede præstekjole be-
vægede mig op mod alteret for at indlede gudstjenesten. 
ved knæfaldet sad en lille dreng med sin far og ved synet 

af mig præsten, der nærmede sig, udbrød 
han i bedste H.C. Andersen stil med høj 

og klar barnerøst: ”far, hvad er 
det?” og pegede samtidig med 
al tydelighed på dette mærke-

lige sortklædte fænomen – 
nemlig undertegnede. 

og det skete i de dage…
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At rejse er at leve skrev den gamle eventyrdigter, og det 
mærker vi, når vi hvert andet år tager på sognerejse. I 
2016 går turen til Krakow i dagene den 25. maj -1. juni. 
Krakow er en gammel kulturby i det sydlige Polen med 
smukke og stemningsfulde huse og gader og med en 
spændende og dramatisk og til tider tragisk historie. På 
turen skal vi bl.a. se de smukke kirker i byen, i fodsporet 
på Pave Johannes Poul II, der var biskop i byen, besøge 
kz-lejren Auschwitz og dybt ned i undergrunden til en 
berømt saltmine lidt uden for byen. 
vi er som regel cirka 35 deltagere på sognerejserne 
og fællesskabet undervejs har høj prioritet. På turene 
knyttes der nye venskaber, der lever længere end de otte 
dage, turen varer.
vi holder nogle rejse-aftener, hvor vi dykker ned i Kra-
kows historie, kultur, kirke mv. Disse møder foregår i 
konfirmandstuen ved svanninge præstegård, og alle kan 
deltage. Kaffe/the og kage koster 10 kr. 

Bl.a. er man under gudstjenesten opdelt i mænd og 
kvinder. noget, som jeg har ladet mig fortælle også 
fastholdes på Lyø. Endnu en grund til, at jeg er sikker 
på, at jeg vil komme til at føle mig ”hjemme” i min nye 
gerning. 

Jeg kommer fra en stilling som sognepræst ved sten-
strup og Lunde kirker nær svendborg og har også været 
præst på sjælland nogle år. Jeg kender sydfyn godt 
blandt andet fra min tid som ansat ved Den frie lærer-
skole i ollerup, hvor jeg underviste i kristendom og 
fortælling.  Min mand Jens schou er klarinettist, og vi 
har to børn på 9 og 13 og et hjem, hvor der bådes høres 
ny og gammel musik, herunder den jødiske verdensmu-
sik klezmer.   

I grunden er der, tænker jeg, også noget ”første gang” 
over hver eneste gang vi fejrer jul. selvom det jo dertil 
altid er både gammelt og velkendt og fyldt af erindrin-
ger og minder. ”guds milde ansigt skal vi se” står der i 
julesalmen. og det er måske det væsentlige. Hen over 
jul, hvor det kan føles trist med mørke og snefog, får vi 
hvert år den chance, at vi kan tro på et lille barn (forny-
elsen i vore liv), der bliver født. og så starte forfra. 
   
   Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst

sognerejse 2016
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yderligere information om rejsen, pris mv. kan fås hos 
sognepræst vibeke Hammerum, svanninge, tlf. 62 61 
94 54, sognepræst ole Buhl nielsen, Brahetrolleborg, 
tlf. 62 65 11 21 eller sognepræst Henrik nedergaard, 
faaborg, tlf. 62 61 04 78.

Rejseaftnerne foregår:
Onsdag den 18. november kl. 19.30
Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.30
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.30
Onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.30
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CaféafteneR
CaféafteneRne fInDeR SteD I Det 

nYe HOSPItaL. Det KOSteR 30 KR. MeD 
Kaffe OG SMÅKaGeR.

