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En bestemt film berører den skæbnesvangre historie om 
11. sept. på sin helt egen måde. Det er filmen Man On  Wire 
– manden på linen – som jeg tænker på. filmen, som er en 
dokumentar fortæller den utrolige og også sande historie om 
franskmanden Philippe Petit, der tilbage i 1974 besluttede at 
spænde en line ud øverst oppe mellem tvillingetårnene og 
så rent faktisk balancere højt oppe i luften fra tårn til tårn. Et 
helt ulovligt projekt, hvis forberedelser blev gjort i dybeste 
hemmelighed. Det lykkedes Philippe Petit med livet som 
indsat at gennemføre projektet. Han balancerede en tidlig 
morgen - på den udspændte line - fra tårn til tårn. Det var 
lige ved kontortids begyndelse, og det så ud som om han 
balancerede på en sky, som en har beskrevet det. filmen, der 
altså genfortæller den utrolige begivenhed, vandt i 2009 en 
oskar og er en enestående og smuk film om en helt særlig 
historie. smuk også, fordi den ikke nævner 11. september 
eller tvillingetårnenes kollaps med et ord endsige billede. Det 
behøver den ikke filmen, for ingen af os kan her bagefter se 
på et billede af tvillingetårnene uden også at tænke på deres 
kollaps. Det lader sig ikke gøre. og netop derfor er det så 
smukt – at filmen fortæller i et andet sprog –med andre bil-
leder – dykker ned i et helt andet univers. og filmen ja den 
handler dybest set netop ikke om kollaps, handler ikke om at 
ødelægge, destruere og rive ned, men derimod om at bygge 
bro! Ja den handler om at spænde en line ud, skabe et smukt 
spinkelt dirrende balancepunkt, og der hvor man ikke troede 
det muligt forbinde to i grunden uforenelige punkter med 
hinanden.

og kirken den har også en historie om fællesskab og om at 
bygge bro. I grunden er det også en historie, der handler om 
brød. for ordet kompagniskab eller fællesskab – ja det har i 
sig ordet brød – com pane – med brød. Man har fællesskab 
med dem, man spiser brødet med. og i dag er der mere end 
nogensinde fokus på det med brød – mel og korn. og det 
fællesskab og den nærhed, der kan opstå heromkring. vi vil 
gerne tilbage til de gamle dyder.  Bager selv vores brød af 
friskmalet økologisk mel. I dag går folk ligefrem på kurser 
for at lære at bage rigtigt brød. vi vil tilbage vil vi til livets 
grundsten med det brød. og jeg tror godt, at vi ved, at det 
ikke kun handler om vitaminer, enzymer og mineraler, alt det 
gode som hvert enkelt lille korn indeholder, men det handler 
også com pane – med brød -  om kompagniskab og fælles-
skab. for til det sunde og gode liv hører ikke kun vitaminer 
og enzymer, der hører også fællesskab, at vi mennesker ikke 
er ensomme. 

D. 11. september er det præcis 15 år siden tvillingetårnene i 
World Trade Center i new york styrtede sammen og dermed 
forandredes verden radikalt. Det er blevet fortalt, at begiven-
heden i første omgang bragte mennesker i den pulserende 
storby new york tættere sammen. Ja folk stimlede sammen på 
det, som vi er kommet til at kende som ground Zero og hjalp 
med at søge efter personer, der var savnet, sørgede for vand 
og mad til redningsholdene og så videre – men efter et stykke 
tid – var alt ikke blot ved det gamle –  men uundgåelig opstod 
også øget behov for kontrol af menneskelig adfærd og stærke 
følelser af angst, mistro, håbløshed voksede frem. Begivenhe-
den 11. september er blevet en del af vores fælles historie. 

Om fællesskaber og om at bygge bro 
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fællesskaber betyder alt i mennesker liv. fællesskab med 
familie og venner, men også fx med dem, vi arbejder sammen 
med. og hvor har jeg hørt det nævnt mange gange i de land-
sogne, hvor jeg har været præst, i samtaler med ældre, som 
på godt og ondt har tænkt tilbage på deres liv: det arbejdsfæl-
lesskab, der var rundt omkring på gårdene på årets travleste 
tid, når det var høst. nok var det et slid, men også med 
gode stunder at tænke tilbage på i det fællesskab som opstod 
omkring arbejdet. Peter Hansens berømte høstbillede malet 
i 1909 skildrer netop et sådant fællesskab. Et dejligt billede 
malet ved Dyreborg og hvor møllen på Lyø ses i baggrun-
den. Der er set med lokale briller det særlige ved billedet, 
at fortællingen om, hvordan det blev til, er blevet fortalt i 
generationer, så det stadig huskes og har betydning. 

