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Musik i Det nye Hospital
Fredag d. 2. juli kl. 16.30
Kom og hør en god ½ time med svingende jazz og spirituals med den lokale jazzkvartet ”The broken piano”. Med;
Ditte Tholle, sang, Poul Kühlmann, trommer, Oliver Streich,
bas og Bo T. Lerche, klaver.

kirkens historie fra katolsk tid, hvor der var munke og
nonner på arbejde og op til vor egen tid. Derefter går vi om
til Klokketårnet, hvor vi hører fortællingen om byens første
Kirke, og der er fri adgang til kunstudstilling og udsigten
over byens røde tage. På vejen til Klokketårnet gør vi kort
ophold ved Faaborg gamle jødiske synagoge, og får også
den fortælling med.

Fredag. d. 30. juli kl. 16.30
Stemningsfuld fyraftenskoncert med Morten Øberg på
saxofon og Bo T. Lerche på klaver.

Man kan deltage i gudstjenesten alene, og man kan
komme til tur og fortælling alene, og man kan tage hele
pakken.

Onsdag d. 4. august kl. 20.00
Stemningsfuld koncert med ”Zafir”. Tre smukt klingende
instrumenter mødes og et eventyrligt univers opstår. Tiden
står stille og forsvinder ind i klange af en anden verden, og
dog er de tre instrumenter til stede, lige her og nu, i legen
med melodier og tonesprog i improviserende satser men
også med genkendelige temaer.
En rejse er begyndt, en unik trio er født, hvor folkemusik,
klassisk og jazz blander sig i en fabulerende verden, som
er meditativ, rytmisk og legende. Med; Anja Præst Mikkelsen på basklarinet, Anette Gøl Seligmann på harpe og
Benjamin Barfod på slagtøj.

Klokkespillet i Klokketårnet
Siden 1960 har Faaborgs borgere kunnet glæde sig over at
høre Klokkespillet sende sine liflige toner ud over byen 4
gange om dagen, kl. 8.05, 12.05, 16.05 og endelig kl. 22.05.
I mange år var de samme 4 melodier, det var programmeret til at spille, og den gamle mekaniske ”lirekasse” står nu
som museumsgenstand på Klokkeloftet.
I dag er det den moderne computerteknologi, der driver
klokkespillet, og derfor kan man variere repertoiret alt efter
årstider og højtider, og nedenfor kan man se, hvad der
spilles de 4 gange i døgnet i sommermånederne. Der kan
naturligvis også spilles manuelt på Klokkespillet.

Alle er velkomne – der er fri entré
Juli
Op al den ting

Morgenkirke i Faaborg og
formiddagsturmed præsten
Da Helligåndskirken fortsat er lukket i sommer er der tidlig
morgengudstjeneste i Det nye Hospital overfor kirken
søndag d. 11. juli og søndag d. 8. august kl. 9.00 ved en af
byens præster.

August
Morgenstund har
guld i mund

September
Vågn op og slå
på dine strenge

Nu lyser løv i lunde

Umiddelbart efter gudstjenesten kl. ca. 9.50 tager tidligere sognepræst Einar Fog-Nielsen over, og fortæller om

Vipper springe

Nu falmer skoven

Han kommer med
sommer

Marken er mejet

Fred hviler over
land og by

Klokken slår,
tiden går

Jeg ved, hvor der
findes en have så
skøn
Til vor lille
gerning ud
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10.30: HN
09.00: VH
10.30: HN
10.30: VH
10.30: VH
09.00: LJ

09.00: HN		
10.30: VH		
10.30: AA
15.15: EL
09.00: VH		
10.30: LJ		
10.30: LJ
09.30: VH

4. juli		
11. juli		
18. juli		
25. juli		
1. aug.		
8. aug.		

5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis

Lyø

Avernakø

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

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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