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VI ER KLAR – TRODS RENOVERING AF KIRKEN!

VALG TIL DIERNÆS MENIGHEDSRÅD

HØSTGUDSTJENESTE I AVERNAKØ KIRKE

HØSTGUDSTJENESTE I LYØ KIRKE

Søndag den 6. september skrives der lokal kirkehistorie:
vores gamle Helligåndskirke trænger til en omfattende
renovering – og er lukket frem til advent 2021.
Men gudstjeneste skal vi fejre hver søndag … rammen om
gudstjenesten er i kendte omgivelser – men stadig under
stærkt begrænsede regler – særligt pga. Covid 19.
Alligevel håber vi, at menigheden vil møde og hjælpe til
med at gøre Det nye Hospital til vores nye samlingssted de
kommende måneder! Vel mødt!
Søndag den 6. september kl. 9.30 fejres høsten ved sognepræst Rikke Gotfredsen. Alle øens børn inviteres som
vanligt til at medbringe blomster, frugt, grønt eller andet
fra årets høst til pyntning af kirken. Efter gudstjenesten
byder vi på kaffe og de traditionelle lune æbleskiver.

Tirsdag, den 15. september 2020 kl. 19.00 er der - Valgforsamling – Opstillingsmøde til menighedsrådet i Diernæs
sogn i Kirkeladen.
Siden vedtagelsen af menighedsrådsloven i 1903 har der
været et folkevalgt menighedsråd i Diernæs sogn. Der er
valg til rådet hver 4. år, og der skal vælges 6 medlemmer.
Kom og lad dig vælge til dette råd, være med i et spændende og interessant samarbejde og fællesskab og være med
til at bevare Diernæs sogn som et selvstændigt sogn.

Søndag den. 20. september kl. 9.30 ved sognepræst Eva
Ladefoged.

HØJSKOLEEFTERMIDDAG I DET NYE
HOSPITAL TORSDAG 8. OKTOBER KL. 14.30

HØSTGUDSTJENESTE I DIERNÆS KIRKE

Søndag den 13. september kl. 10.30 fejrer vi Høstgudstjeneste
ved Lene Matthies i Diernæs Kirke.
Kirken er smukt pyntet og vi vil synge alle de kendte høstsalmer
og sensommersange.
Efter gudstjenesten er kirken vært for et lille traktement i Våbenhuset og uden for – i år må vi undvære den fælles frokost i
Kirkeladen pga. Covid 19. Vel mødt!

VALG TIL FAABORG MENIGHEDSRÅD

Tirsdag den 15. september finder valg til menighedsråd sted. Et
nyt menighedsråd skal findes. Dette sker i din kirke, i dit lokale
sogn. Tidspunkt og sted vil fremgå af dagspressen, samt hjemmeside og Facebook. Spørgsmål vedrørende valg til menighedsråd kan rettes til det enkeltes sogns menighedsrådsformand.
Godt valg!

Om kirkekunst. I Kunstforeningen Pakhuset i Faaborg har
en række lokale kunstnere taget mod en opfordring om at
levere et udstillingsværk, de syntes kunne være til trøst og
håb, når de sad i kirken. Den udstilling (februar i Levins Hus)
bliver fulgt op af en lille bog i 500 eksemplarer, der viser
fotos af de indsendte værker sammen med en artikel om
kirkens og kunstens udvikling frem til i dag.
I den anledning kommer Joan E. Andreasen fra Kunstforeningen og holder foredrag og en dialog om kirkens billeder.
Der bliver lagt fokus på den moderne og især den nutidige
kirkekunst, som vi ser den hos fx Arne Haugen Sørensen,
Per Kirkeby, Erik Hagens, Bjørn Nørgaard, Robert Jacobsen
og Christian Lemmertz.
Samtidig vil hun inddrage de lokale kunstneres værker ind i
en dialog om, hvilke billeder vi ønsker os i kirken i dag. Kaffe
og kage 30 kr.

VALG TIL AVERNAKØ MENIGHEDSRÅD

Valget foregår i forsamlingshuset kl. 19.30 tirsdag den 15.
september.
Menighedsrådsmøder
Torsdag 24. september kl. 18.00 i Kirkeladen, Diernæs
Onsdag 30. september kl. 19.00 i Det nye Hospital, Faaborg

ORIENTERING FRA DIERNÆS SOGN
Fra den 1. september 2020, hvor Faaborg kirke lukker ned
for at blive renoveret, er kirkens kirkesanger Nanna Kaarsberg ”flyttet” til Diernæs kirke. Vi glæder os til samarbejdet
og byder velkommen.

Gudstjenester

Faaborg

Diernæs

søn. 30. aug.
søn. 6. sept.
søn. 13. sept.
søn. 20. sept.
søn. 27. sept.
søn. 4. okt.

10.30: HN (luknings-gudstj.)
10.30: LM (åbnings-gudstj.)
10.30: HN
10.30: LJ
10.30: HN
10.30: LJ

10.30: LM		
09.00: LM
09.30: HN
10.30: LM (Høst-gudstj.)		
10.30: AA
09.30: EL (Høst)
09.00: HN		
10.30: HN
09.30: LM

12. s. e. trin.
13. s. e. trin.
14. s. e. trin.
15. s. e. trin.
16. s. e. trin.
17. s. e. trin.

Lyø

Avernakø

09.30: RG (Høst)
15.15: LJ
09.30: RG

LM: Lene Matthies, HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Ole Jonssen, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen, AA: Anette Agersnap
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