Edel Pedersen fortæller sin families historie om billedet på 
faaborg Museums hjemmeside, for både Edels Mor og Moster 
er skildret på billedet, og siden Edel har var en lille pige, har 
hun hørt historien om, hvordan maleren Peter Hansen kom 
ud i marken, for at skildre de fynske unges arbejde. fællesskab 
og høst hører fra gammel tid under et. Ligesom det også helt 
fra gammel tid har været sådan, at mennesker samles ved høst 
for at sige tak. Takke gud for alt det, han giver os for høsten, 
solen og regnen. for livet med hinanden, med dets sorger og 
glæder. Kirkens budskab er at intet lever af sig selv, og intet 
dør for sig selv, men at alting er båret af guds store gavmild-
hed og kærlighed. Ingen af os lever for os selv – eller dør for 
os selv – for vi lever og røres i ham.

Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst 

Edel Pedersens mor fortalte, hvordan kunstneren Peter Hansen arbejdede med i marken ved Dyreborg. 
Kirstine Hansen er nummer seks i rækken af unge, der binder neg på ”Høstbillede” fra 1909 af 
Svendborg-kunstneren Peter Hansen. 86-årige Edel Pedersen har let ved at pege hende ud, for 
Kirstine Hansen er hendes mor, og siden Edel var en lille pige, har hun hørt historien om, hvordan 
maleren Peter Hansen kom ud i marken for at skildre de fynske unges arbejde. 
- Mor var netop blevet konfirmeret, da hun blev såkaldt lillepige på Stigagergaard, altså den yngste 
pige på gården, hvor også hendes to år ældre søster Marie tjente. Mor går bagest i rækken, fordi hun 
skulle lære at binde neg, men Marie er også med på billedet - hun er nummer fire i rækken, fortæller 
Edel Pedersen.

Læs mere på Faaborg Museums hjemmeside under: 
Husker du – så gemmer museet · (www.faaborgmuseum.dk)

Pastoratets 
høstgudstjenester: 

Faaborg kirke 
søndag d. 18. september kl. 
10.30 – med høstfrokost.

Diernæs kirke 
søndag d. 2. oktober 
kl. 10.30 

Lyø Kirke 
søndag d. 18. september 
kl. 9.30

Avernakø Kirke 
søndag d. 25. september 
kl. 9.30

Traditionen tro inviteres 
også skolebørn til høstan-
dagt. Tidspunkt og dag er i 
skrivende stund endnu ikke 
fastlagt.  
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•   Mandag, den 31. oktober kl. 19.00
i Det Ny Hospital i Faaborg

Mette Bock, Mf og bl.a. medlem af fol-
ketingets kirkeudvalg kalder sit foredrag: Religionsmøder i 
en turbulent verden - magter vi det?

I Danmark har vi en levende folkekirke med tilslutning fra 
størstedelen af befolkningen. nye trossamfund er imidlertid 
kommet til og det udfordrer os alle. I det dårlige kultur- og 
religionsmøde bekriger vi hinanden. I det gode kultur- og re-
ligionsmøde kan vi berige hinanden. spørgsmålet er, hvad der 
skal til i en tid, hvor forståelsen for, hvad tro betyder for mange 
mennesker, er under pres. Pris for kaffe og brød kr. 30,00.

HØJSKOLE-
EFTERMIDDAG

HØJSKOLEEFTERMIDDAGENE FINDER STED 
I DET NYE HOSPITAL. 

DET KOSTER 30 KR. MED KAFFE OG BRØD.