Migrantpræst i fyens stift 
ved migrantpræst Maria True

•    Torsdag den 28. januar kl. 19.00-21.00

Migrantpræst i fyens stift 
Maria True holder et ufor-
melt foredrag om det at være 
migrantpræst, for hvad laver en 
sådan overhovedet? Maria True 
siger selv om foredraget: ”Jeg 
vil fortælle om mit arbejde og 
møde med de kristne migrant-
menigheder, der findes udenfor 

folkekirken her på fyn, afrikanske, burmesiske og mange 
andre, men også berøre andre aspekter af mit virke. Mit 
foredrag vil blandt andet omhandle mine erfaringer med 
de kristne migrantmenigheder, jeg møder i mit arbejde; 
hvem er de og hvordan er deres kristendomsforståelse i 
forhold til en luthersk evangelisk kristendomsforståelse? 
Herudover vil foredraget omhandle mødet med asylsø-
gende på fyn.

Manden bag Hvedholms storhedstid
ved historiker cand. mag. frants Andreasen

•   Torsdag den 25. februar kl. 19.00-21.00

Denne aften kommer til at stå 
i historiens tegn, når histori-
ker frants Andreasen kommer 
og holder foredrag om Jørgen 
Brahe – manden bag Hvedholms 
storhedstid.

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.

Kirkebilen kan ligeledes bestilles til alle arrangementer.

om julesalmer og julesange
ved ole Dahl

•    Tirsdag den 8. december kl. 14.30

Juleafslutningen i år bliver en 
hyggelig eftermiddag med besøg 
af ole Dahl. Han vil fortælle om 
julesalmer og julesange, samt 
fortælle om digterne bag dem. vi 
skal naturligvis også julehygge og 
synge en masse julesange.

Vort modersmål er dejligt 
ved studielektor Hans Jørgen Petersen, odense

•    Tirsdag den 9. februar kl. 14.30

Det danske sprogs og den danske 
sangs betydning for vores iden-
titet og nationalfølelse fra 1770 
til 2015. foredraget vil også 
inddrage andre vigtige nationale 
symboler som f.eks. flaget og 
kongehuset, og i det hele taget 
behandle spørgsmålet: Hvad vil 
det sige at være dansk/dansker? 

Jeg vil også behandle spørgsmålet om integration af ind-
vandrere/nydanskere. fællessang af centrale fædrelands-
sange vil indgå.

Den koptiske kirke
ved sognepræst Marianne Aagaard skovmand

•    Tirsdag den 12. januar kl. 14.30

sognepræst Marianne Aagaard 
skovmand fortæller om sit besøg 
hos den koptisk-ægyptiske me-
nighed ved Markuskirken i Lon-
don. Menigheden er den ældste 
menighed udenfor ægypten og 
regnes i dag for moderkirke for 
de mange koptiske kirkesam-
fund, som i dag findes rundt 
omkring i Europa. 

HØJSKOLE-
efteRMIDDaGe

HØJSKOLeefteRMIDDaGene fInDeR 
SteD I Det nYe HOSPItaL. Det KOSteR 

30 KR. MeD Kaffe OG BRØD.



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

arrangementer i Diernæs:DIeRnæS KIRKe
Juletoner med calypsorytmer 

og solister
•    Torsdag den 3. december 2015 kl. 19.00 

Julekoncert med faaborgkoret under ledelse af Eva 
simony med solisterne Lotte skytte, sang og klaver, og 
søren Bøje på guitar. Alle er meget velkomne, og kon-
certen er gratis.

særlige gudstjenester
2. søndag i advent den 6. december kl. 16.00 
familiegudstjeneste ved sognepræst Lene Matthies. freds-
lyset bæres ind og Luciapigerne fra faaborg medvirker.
4. søndag i advent den 20. december kl. 19.00
De 9 læsninger ved sognepræst Lars ole Jonssen og hvor 
sognets beboere medvirker. Der er kirkekaffe i våbenhuset.
Julesøndag den 27. december kl. 16.00 
”synger vi julen ud” ved sognepræst Marianne skovmand. 
solo-klarinettist Jens schou medvirker.
Nytårsdag den 1. januar 2016 kl. 16.00 
nytårsgudstjeneste ved sognepræst Lars ole Jonssen. vi 
byder det nye år velkommen med champagne og kranse-
kage i våbenhuset efter gudstjenesten.

fastelavn
•    Søndag den 7. februar 2016 kl. 10.30

gudstjeneste ved Lars ole Jonssen, hvor der efterfølgende 
inviteres på suppe m.m. i Kirkeladen.
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aRRanGeMenteR I 
KIRKeLaDen, 

DIeRnæS
keramiker søren Thygesen

•    Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19.00 

Keramiker søren Thygesen, Diernæs kommer og for-
tæller om sit arbejde som keramiker og viser billeder 
fra sin produktion. Der er kaffe/the med brød i løbet 
af aftenen.

