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Diernæs menighedsråd vil gerne ønske godt nytår til dem
i sognet, der pga. Coronaen eller andre omstændigheder
har svært ved at deltage i kirkens aktiviteter eller andre
kulturaktiviteter.

Mørket kan opleves så gennemgribende og altomfattende,
som en stor tung dyne, der presser livslysten ud af os, og
som man ikke har kræfterne til at stille noget op overfor.
Og det er her kristendommens tyngde for alvor sætter ind,
for den prædiker ikke om noget, der skal flyve forbi og ikke
slå rod.
Nej, den fortæller tværtimod historien om julenat, fortællingen om barnet i krybben, det er fortællingen om Gud,
der blev født som menneske, et lille hjælpeløst barn, som
vi alle har været det engang – Gud dér blev menneske for
at være vores medmenneske. En Gud, der blev menneske,
så han kunne gå med os.

I uge 3 (efter nærmere aftale) vil vægter Steen Bo Verner
og organist ved Diernæs kirke Viggo Høgstrup lave en lille
udendørskoncert med et par sange ved hjemmet, og vi vil
ønske rigtig godt nytår 2021!
Menighedsrådet i Diernæs Kirke ønsker
alle et godt nytår!!!

En Gud, der aldrig har lovet os et smertefrit og mørkefrit liv,
men - som ordene lyder over dåbsvandet – så lover Han at
være med os alle dage ind til verdens ende.
Når Jesus siger Jeg er vejen sandheden og livet, så fortæller han os, at vi aldrig skal gå vejen alene. Deri lægger
tyngden. Deri finder vi det håb - den kærlighed - den tro,
som vi kan bygge et liv på – en tro, som vi kan dø på.
Derfor kan vi starte året og slutte med Jesu ord: Jeg er
verdens lys, den der følger mig skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys.

LYS I MØRKET

Af Henrik Nedergaard
Her i vinterhalvåret oplever vi, at der er dage, hvor det er
som om, at nattens mørke aldrig rigtig giver slip, vinterens
dage er korte og solens lys må vi længes efter – indtil
foråret kommer og dagene bliver længere og lysere, og
erantis og påskeliljer lyser gult overalt.
Måske er det derfor, at Lys og mørke opfattes, som hinandens modsætninger.

tors. 31. dec.
fre. 1. jan.
søn. 3. jan.
søn. 10. jan.
søn. 17. jan.
søn. 24. jan.
søn. 31. jan.
søn. 7. feb.

Her bruger vi
mundbind

Godt nytår!

Men i kristendommens prisme så bliver de to egentlig hinandens forudsætninger, der er intet lys uden mørke – og
der er intet mørke uden lys. Og så er der endnu en detalje,
den vigtigste – at der ikke findes et mørke - der ikke kan
oplyses af Guds lys, af troens lys – og blive til Livets lys.
Livets mørke, det har mange ansigter og udtryk; sorg,
Faaborg
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angst, depression, sygdom, tab, døden og ikke denne tids
frygt for Coronaen – intet menneske kommer igennem livet uden at møde noget, der slår os ud af kurs, så vi mister
al tro, håb og måske ligefrem lysten til at leve.

Personer, familier eller andre nærtstående kan
kontakte menighedsrådet:
Kirsten Lehrmann: Tlf. 50981134
Gurli Jakobsen: Tlf. 61997303
Dorthe Høgstrup: E-mail: ingedorthe70@gmail.com

Gudstjenester

LYØ

Vi følger statens
coronarestriktioner

HUSK MUNDBIND
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Lyø
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coronasmitte.dk

Nytårsaften		
14.00: HN
22,30: EL
Nytårsdag
12,15: LM			
Hellig 3 konger
10.30: HN
10.30: LJ		
1. s. e. Hellig 3 konger 10.30: LM
09.00: LM
09.30: HN
2. s. e. Hellig 3 konger 10.30: LJ
10.30: LM		
Sidste s. e. H3k
10.30: HN
10.30: AA		
Septuagesima
10.30: HN
19.00: HN (musikgudstjeneste) 15.15: EL
Seksagesima
10.30: LJ
10.30: HN		

sst.dk/corona

09.30: RG

09.30: LM

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Jonssen, AA: Anette Agersnap, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen
Sognepræst Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst
Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009
Sognepræst Rikke Gotfredsen 6473 1088
www.faaborg-kirke.dk

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

www.diernaes-kirke.dk

www.lyoe-kirke.dk

Kirkebilen er gratis for beboerer i Faaborg og Diernæs
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800.

www.avernakoe-kirke.dk
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Øhavskirkerne