Den blomsterglade præst fortæller 

•     Tirsdag d.  20. september kl. 14.30

Hvorfor er tidslen blevet skotlands 
nationalblomst? og hvad brugte 
man brændenælder til under 1. 
verdenskrig? Kom og få svar på 
det og meget andet om vores helt 
almindelige planter ved sæsonens 
første højskoleeftermiddag som 
er ved Eva Maren Ladefoged sog-
nepræst i vester Hæsinge. vi skal 
synge også og Eva har udvalgt en 
buket af de dejligste blomstersange 
fra højskolesangbogen. 

sognerejse til krakow 

•    Tirsdag d. 11. oktober kl. 14.30 

Denne eftermiddag fortæller sognepræst Henrik 
nedergaard om forårets spændende sognerejse til 
Krakow i Polen. vi skal høre om byens og landets 
spændende historie, og der vises naturligvis bil-
leder fra turen.

et liv med musikken

•    Tirsdag d. 29. november  kl. 14.30

Klarinettisten Jens schou meldte sig ud… 
Han stoppede som soloklarinettist, stoppede 
i sit eget kammerensemble, LInensemble, 

stoppede som docent ved Det fynske Musikkonservatorium. 
Et vendepunkt, der åbnede for et nyt musikalsk kapitel i hans 
liv: klezmermusikken. Jens fortæller om musikken i sit liv og 
spiller akkompagneret af Christian søgaard på harmonika ved 

denne årets sidste højskoleeftermiddag. 

For flid og god opførsel

•     Torsdag den 15 september kl. 19.00 

Helene Thiesen, foredragshol-
der og forfatter til bogen FOR 
FLID OG GOD OPFØRSEL, 
Vidnesbyrd fra et eksperi-
ment.
I begyndelsen af 1950-erne blev 22 
grønlandske børn udvalgt til at bli-
ve sendt i familiepleje i Danmark. 
formålet var at; påvirke dem med 
dansk sprog og kultur, så de kunne 
vende tilbage til grønland efter at 
have lært dansk og derved danne 

grundstammen i den nye tosprogede skole. fordansknings-
eksperimentet blev solgt som et tilbud om en social indsats i 
´fattige´familier, uden en eller begge forsørgere. Et tilbud som 
senere i flere tilfælde viste sig at dække over et massivt pres 

for at lade barnet rejse. Helene Thiesen var i denne 
gruppe. Da hun halvandet år senere vendte tilbage til 
sit hjemland, kunne hun ikke længere huske spro-
get og blev ikke opfattet som en rigtig grønlænder. 
I dag bor hun i Danmark, hvor hun er forfatter og 
foredragsholder. 

 
Den store verden og provinsen 

•   Torsdag den 10. november kl. 19.00

Et foredrag over faaborgs kulturliv 
efter Anden verdenskrig med afsæt 
i aktuelle studier – ved Museums-
direktør og historiker Peter Thor 
Andersen.

CAFéAFTEN

CAFéAFTENERNE FINDER STED I DET NYE 
HOSPITAL. DET KOSTER 30 KR. MED KAFFE 

OG SMÅKAGER.

Fælles sOgneaFten i FaabOrg Og Diernæs sOgne
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DIERNÆS KIRKE

Høstgudstjeneste og høstfrokost

•    Søndag den 3. oktober kl. 10.30

Der inviteres efterfølgende til en ”let” høstfrokost i Kirkela-
den, og hvor vi også vil synge efter Højskolesangbogen. ved 
sognepræst Henrik nedergård.

aftengudstjeneste

•    Søndag den 23. oktober kl. 19.00
ved sognepræst Henrik nedergaard.

Høstvandring

•    søndag den 4. september 2016
fra Diernæs Kirke

foreningen fynsk Pilgrimsvandring arrangerer høstvan-
dring fra/til Diernæs Kirke, ca. 11,5 km.

vi mødes til gudstjeneste kl. 10.30 i Diernæs Kirke, Mo-
setoften 2C, Diernæs, 5600 faaborg og forventer at starte 
vandringen ca. kl. 11.45.

vi går ad små veje forbi det smukke Holstenshuus med 
søen for-an. Herfra går vi stillevandring gennem et skovom-
råde ad øhavs-stien, indtil vi kommer til veteranjernbanen 
mellem faaborg og Korinth. Her følger vi banelegemet 
gennem smuk natur til Pipstorn skov, hvor vi spiser vores 
medbragte frokost. Efter frokosten ser vi på ét af fortids-
minderne i skoven. Pipstorn skov har fyns stør-ste samling 
af fortidsminder.
næste del af vandringen går ad markvej med panoramaud-
sigt over faaborg fjord og øhavet. Det skal bare opleves.
sidste del af vandringen er på asfalteret landevej og cykel-/
gangsti. På smedebakken drikker vi kaffe i en have, inden 
van-dringen slutter ved Diernæs Kirke kl. ca. 16.

Husk gode vandresko/-støvler, påklædning efter vejret, 
madpakke og drikkelse.