Migrantpræst i fyens stift
•    Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 14.30

Migrantpræst Maria True, som er ansat af fyens stift, 
kommer og fortæller om sit arbejde med at bringe 
kristne flygtninge og migranter nærmere til folkekir-
ken og om migrantmenighederne på fyn.  Der bydes 
på kaffe/the i løbet af eftermiddagen.

fælles sogneaften
•    Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.00 

naser Khadar, Mf, kommer og fortæller om sin 
opfattelse af flygtningesituationen. Se mere i næste 
nummer af Kirkebladet og i dagspressen.

Nytårsvandring fra Diernæs kirke
•    Søndag den 17. januar 2016 kl. 10.30

fynsk Pilgrimsvandring arrangerer nytårsvandring fra 
Diernæs Kirke. vi mødes til gudstjeneste kl. 10.30, 
hvorefter vi vandrer i den nærliggende smukke natur 
ved Diernæs. vi kommer forbi finstrup Kirkeruin, ind 
i Holstenshuus-skovene og på øhavsstien med mange 
flotte udsigtspunkter. Madpakke spiser vi i Kirkeladen, 
menighedshuset i Diernæs, og efter endt vandring slut-
ter vi af med kaffe/the/kage i Kirkeladen. forventet 
afslutning ca. kl. 16. Pris kr. 30. 
Tilmelding til vandringsleder Marianne olesen, 
tlf. 20 89 12 04, eller olesen.marianne.53@gmail.com 
senest fredag den 15. januar 2016. Alle er velkomne. 



VElkoMMEN TIl gUDsTJENEsTER, MøDER og koNcERTER

faaborg kirke - gudstjenester

November

Januar

November

December

Februar

Marts

ons. d. 25. kl. 17.30  Minikonfirmandernes Julemusical i faaborg kirke v. Hn
søn.  d. 29.  kl. 10.30 1. s. i advent (Luk. 4, 16-30) - kirkekaffe v. Hn

fre.  d.   1. kl. 14.00 nytårsdag (Matt. 6, 5-13) - champagne v. LJ
søn.  d.   3.  kl. 10.30 Helligtrekonger (Matt. 2, 1-12) – nytårsparade v. Hn
Tirs.  d.   5.  kl. 17.00 Aftensang v. Ms
søn.  d. 10. kl. 10.30 1. s. e. helligtrekonger (Mark. 10, 13-16) – kirkekaffe v. Ms
ons. d. 13.  kl. 17.30 salmesang og suppe v. Ms
søn.  d. 17.  kl. 10.30 sidste s. e. helligtrekonger (Joh. 12, 23-33) v. LM
søn.  d. 24.  kl. 10.30 septuagesima (Matt. 25, 14-30) v. Hn
søn.  d. 31. kl. 10.30 seksagesima (Mark. 4,26-32) v. Hn

