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Genåbning af Helligåndskirken – Faaborg
Søndag den 5. juni kl. 10.30 - Pinsedag
Efter næsten to år med både kirkerenovering glæder vi os til at
kunne byde faaborgenserne velkomne tilbage i deres kirke.
Vi glæder os derfor til at kunne genstarte menighedslivet med en
festlig genåbningsgudstjeneste. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en let bespisning fra madvogn foran kirken.

Parkering nord for Holstenshus’ have, der fører vejen direkte op
til Regitze Høj. Medbring gerne klapstol eller tæppe.
Diernæs Menighedsråd
Kulturnatten i Helligåndskirken - Faaborg
Fredag den 17. juni kl. 20.00
Faaborg Kirke holder et brag af en koncert med “Die Herren” på
Kulturnatten - De spiller U2 musik.
Koncerten starter kl. 20.00 og dørene åbner kl. 19.00, hvor det
vil være muligt at købe 50 billetter ved indgangen til 150 kr.,
desuden kan billetter købes online på “place2book.com” også til
150 kr. Ses vi til en god gang rock i kirken??

Friluftsgudstjeneste på Lyø 2. pinsedag
Mandag den 6. juni kl. 11.15 på plænen ved kirken
Traditionen tro afholder vi igen fælles gudstjeneste for hele pastoratet. Det foregår igen i år under åben himmel på Lyø og der
er for os på fastlandet afgang med færgen kl.10.00 fra Faaborg
havn. Diernæs og Faaborg menighedsråd betaler for gående
kirkegængere. Reservation af billet kan ske ved at ringe til kirkekontoret - 6261 0318 - til og med onsdag den 25. maj. Billetten
skal afhentes i kirkekontorets åbningstid (man.-tors. kl. 10-14,
samt ons. kl. 17-18) i ugen op til pinse.

Børne- og familiegudstjeneste i Helligåndskirken
Søndag den 19. juni kl. 10.30
En gudstjeneste for børn og deres familier. Gudstjenesten er i
børnehøjde og -længde. Denne dag får vi besøg af historiefortæller Esther Rützou, der på spændende vis genfortæller biblen,
så alle kan være med. Bagefter hygger vi med kage, saftevand
og kaffe. Alle er velkomne!

Genåbningskoncert i Helligåndskirken – Faaborg
Mandag den 6. juni kl. 16.00 - 2. pinsedag
Kom til gratis genåbningskoncert med byens lokale kor. Det bliver smukt! 2. pinsedag mandag den 6. juni vil kirken være åben
fra kl. 08.00-20.00. Vi glæder os til at vise jer alle, hvor smuk
kirken er blevet. Vel mødt!

Koncert i Avernakø kirke
Søndag den 26. juni kl. 19.00
En stemningsfuld midsommerkoncert er i vente med ”Duo
Aros”. Skulle der være gæster fra fastlandet kan man komme
hjem igen med færgen klokken 21.10. Fri entré.

Aftenandagt i Helligåndskirken – 2. Pinsedag
Mandag den 6. juni kl. 20.22
Anden pinsedags aften viser den nyrenoverede Faaborg kirke
sig i al sin glans til den første aftenandagt efter den lange nedlukning. Tjenesten begynder kl. 20.22 - og det er ikke en trykfejl!
- og to af byens vægtere ser til, at alt går rigtigt for sig.

Sognetur med Diernæs Kirke
Søndag den 26. juni
Turen starter kl. 11.15 efter gudstjenesten i Diernæs Kirke. Vi
kører til Sdr. Broby Kirke, hvor vi får en lille fortælling om kirken
og Sonia Brandes´ papirklip, sammen med organist Kirsten Møller synger vi et par sange og spiser en sandwich inden turen går
videre til H. C. Andersens nye hus i Odense. Sidst på eftermiddagen vender vi retur til Diernæs Kirke, hvorefter der privat køres til
Katterød Forsamlingshus, hvor maden er på bordet ca. 17.15.
Pris: 225 kr. pr. person. Der er max. 50 pladser i bussen.

Friluftsgudstjeneste på Regitze Høj ved Holstenshus
Søndag den 12. juni kl.10.30
Vi glæder os til at fejre søndagen med jer i den skønne sydfynske natur! Der vil være ekstra fokus på musikken med organist
Viggo på harmonika, samt Johannes på kontrabas. Efter gudstjenesten spiser vi vores egen medbragte frokostkurv og synger et
par sange fra højskolesangbogen.

Tilmelding senest den 13. juni til: Dorte Høstrup:
ingedorthe70@gmail.com eller Gurli Jacobsen: 6199 7303

Gudstjenester

Faaborg

Diernæs

søn. 29. maj		6. s. e. påske

10.30: VH

09.00: VH		

søn. 5. juni		Pinsedag

10.30: Alle - (genåbning)

Ingen		

man. 6. juni		2. pinsedag

20.22: VH - (kaffe)		

søn. 12. juni		Trinitatis

10.30: VH - (kaffe)

10.30: HN - (friluftsgudstjen.)		

søn. 19. juni		1. s. e. trinitatis

10.30: HN - (familiegudstjen.)

09.00: HN

søn. 26. juni		2. s. e. trinitatis

10.30: HN - (kaffe)

10.30: LJ		

søn. 3. juli		3. s. e. trinitatis

10.30: VH - (kaffe)

10.30: LJ - (kaffe)

søn. 10. juli		4. s. e. trinitatis

10.30: LJ - (kaffe)

10.30: VH		

Lyø

Avernakø
09.30: HN

11.15: LJ & HN
09.30: LJ
09.30: EL

09.30: RG
09.30: RG

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Jonssen, AA: Anette Agersnap, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, VH: Vibeke Hammerum
Sognepræst
Fg. Sognepræst
Provst
Sognepræst
Sognepræst

Henrik Nedergaard 2423 5978
Vibeke Hammerum 2087 6112
Lars Jonssen 2063 5899
Eva Ladefoged 6263 1009
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

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

www.lyoe-kirke.dk

www.avernakoe-kirke.dk