Tilmelding til vandringsleder Ruth Bech på 
ruthbech@hotmail.com eller tlf. 2886 9886,
senest fredag den 2. september.
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arrangementer i kirkeladen, 
Mosetoften 2b, Diernæs

Menighedsrådsvalg 2016 –
orienterings og evt. opstillingsmøde

•    Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00

I Kirkeladen, Mosetoften 2b, Diernæs, 5600 faaborg til 
det kommende menighedsrådsvalg den 8. november 2016. 
Alle er meget velkomne til at høre om det spændende 
arbejde, det er at være med i menighedsrådet og de mange 
muligheder man har i kirken. Beboere der har folkeregi-
steradresse i Diernæs sogn, er medlem af folkekirken eller 
har løst sognebånd til sognet kan stemme og blive opstillet 
ved opstillingsmødet.

kom og hør en god historie

•    Onsdag den 5. oktober kl. 10.00

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

“Fra nordvestjylland til Fyn med 
Peter Willemoes - en rejse i livssyn og 

lidt om at være en helt”

•    Torsdag den 13. oktober kl. 19.00

ved fhv. provst og sognepræst 
i nr. Broby Palle Jensen, der 
fortæller: Jeg mener, at jeg har 
mødt søhelten Peter Willemoes 
to gange i mit liv…indtil videre! 
Med hans kikkert for øjet og 
gennem spredte erindringsglimt 
prøver jeg at tage pejling af et livs- og 
menneskesyn, som kan ændre kurs fra barndom og 
drengetid  til modne dage. Alle er meget velkomne og der 
serveres kaffe/the og kage.

”Holstenshus´s historie”

•    Torsdag den 15. november kl. 19.00

fhv. godsejer gustav Berner fortæller om godset Hol-
stenshus og familiens tilknytning til dette. Alle er meget 
velkomne og der serveres kaffe/the og kage.



VelkOMMen til guDstjenester

Faaborg kirke - gudstjenester

Diernæs kirke - gudstjenester

September

September

Oktober

Oktober

November

November

Lør.  d.   3. kl. 17.30  Kunstandagt ved sognepræst Jesper svärd
søn.  d.   4. kl. 10.30  15.s.e.trin Luk. 10,38-42 LJ
søn.  d. 11. kl. 10.30  16. s.e.trin Joh. 11,19-45 - kirkekaffe Ms
søn.  d. 18. kl. 10.30  17. s.e.trin Mark 2,14-22 Høstgudstjeneste og høstfrokost Hn
søn.  d. 25. kl. 10.30  18. s.e.trin Joh 15,1-11 
   velkomstgudstjeneste for konfirmander og deres forældre  Ms Hn LM

søn. d.   4. kl. 10.30  15.s.e.trin Luk. 10,38-42  Ms
søn. d. 11. kl. 10.30  16. s.e.trin Joh. 11,19-45 Kirkekaffe LM
søn. d. 18. kl. 09.00  17. s.e.trin Mark 2,14-22  Hn
søn. d. 25. kl. 10.30  Ingen gudstjeneste pga velkomstgudstjeneste for pastoratets 
   konfirmander og deres forældre i faaborg kirke 

søn. d.   2. kl. 10.30   19. s.e.trin Joh 1,35-51 kirkekaffe LM
søn. d.   9. kl. 10.30   20. s.e.trin Matt 21,28-44 Ms
søn. d. 16. kl. 10.30  21. s.e.trin Luk 13,1-9 Hn
søn. d. 23. kl. 10.30   22.s.e.trin Matt 18,1-14 Hn
søn. d. 30. kl. 10.30  23. s.e.trin Mark 12,38-44  Ms

søn. d.   2. kl. 10.30   19. s.e.trin Joh 1,35-51 Høstgudstjenste Hn
søn. d.   9. kl. 09.00   20. s.e.trin Matt 21,28-44 Ms
søn. d. 16. kl. 10.30  21. s.e.trin Luk 13,1-9 LJ
søn. d. 23. kl. 19.00   22.s.e.trin Matt 18,1-14 Aftengudstjenste Hn
søn. d. 30. kl. 09.00  23. s.e.trin Mark 12,38-44  LM

søn. d.   6. kl. 10:30  Allehelgens Dag Matt 5,13-16 Ms
søn. d. 13. kl. 10:30  25. s.e.trin Luk 17,20-33 - kirkekaffe Hn   
søn. d. 20. kl. 10.30  sidste søndag i kirkeåret  LJ 
søn. d. 27. kl. 10.30  1. søndag i advent Matt 21,1-9 Ms

søn. d.   6. kl. 19.00  Allehelgens Dag Matth 5,13-16 LJ
søn. d. 13. kl. 10.30  25. s.e.trin Luk 17,20-33 Kirkekaffe Ms   
søn. d. 20. kl. 09.00  sidste søndag i kirkeåret  LJ 
søn. d. 27. kl. 10.30  1. søndag i advent Matt 21,1-9 Hn