søn.  d. 29.  kl. 10.30 1. s. i advent (Luk. 4, 16-30) - kirkekaffe v. LJ

Tirs. d.   1.  kl. 17.00 Aftensang v. LJ
fre. d.   4.  kl. 12.15 Adventsgudstjeneste for sundskolen v. Hn
søn.  d.   6. kl. 10.30 2. s. i advent (Matt. 25, 1-13) v. LM
ons. d.   9.  kl. 10.00 Adventsgudstjeneste for Toftegårdsskolen v. Hn
søn.  d. 13.  kl. 10.30 3. s. i advent (Luk. 1, 67-80) v. Ms
ons. d. 16. kl.   9.30 Julegudstj. for dagplejer, vuggestuer og børnehaver v. Ms
  kl. 10.15 Julegudstj. for dagplejer, vuggestuer og børnehaver v. Ms
  kl. 11.00 Julegudstj. for dagplejer, vuggestuer og børnehaver v. Ms
ons. d. 16. kl. 19.00 International Julegudstjeneste på engelsk v. MT
fre. d. 18. kl.   8.30 Julegudstj. for Enghaveskolen v. Hn
fre. d. 18. kl. 10.00 Julegudstj. for sundskolen og Toftegårdsskolen v. LM
søn.  d. 20. kl. 15.00 4. s. i advent - De 9 læsninger - glögg v. LM
Tors. d. 24. kl. 14.00 Juleaften (Luk. 2, 1-14) v. Ms
  kl. 16.00  v. LJ
fre. d. 25. kl. 10.30 Juledag (Johs. 1, 1-14) v. Hn
Lør.  d. 26.  kl. 10.30 2. juledag (Matt. 10, 32-42) v. LM
søn.  d. 27.  kl. 10.30 Julesøndag (Matt. 2, 13-23) v. Ms

Tirs. d.   2. kl. 19.00 Kyndelmisse – ost og rødvin v. LM
søn.  d.   7. kl. 10.30 fastelavn (Luk. 18, 31-43) v. LM
søn.  d. 14. kl. 10.30 1. s. i fasten (Luk. 22, 24-32) v. Ms
søn.  d. 21.  kl. 10.30 2. s. i fasten (Mark. 9,14-29) v. LM
søn.  d. 28.  kl. 10.30 3. s. i fasten (Joh. 8, 42-51) – kirkekaffe v. LJ

Tirs. d.   1.  kl. 17.00 Aftensang v. Hn
søn.  d.   6. kl. 10.30 Midfaste (Joh. 6,24-37) v. Hn
ons.  d.   9 kl. 17.30 salmesang og suppe v. LM

Diernæs kirke - gudstjenester
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November

December

December

Januar

Februar

Januar

Februar

Marts

søn. d. 29. kl. 16.00 Julekoncert i faaborg kirke - Musikskolen

søn.  d.   6. kl. 16.00 2. s. i advent (Matt. 25, 1-13) – Luciapiger v. LM
søn.  d. 13.  kl. 10.30 3. s. i advent (Luk. 1, 67-80) v. Hn
søn.  d. 20. kl. 19.00 4. s. i advent – De 9 læsninger – glögg og julesmåkager v. LJ
Tors. d. 24. kl. 14.00 Juleaften (Luk. 2, 1-14) v. LJ
  kl. 16.00  v. Ms
fre. d. 25. kl. 10.30 Juledag (Johs. 1, 1-14) v. Ms
Lør.  d. 26.  kl.   9.00 2. juledag (Matt. 10, 32-42) v. LM
søn.  d. 27.  kl. 16.00 Julesøndag (Matt. 2, 13-23) v. Ms

Tors. d.   3. kl. 19.00 Julekoncert i Diernæs kirke – faaborgkoret
søn. d.   6. kl. 16.00 Julekoncert i faaborg kirke – svendborg Kammerkor
Tirs.  d.   8.  kl. 14.30 Prices Have – gudstjeneste v. Lars ole Jonssen
Tirs. d.   8. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital - juleafslutn. med ole Dahl. 
søn.  d. 13. kl. 16.00 Julekoncert i faaborg kirke – A´Capellakoret
søn. d. 20. kl. 13.00 Julekoncert i Klokketårnet – sworn2Brass

Tirs. d. 12.  kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital med Marianne skovmand
ons. d. 13. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Diernæs - Kirkeladen
Tirs.  d. 19.  kl. 14.30 Prices Have – gudstjeneste v. Marianne skovmand
ons.  d. 20.  kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital
ons. d. 27. kl. 19.30 Koncert i faaborg kirke - Brahetrolleborgkoret
Tors. d. 28.  kl. 19.30 sognerejse-møde i svanninge præstegård
Tors.  d. 28. kl. 19.00 Caféaften med migrantpræst Maria True i Det nye Hospital

