FAABORG

KirkeNyt
Kom og hør en god historie/fortælling
Starter igen mandag den 3. oktober kl. 10.00 i Kirkeladen, Mosetoften 2B, Diernæs. Vi hører en god historie/fortælling og får en snak
om den. Der serveres kaffe/the. Alle er meget velkomne.
Babysalmesang i Helligåndskirken
Tirsdag d. 4. oktober kl. 10.30. Alle kan være med - dit barn synes
allerbedst om lige netop din stemme. Til babysalmesang skaber vi
sammen en musikalsk oplevelse, stimulerer børnenes sanser med
blid berøring, sang og dans. Kirkens smukke rum danner rammen
om en tryg oplevelse, hvor nærvær er i centrum. Det er gratis at
deltage.
Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital
Tirsdag den 4. oktober kl. 14.30. Kom og mød vor nye sognepræst
Signe Bøje Sahner. Hun vil denne eftermiddag fortælle, hvad i kristendommen, der vækker hendes interesse.
”En stor del af min første spæde interesse for teologi spirer ud af, at
jeg fra jeg var helt lille har elsket at være i kontakt med naturen. Jeg
er vokset op ved vand og skov, og jeg tog ofte på udflugter med min
farfar for at se nærmere på vores fauna og flora.
Jeg vil komme ind på, hvad det vil sige, at mennesket er skabt i
gudsbilledlighed og skabt til at herske”, siger Signe. Der er et spændende og interessant foredrag i vente!
Koncert i Helligåndskirken Faaborg
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00. Kom til en spændende koncert med
Faaborg gospelkor. Fri entré.
Salmesang og Suppe
Onsdag den 5. oktober kl. 17.30. Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Signe Bøje Sahner går vi over i Det nye Hospital og
hygger os med suppe, samtale og sang. Det er gratis at deltage.
Konfirmand-gudstjeneste
Søndag den 9. oktober kl. 9.30 i Diernæs kirke. Indskrivning af kommende konfirmander, der skal konfirmeres i Diernæs Kirke. Blanket
vil tilgå konfirmanderne via skolerne.
Konfirmand-gudstjeneste
Søndag den 9. oktober kl. 11.00 i Helligåndskirken, Faaborg
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Indskrivning af kommende konfirmander, der skal konfirmeres i Helligåndskirken, Faaborg. Blanket vil tilgå konfirmanderne via skolerne.
Foredrag i Diernæs Kirke med sognepræst og forfatter
Poul Joachim Stender
Torsdag d. 13. oktober kl. 19.00. Faaborg og Diernæs sogne inviterer
til foredrag med den kendte sognepræst og forfatter Poul Joachim
Stender. Skarpt, muntert og spiddende vil han tage den Danske
Folkekirke under kyndig behandling med et foredrag, der hedder:
Folkekirken skal ikke gå på listefødder! Der er fri entré.
Syng sammen-aften i Diernæs Kirke
Onsdag d. 26. oktober kl. 19.00. Organist Kirsten Møller og sanger
Katrine Dyrhauge har udvalgt højskolesange indenfor temaerne
Kærlighed, Årstiden og Aften. Vi slutter aftenen med en “hyggestund” med vin og chokolade.
Foredrag om Mozarts Requiem
i Det nye Hospital torsdag d. 27. oktober kl. 19.00. Kom og hør Ole
Dahl fortælle om Mozart og hans udødelige sidste værk. Det er et af
komponistens mest spændende værker.
Salmesang og Suppe
Onsdag d. 2. november kl. 17.30. Efter en kort gudstjeneste i Helligåndskirken ved Lars Ole Jonssen går vi over i Det nye Hospital og
hygger os med suppe, samtale og sang. Det er gratis at deltage.
Alle Helgens-gudstjeneste
Søndag d. 6. november kl. 11.00 i Helligåndskirken og kl. 17.00 i Diernæs Kirke. Vi tænder lys og mindes vore kære ved en stemningsfuld
gudstjeneste. Der vil tillige være navneoplæsning af dem, der er
gået bort i det forgange år.
Mozarts Requiem
Søndag d. 6. november kl. 19.30 i Faaborg kirke.
Vester Skerningekoret, orkester og solister opfører W. A. Mozarts
magiske og mytiske sidste værk. Korets dirigent Jakob Hedegaard
leder opførelsen, og de fire solister Sofie Ljungdahl, sopran, Jette
Gundestrup, alt, Jakob Hedegaard, tenor og Bo Abel Hemmingsen,
bas, synger solopartierne. Entré 60 kr.

Gudstjenester

Faaborg

Diernæs

søn. 		 2. okt.		 16. s. e. trinitatis

11.00: LJ

09.30: LJ		

Lyø

ons.		 5. okt.		 SOS

17.30: SBS			

søn. 		 9. okt.		 17. s. e. trinitatis

11.00: LJ & HN (konf.-indskriv.)

09.30: SBS (konf.-indskriv.)

søn. 		16. okt.		 18. s. e. trinitatis

11.00: LJ

09.30: LJ		

søn. 		23. okt.		 19. s. e. trinitatis

11.00: HN

09.30: HN

09.30: HN		

Avernakø
09.30: RG

09.30: EL
15.30: LJ

09.30: SBS

søn. 		30. okt.		 20. s. e. trinitatis

11.00: HN

ons.		 2. nov.		 SOS

17.30: LJ			

søn. 		 6. nov.		 Alle helgen søndag

11.00: SBS

17.00: SBS

09.30: EL

09.30: RG

HN: Henrik Nedergaard, LJ: Lars Jonssen, SBS: Signe Bøje Sahner, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen
Sognepræst
Sognepræst
Provst
Sognepræst
Sognepræst

Henrik Nedergaard 2423 5978
Signe Bøje Sahner 2964 0450
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