HN: Henrik Nedergaard, MS: Marianne Aagaard Skovmand, 
LJ: Lars Ole Jonssen, LM: Lene Matthies
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gudstjenester på Prices Have Centret
•  Den 20. september  kl. 10.30  ved Henrik Nedergaard
•  Den 18. oktober  kl. 10.30  ved Lene Matthies
•  Den 8. november  kl. 10.30  ved Henrik Nedergaard
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kirkebilen

Kirkebilen kører alle søndage til såvel 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.

Menighedsrådsvalg 2016 

Faaborg sogn

•    Tirsdag den 13. september kl. 19.00
i Det Nye Hospital

Menighedsrådet giver en orientering om det arbejde, 
der foregår i rådet, samt en fyldestgørende orientering 
om selve valgproceduren, på mødet er der selvfølgelig 
mulighed for at få eventuelle spørgsmål besvaret.
Efter ovennævnte lovbestemte møde, er der tradition 
for, at de fremmødte bliver enige om at afholde et 
opstillingsmøde med det formål af lave en liste med 
navnene over de personer der ønsker at stille op. Derfor 
er det meget vigtigt, at de personer der ønsker at stille 
op, møder denne aften, og bekræfter deres interesse. 
såfremt man gerne vil stille op, men er forhindret i at 
møde denne aften, kan man give en skriftlig fuldmagt 
til menighedsrådets valgbestyrelse om, at man ønsker at 
stille op. Til selve afstemningen omkring placeringen på 
listen kan man ikke stemme via fuldmagt, men alene ved 
fremmøde.  
Det skal bemærkes, at alle kan indlevere lister til me-
nighedsrådsvalget i tidsrummet fra 20. september 2016 
kl. 19.00 til 27. september 2016 kl. 19.00. Listerne 
skal indleveres til menighedsrådets valgbestyrelse c/o 
faaborg Menighedsråd, kordegnekontoret, Kirkestræde 
11, 5600 faaborg eller hos Erik sørensen, Rugagervej 
28, 5600 faaborg, listerne skal være valgbestyrelsen 
i hænde i ovennævnte tidsrum, det er ikke nok, at de 
er sendt med post og først kommer frem efter fristens 
udløb.

Faaborg Sogns valgbestyrelse
Erik Buch

Stud. theol.  Lotte Bæk Zarlang medvirker ved gudstjenesten i 
Faaborg kirke søndag d. 11. september kl. 10.30 som gæste-
prædikant. 
Lotte er opvokset i Jorløse og uddannet lærer. Hun virkede først 
ved Toftegårdsskolen og senere ved Skaarup Skole. Hun er bosat 
i Skaarup sammen med sine to børn Sebastian og Malou. Lotte 
begyndte for et år siden at studere teologi ved Københavns 
Universitet med det erklærede mål at blive præst. Hun holdt 
sin første prædiken i Trinitatis kirke i København i foråret og vi 
glæder os til at byde hende velkommen i Faaborg kirke. 

Høstgudstjeneste og høstfrokost – 
Faaborg kirke

•    Søndag den 18. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste ved sognepræst Henrik nedergaard. 
Der inviteres efterfølgende til en let høstfrokost i Det nye 
Hospital, hvor vi også vil synge efter Højskolesangbogen. 
formand Erik Buch fremlægger endvidere kort årets 
arbejde i Menighedsrådet, samt planer for det kommende.

ungdomskoret ved Faaborg kirke
Øvedag; torsdage kl. 16.30 - 18.00

Kontakt organist Bo T. Lerche på 
tlf. 21 25 21 36



  

nyt Fra MenigHeDsråDene
Diernæs sOgn

Til den første søndag i advent den 27. november 2016 
har det nuværende menighedsråd fungeret i 4 år, Det har 
været en meget spændende og begivenhedsrig periode. 
Menighedsrådet i Diernæs har sammen med de øvrige 
tre andre menighedsråd i pastoratet - faaborg, Lyø og 
Avernakø - været med til at ansætte 3 nye sognepræster 
- Lars ole Jonssen, Lene Matthies og Marianne Aagaard 
skovmand, som vi har fået et rigtig godt samarbejde 
med, og som også er vellidte i sognet.