Tirs.  d.   2. kl. 19.00 Aftenmøde i Kirkeladen, Diernæs, med søren Thygesen
Tirs. d.   9. kl. 14.30 Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital med Hans Jørgen Petersen
Tirs. d. 23. kl. 14.30 Prices Have – gudstjeneste v. Lars ole Jonssen
Tirs. d. 23.  kl. 14.30 Eftermiddagsmøde i Kirkeladen, Diernæs, med Maria Thrue
ons. d. 24.  kl. 17.30 Menighedsrådsmøde i faaborg – Det nye Hospital
Tors.  d. 25.  kl. 19.00 Caféaften med historiker frants Andreasen i Det nye Hospital

fre.  d.   1. kl. 16.00 nytårsdag (Matt. 6, 5-13) - champagne v. LJ
søn.  d.   3.  kl. 10.30 Helligtrekonger (Matt. 2, 1-12)  v. Ms
søn.  d. 10. kl.   9.00 1. s. e. helligtrekonger (Mark. 10, 13-16) v. Ms
søn.  d. 17.  kl. 10.30 sidste s. e. helligtrekonger (Joh. 12, 23-33) – kirkekaffe v. Hn
søn.  d. 24.  kl. 10.30 septuagesima (Matt. 25, 14-30) v. Ms
søn.  d. 31. kl.   9.00 seksagesima (Mark. 4,26-32) v. Hn

søn.  d.   7. kl. 10.30 fastelavn (Luk. 18, 31-43) – suppe i Kirkeladen v. LJ
søn.  d. 14. kl. 10.30 1. s. i fasten (Luk. 22, 24-32) v. Hn
søn.  d. 21.  kl.   9.00 2. s. i fasten (Mark. 9,14-29) v. LM
søn.  d. 28.  kl. 10.30 3. s. i fasten (Joh. 8, 42-51) v. LM

søn.  d.   6. kl. 10.30 Midfaste (Joh. 6,24-37) – kirkekaffe v. Ms

Møder, koncerter, klokkekoncerter m.v. i faaborg og Diernæs
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NyT fRa MENIgHEDsRåDENE
DIERNæs sogN
Her i oktober måned blev der opsat mere lys på kirke-
gården mod vest og mod nord; ligeledes er der opsat 
meget mere lys ved Kirkeladen og ved opkørslen mod 
vest.
Der er ligeledes blevet opsat en cementkant ved skrånin-
gen ned mod Kirkeladen for at undgå evt. nedkørsler.
Diernæs menighedsråd ønsker alle en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår, hvor vi håber, at der fortsat må blive 
bakket godt op om gudstjenester og arrangementer i og 
ved Diernæs kirke.

Hanne Poulsen, formand

faaboRg sogN
nu er vinteren over os, og det er snart jul. vi håber, at 
der inden jul er foretaget en udvidelse af vort varmean-
læg, således at menigheden ikke fryser.
vi har i nogen tid arbejdet med at få tilladelse til projek-
tet, men det har trukket ud, af mange forskellige årsager.
Bl.a. fordi mange instanser har været indblandet i sagen, 
og fordi noget af arbejdet skal foregå inde i kirken. Men 
i skrivende stund, her sidst i oktober, har vi tilladelsen, 
og arbejdet bliver sat i gang så hurtigt håndværkerne kan 
gå i gang.

Erik Buch, formand

Pr. 15. oktober er sognepræst Marianne Aagaard skov-
mand blevet ansat i en fuldtidsstilling som ny sognepræst i 
vort pastorat faaborg-Diernæs-Lyø-Avernakø.
Marianne Aagaard skovmand kommer fra en stilling som 
sognepræst i stenstrup-Lunde pastorat, og har i øvrigt 
tidligere afløst hos os som vikar for fritze steiner-Johnsen, 
i forbindelse med at fritze havde orlov.
vi byder Marianne velkommen til faaborg-Diernæs-Lyø-
Avernakø pastorat, og vi glæder os til samarbejdet med 
vore 3 andre præster Henrik nedergaard, Lene Matthies 

og Lars Jonssen samt menigheden og menighedsrådene. 
vi er overbeviste om, at vi nu har et stærkt team, som 
betyder meget for synligheden ved vore kirker.
som alle ved, har vi i en meget lang periode manglet en 
fastansat præst; men da vi som vikar har haft sognepræst 
Kjeld Roger Henriksen fra Avernakø, som på en meget fin 
og god måde har passet embedet, har vi ikke mærket det. 
vi siger tusind tak til Kjeld Roger Henriksen.

Faaborg-Diernæs-Lyø-Avernakø pastorat

Julelegat
årets legater vil blive uddelt i samarbejde med faaborg-
Midtfyn kommune. Der vil blive tiltænkt et antal legater 
til værdigt trængende børnefamilier i sognene. Der kan 
således ikke søges julelegat ved faaborg kirke i år.

Legatudvalget ved Faaborg kirke
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Ny sognepræst

    Menighedsrådsmøder, faaborg
• Onsdag den 20. januar kl. 17.30
• Onsdag den 24. februar kl. 17.30

Møderne afholdes i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11.

Menighedsrådsmøder, Diernæs
• Onsdag, den 13. januar 2016 kl. 17.00 

Møderne afholdes i Kirkeladen, 
Mosetoften 2 B, Diernæs



lyø & aVERNakø

gUDsTJENEsTER på pRIcEs HaVE cENTRET

lyø kirke - gudstjenester
December
søn.  d. 13.  kl. 16.15 3. s. i advent (Luk. 1, 67-80) v. Ms
Tors.  d. 24. kl. 15.15 Juleaften (Luk. 2, 1-14) v. Hn
fre. d. 25. kl.   9.15 Juledag (Johs. 1, 1-14) v. LJ
Tors. d. 31. kl. 15.15 nytårsaften (Matt. 6, 5-13) v. Hn

Januar
søn.  d. 17.  kl.   9.15 sidste s. e. helligtrekonger (Joh. 12, 23-33) v. LJ

Februar
søn.  d.   7. kl. 16.15 fastelavn (Luk. 18, 31-43) v. LJ
søn.  d. 28. kl.   9.15 3. s. i fasten (Joh. 8, 42-51) v. Ms
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avernakø kirke - gudstjenester
November
søn.  d. 29. kl.   9.30 1. s. i advent (Luk. 4, 16-30) v. LM

December
søn. d. 13. kl. 16.00 3. s. i advent (Luk. 1, 67-80) v. Hn
Tors. d. 24. kl. 15.30 Juleaften (Luk. 2, 1-14) v. LM
søn.  d. 27. kl.   9.30 Julesøndag (Matt. 2, 13-23) v. LJ

Januar
søn. d. 17. kl.   9.30 sidste s. e. helligtrekonger (Joh. 12, 23-33) v. Ms
søn.  d. 31. kl. 16.00 seksagesima (Mark. 4,26-32) v. Hn

Februar
søn. d.   7. kl. 16.00 fastelavn (Luk. 18, 31-43) v. LM
søn.  d. 28. kl.   9.30 3. s. i fasten (Joh. 8, 42-51) v. Hn

gudstjenester på prices Have centret

• Tirsdag, den 8. december kl. 14.30 v/ Lars ole Jonssen
• Tirsdag, den 19. januar kl. 14.30 v/ Marianne Aagaard skovmand
• Tirsdag, den 23. februar kl. 14.30 v/ Lars ole Jonssen
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Menighedsrådsformand:
Asta Bøgebjerg
Tlf.: 62 61 80 15
Mail: bogebjergferie@strynet.dk

Graver: se under faaborg Kirkegård.