I januar måned 2013 tog vi den ny graverbygning i brug 
på Mosetoften 2b. Efter en afstemning i sognet fik den 
navnet Kirkeladen. vi var meget spændte på, hvor meget 
den ville blive benyttet, og vi er blevet positivt over-
rasket over hvor meget den bliver brugt og hvor stort 
behovet egentlig er.

Kirkladen bliver brugt som kontor for graveren, til 
menighedsrådsmøder, eftermiddags- og aftenmøder med 
foredragsholdere fra sognet og ude fra, ugentlige fortæl-
leformiddage med forskellig litteratur og andet.
foruden selvfølgelig gudstjenester i kirken har der været 
afholdt koncerter og i samarbejde med faaborg sogn 
meget velbesøgte foredragsaftener.

Den 8. november 2016 skal der være menighedsvalg.  
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00 i Kirkeladen 
er der orienterings- evt. opstillingsmøde. se omtale an-
det sted i Kirkebladet. I Diernæs består menighedsrådet 
af 6 medlemmer, som er valgt blandt folkekirkemedlem-
mer i Diernæs sogn. Det er et spændende og udfor-
drende arbejde med mange muligheder at være med i et 
menighedsråd, så mød op denne aften for at høre mere.

Hanne Poulsen, formand

FaabOrg sOgn

I år er der valg til menighedsrådet for en ny fireårig pe-
riode. selve valget skal finde sted den 8. november, hvis 
det er et afstemningsvalg, d.v.s. hvis der er indleveret 
mere end 1 liste. Hvis der ikke er indleveret mere end 
1 liste afholdes der ikke noget valg, idet de personer der 
står på listen er ”valgt” i den rækkefølge som de står på 
listen.

I faaborg sogn skal der være 10 folkevalgte medlem-
mer i menighedsrådet. Hvis der kun er indleveret 1 liste 
(aftalevalg), og listen indeholder mere end 10 navne, er 
det de 10 første på listen, der er valgt. I tilfælde af flere 
lister (afstemningsvalg), er det de afgivne stemmer på 
valgdagen, der afgør hvem der er valgt.

Det er kun fastboende medlemmer af folkekirken i 
faaborg sogn, der er opstillings- og valgberettigede, dog 
må personer i faaborg sogn, der har valgt sognebånds-
løsning til en præst i nabosognene (udenfor pastoratet) 
ikke stille op eller stemme hvor de bor, men alene i det 
sogn hvor præsten er hjemmehørende. Da faaborg sogn 
er en del af et pastorat bestående af faaborg-Diernæs-
Lyø-Avernakø sogne, der betjenes af de samme præster, 
kan beboere i et af disse sogne generelt ikke stille op og 
stemme i pastoratets andre sogne, dog er der særlige 
regler hvis man er nytilflytter til et af pastoratets sogne, 
eller man er flyttet fra et af pastoratets sogne til et andet 
af pastoratets sogne, i disse tilfælde kan man, indenfor 
pastoratet, vælge hvor man ønsker at stemme og stille 
op, dog gælder denne ret kun i en periode på 4 uger 
efter tilmelding til folkeregistret om flytning, og beslut-
ningen skal meddeles sognepræsten.

Som forberedelse til valget bliver der afholdt et 
orienteringsmøde i Det Nye Hospital, tirsdag 
den 13. september kl. 19.00. Læs mere på side 7.

Erik Buch, formand
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Menighedsrådsmøder, Faaborg
Datoerne for efteråret er endnu ikke fastlagt. 
De annonceres på kirkens hjemmeside fra 
1. september

Møderne afholdes i Det nye Hospital, 
Kirkestræde 11.

Menighedsrådsmøder, Diernæs
• Onsdag, den 28. september 2016 kl. 17.00.
• Torsdag, den 10. november 2016 kl. 17.00.