Menighedsrådsformand:
Poula Rose Henriksen
Tlf: 63 6179 80
Mail: mail@krogagergaard.dk
 

Graver: flemming Juul Christensen
Tlf: 62 61 74 70 / 26 78 74 70
Mail: avernakoelam@gmail.com



sæRlIgE gUDsTJENEsTER I faaboRg kIRkE
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salMEsaNg og sUppE
foRTsæTTER I DET NyE åR
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 kalenderen ved følgende datoer i det nye år:

• Onsdag den 13. januar kl. 17.30 - ca. 19.00 
 i faaborg kirke ved Marianne Aagaard skovmand
• Onsdag den 9. marts kl. 17.30 – ca. 19.00 
 i faaborg kirke ved Lene Matthies.

INTERNaTIoNal cHRIsTMas 
caRol sERVIcE  
•   Wednesday Dec. 16th 7. p.m. Faaborg church
•   Onsdag den 16 dec. 19.00 i Faaborg kirke

Come join us for an International Christmas celebration of 
the birth of Jesus Christ. All hymns will be in English as well 
as the sermon. sermon by Migrantpastor Maria True. 
International julegudstjeneste på engelsk ved migrantpræst Maria True.
 

kyNDElMIssE
•   Tirsdag den 2. februar kl. 19.00 i Faaborg kirke 
 v. Lene Matthies

Tirsdag den 2. februar er der aftengudstjeneste i faaborg 
Kirke, som tilrettelægges som en fejring af ”Kyndelmisse” – 
kirkens gamle helligdag i midvinteren.
velkommen til en aften fyldt med lys og musik. Efter 
gudstjenesten vil der være ost & rødvin, og alle er hjerteligt 
velkomne til en stemningsfyldt aften!

afTENsaNg I faaboRg kIRkE 
• den 1. tirsdag i måneden kl. 17-17.30

En enkel liturgi med salmesang, læsninger, bøn og stilhed 
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. kl. 16.30. vel mødt!
•   Tirsdag den 1. december v/ Lars ole Jonssen
•   Tirsdag den 5. januar v/ Marianne Aagaard skovmand
•   Tirsdag den 2. februar udgår. Kyndelmisse-
 gudstjeneste samme aften kl. 19.00 v/ Lene Matthies
•   Tirsdag den 1. marts v/ Henrik nedergaard

spEJDERNEs NyTåRspaRaDE
•   Søndag den 3. januar kl. 10.30 i Faaborg kirke 
 v. Henrik nedergaard

årets 2016 starter festligt i faaborg kirke. spejdere i alle 
aldre deltager i denne årlige gudstjeneste. I samarbejde med 
sct. georgs gildet bæres også fredslyset ind i faaborg kirke 
og ind i det nye år ved denne gudstjeneste.

JUlEgUDsTJENEsTER foR skolER, 
bøRNEHaVER og DagplEJERE
Igen i år er vi glade for at få besøg af byens børn i dagene op 
til jul. skulle du som voksen have lyst til at deltage, er du 
naturligvis også velkommen.

•  Onsdag d. 25. november kl. 17.30 
 v. Henrik nedergaard i faaborg kirke
 Minikonfirmandernes jule-musical
• Fredag d. 4. december kl. 12.15-13.00 
 v. Henrik nedergaard i faaborg kirke
 Adventsgudstjeneste for sundsskolens 0.-3. klasser
• Onsdag d. 9. december kl. 10.00 
 v. Henrik nedergaard i faaborg kirke
 Adventsgudstjeneste for Toftegårdsskolens 0.-3. klasser
• Onsdag d. 16. december 
 kl. 9.30, kl. 10.15 og kl. 11.00 
 v. Marianne Aagaard skovmand i faaborg kirke.
 Julegudstjeneste for de mindste. Dagplejebørn, vugge-
 stuebørn og børn fra byens børnehaver er særligt 
 inviteret, men hjemmegående forældre eller bedstefor
 ældre med små er også hjerteligt velkomne. Man kan frit 
 vælge mellem de tre tidspunkter; dog er 9.30 reserveret 
 de allermindste dvs. børn under 3. 
 Kom og mød Bamse Josef og hans søde kæreste Maria og 
 gæt selv hvem der ligger i krybben. 
•  Fredag d. 18. december kl. 8.30 
 v. Henrik nedergaard i faaborg kirke
 Julegudstjeneste for hele Enghaveskolen
• Fredag d. 18. december kl. 10.00 
 v. Lene Matthies i faaborg kirke
 Julegudstjeneste for Toftegårdsskolens og sundsskolens 
 større klasser



aDVENTs- og JUlETIDEN MaRkEREs 
MED MUsIkalskE aRRaNgEMENTER 
allE 4 søNDagE I aDVENT

• Søndag d. 29. november kl. 16.00 i Faaborg kirke
 Musikskolens årlige advents- og julekoncert.

• Søndag d. 6. december kl. 16.00 i Faaborg kirke
  Julekoncert med svendborg Kammerkor under Hans 
 Peter Birk Hansens ledelse, og ensemblet ”Patchworks”,  
 der bla. vil opføre Marc Antoine Charpentiers 
 julenatsmesse.

• Søndag d. 13. december kl. 16.00 i Faaborg kirke
 Julekoncert med faaborg A´Capellakor  dirigeret af 
 ole Dahl samt Luciapigerne ledet af Annelise Poulsen.
.
• Søndag d. 20. december kl. 13.00 ved Klokketårnet

Klokken 13.00 spiller ensemblet sworn2Brass en 30-35 
minutters underholdende julekoncert, hvor de står inde 
i selve Klokketårnet og spiller for dem, der nu kan være 
der. Det er den festlige afdeling, hvor der er plads til både 
klassiske julenumre, men også de lidt sjovere melodier og 
engelske carols.
Klokken 14.00 fortsættes der med en tårnblæserafdeling, 
hvor ensemblet bevæger sig op i Klokketårnets top, og, 
for åbne vinduer, spreder julestemning ud over hele byen. 
Det vil være den mere højtidelige afdeling, med smukke 
julesange og salmer.

• Søndag d. 20. december kl. 15.00 i Faaborg kirke
”De 9 læsninger” med sognepræst Lene Mathies, kirkens 
kor og organist.Efter gudstjenesten inviterer menigheds-
rådet på glögg og æbleskiver i Det nye Hospital.

koNcERT 2016
• Onsdag d. 27. Januar kl. 19.30 i Faaborg kirke

Koncert med Brahetrolleborgkoret dirigeret af Kirsten 
Møller Jensen samt organist Tina Christiansen.

Programmet for koncerten byder på kor- og orgelmu-
sik af bl.a. J. s. Bach, Knut nystedt, niels W. gade, Carl 
nielsen, J. P. E. Hartmann og felix Mendelssohn m.fl. 
Det er det program, som kor og organist, med stor 
succes, præsenterede ved koncerter i Ungarn efteråret 
2015.

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

JUlEkoNcERTER 2015 I faaboRg kIRkE

DE 9 læsNINgER
•    Søndag den 20. december kl. 15.00 i Faaborg kirke 
 v. Lene Matthies
•    Søndag den 20. december kl. 19.00 i Diernæs kirke
 v. Lars ole Jonssen

som optakt til julens fortælling om Jesus, guds søn, der 
bliver født som menneske af fattige forældre, handler de 9 
læsninger om menneskets vilkår i verden.
Læsningerne er alle hentet fra bibelen og fortæller, hvordan 
vi mennesker lever i en verden med både lys og mørke, glæde 
og sorg. En verden med smerte og død, hvor vi har gud at 
hente hjælp hos – den hjælp og omsorg, som vi netop får, da 
Jesus bliver født. Gudstjenesterne med de 9 læsninger 
er gudstjenester med musik, sang, bøn og læsninger 
fra bibelen. 11
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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 Marianne Aagaard Skovmand
Det gl. Hospital, Kirkestræde 11, faaborg
Tlf.: 24 82 20 22
E-mail: maas@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

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 Ingemannsen
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: Henrik nedergaard
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30