Møderne afholdes i Kirkeladen, 
Mosetoften 2 B, Diernæs



lyø & aVernakø
lyø kirke - gudstjenester
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avernakø kirke - gudstjenester
September
søn. d. 11. kl. 15:30  16. s.e.trin Joh. 11,19-45    LM
søn. d. 25. kl. 09:30  18. s.e.trin Joh 15,1-11    LJ

Oktober
søn. d. 16. kl. 09:30  21. s.e.trin Luk 13,1-9   Ms

November 
søn. d.   6. kl. 09:30  Allehelgens Dag Matth 5,13-16  LJ
søn. d. 27. kl. 15.30  1. søndag i advent Matt 21,1-9  Ms

September
søn. d. 18. kl. 09:30  17. s.e.trin Mark 2,14-22 Høstgudstjeneste Ms

Oktober
søn. d.   2. kl. 15:30   19. s.e.trin Joh 1,35-51   LM
søn. d. 16. kl. 10:30  21. s.e.trin Luk 13,1-9   Ms

November 
søn. d.   6. kl. 09:30  Allehelgens Dag Matth 5,13-16  Hn
søn. d. 27. kl. 15:30  1. søndag i advent Matt 21,1-9  Hn
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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

Menighedsrådsformand:
Asta Bøgebjerg
Tlf.: 62 61 80 15
Mail: bogebjergferie@strynet.dk

Graver: se under faaborg Kirkegård.

salMesang Og kunstMusik
Koncert i Lyø kirke 

•   søndag d. 11. september 2016 kl. 14.00

Inspirationen til denne koncert kommer fra de salmer, der bli-
ver sunget til gudstjeneste i kirken. Mange af salmerne stam-
mer helt tilbage fra reformationens tid, nogle er endnu ældre. 
At vi stadig synger disse salmer fortæller noget om kvaliteten 
af disse. vi glæder os over dem, hver gang vi synger dem. Man-
ge komponister er også blevet inspireret af salmerne, og har 
broderet videre på dem, nogen gange næsten til ukendelighed, 

men lytter man aktivt, hører man salmen inde bagved.
ved koncerten vil der være en vekselvirkning mellem me-
nighedens salmesang og kunstmusikken, på den måde bliver 
tilhørerne også en aktiv del af koncerten.
vi er en gruppe amatørmusikere, som brænder for tidlig 
musik. gruppen kalder sig valkendorferne efter det sted i 
København, hvor vi øver. Den består af JohanneEli funder 
(sang), Karen Meyer snekkestad (sang og blokfløjte), Bodil 
grue (blokfløjte og gambe), Ingeborg Harbsmeier (violin), 
Jetta Majmon (fagot), niels Brandrup (cello) og solveig Hedin 
(cembalo og blokfløjte).



særlige guDstjenester Og arrangeMenter 
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salMesang Og suPPe 
 

Efter lille kort gudstjeneste hvor kirkens ungdomskor med-
virker, går vi over i Det nye hospital, hvor vi spiser sammen: 
suppe med brød. Der er ingen tilmelding og det er gratis at 
være med.   

•  Onsdag d. 9. september kl. 17.30 
 v. Marianne Aagaard Skovmand
•  Onsdag d. 12. oktober  kl.  17.30 
 v. Lene Matthies 
•  Onsdag d. 2. november  kl. 17.30 
 v. Henrik Nedergaard. 

FOr kOnFirManDer

•   søndag d. 25. september kl. 10.30

Konfirmandindskrivning og velkomstgudstjeneste i faaborg 
kirke søndag d. 25. september kl. 10.30. Husk at tage Mor 
og far med sammen med din dåbsattest og tilmeldingsblanket 
som udleveres via skolen eller kan downloades på faaborg 
kirkes hjemmeside. Undervisningen begynder i uge 43.

kunstanDagt: kOrsteOlOgi FOr 
krOP Og sanser 

•   Lørdag d. 3. september kl. 17.30

Kunstandagt ved sognepræst Jesper svärd. Andagten arran-
geres i samarbejde med faaborg Kunstnertræf, men alle er 
hjerteligt velkomne. 

MinikOnFirManD

for børn i 3. kl. er der igen i år mulighed for at gå til 
minikonfirmand. 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. og 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. Det er ikke en 
forudsætning for at deltage, at man er døbt. Alle er hjerteligt 
velkomne.
Kontakt sognepræst Marianne Aagaard skovmand,
maas@km.dk eller tlf. 24822022, hvis du har lyst at være 
med og ikke har fået tilmeldingsblanketten via din skole. 
første gang er tirsdag d. 4. oktober om eftermiddagen. 
Tirsdag d. 29. november holder vi afslutning i faaborg Kirke, 
hvor forældre, bedsteforældre og søskende er inviteret.

triOFabula & Måle FOrtælle-
teater OPFører FOrestillingen

”katHarina lutHer –
Munkens bruD”

•   Lørdag d. 5. november kl. 16.00

vi inviterer alle konfirmander til at opleve teaterforestillingen 
Katharina Luther - Munkens brud af  TRIofabula (Tine K. 
skau) & Måle fortælleteater (Anette Jahn) i faaborg kirke. 
I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som 
Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. 
Luther har via testamente sikret, at deres fire børn kan blive 
sammen med deres mor - men lovgivningen vil ikke aner-
kende, at en enke beholder sine børn.
vi er med hende, da hun som 4-årig mister sin mor og bliver 
sat i kloster af faren. vi er med hende i klosteret, hvor hun 
vokser op i tavshed og som det eneste barn. vi følger hende 
som novice, og da hun afgiver sit nonneløfte som 16-årig. 
videre, da hun i al hemmelighed læser i en bog skrevet af den 
munk, som hele verden hvisker om. Hvad skriver Luther, 
som får hende til at overtale otte andre nonner til at flygte fra 
klosteret en påskemorgen? Hvordan bliver hun som bortlø-
ben nonne til Luthers kone? og hvordan er det at være gift 
med den store reformator?



Musik

kOnCert MeD tHOMas stOrM, 
barytOn

•   Onsdag d. 7. September kl. 19.30 
i Det nye Hospital

Koncert med barytonen Thomas storm fra odense. 
Thomas storm er uddannet fra operaakademiet ved 
Det Kongelige Teater i i 2011. Efterfølgende har han 
videreuddannet sig hos gregory Lamar i new york. 
Han har på få år etableret sig som en af landets mest 
efterspurgte unge sangere. I 2009 debuterede han på det 
Kongelige Teater i rollen som Moráles i Bizets Carmen 
og Le gerolier i Poulencs Les Dialogues des Camélitas.
sammen med sin akkompagnetør, Maren Marie Tange, 
Aarhus, vil han optræde med musik af  Peter Heise og 
Carl nielsen  og et festfyrværkeri af hits fra operaens 
og operettens verden. Koncerten er samtidig også en 
præsentation af det klaver i Det nye Hospital.

”sPil Dansk Dag” MeD FaabOrg 
kOMMunale MusikskOle

•   Torsdag d. 3. november kl. 19.00 
i Faaborg kirke 

”spil Dansk dag” med faaborg kommunale musikskole 
i faaborg kirke. Her spiller elever og lærere original 
komponeret dansk musik for marimba og grisofon! – i 
den både eftertænksomme og lidt humoristiske afdeling.

”all yOu neeD is lOVe”

•   Søndag d. 13. november kl. 19.30 
i Faaborg kirke 

”All you need is love” – salmer fra en Beatles-tid
Det bliver helt sikkert en oplevelse at høre hvordan 
udvalgte sange af John Lennon og Poul McCartney, 
sammen med oplæsning af bibeltekster, får et helt nyt 
udtryk og liv. Temaet er ”fra ensomhed til kærlighed”. 
Teksterne i første del af koncerten omhandler ensom-
hed, og er taget fra Det gamle Testamente. Teksterne i 
anden halvdel handler om kærlighed, og er taget fra Det 
ny Testamente. De medvirkende er: 
Trine Kruse Andersen, oplæsning
simon Mott Madsen, sang
Bjørn Krogh Larsen, klaver
Tore Bjørn Larsen, kirkeorgel

sangaFten MeD tHOMas krOgH

•  Torsdag d. 24. november  kl. 19.00 
i Det nye Hospital  

Thomas Krogh, sanger, kirkens organist og 
sognepræst Henrik Nedergaard.
Danmarks Melodibog er en af de mest udbredte sang-
samlinger i Danmark. Den udkom i forskellige udgaver 
fra 1895 til 1942. Indholdet er meget broget og varieret 
– fra nationale sange over uddrag af dramatisk musik til 
folkeviser, skillingsviser og revyviser m.m. 
I løbet af aftenen vil der være mulighed for at høre om 
denne enestående udgivelse. og med Thomas Krogh 
som sangsolist, vil der blive mulighed for at opleve en 
buket af disse, til tider glemte sange og viser, fra en 
næsten svunden tid.

11

kOnCerter eFterår 2016
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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

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.: 30 44 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: Marianne Aagaard skovmand
Produktion: faaborg Reklame: Tlf. 42 70 13 30


