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KirkeNyt
Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital
Tirsdag den 7. september kl. 14.30
Denne eftermiddag får vi besøg af Hartvig Fritzen, der vil
fortælle ”Historien om Faaborg Miniby” fra den spæde fødsel
og indtil i dag. Vi kommer også til høre om nuværende og
kommende byggeprojekter, ligesom vi får et indblik i byggeteknikkerne.
Koncert i Det nye Hospital
Onsdag den 8. september kl. 19.30
Koncert med Duoen Askau/Andersen på violin og accordeon. Duoen har sammen skabt et nyt, bredt, afvekslende og
alsidigt repertoire. Musikken spænder over mange genrer og
over 500 års musikhistorie – fra den tidlige barok og gamle
salmer, over folketoner, nordisk folkemusik til nyskreven moderne klassisk musik og tango.
Alle er velkomne – der er fri entré
Koncert i Avernakø kirke
Fredag den 10. september kl. 19.30
Den Danske Sejlertrio kommer på sin turne i det sydfynske
øhav til Avernakø. De byder ved aftenens koncert på "nordisk
sommer" med værker af bl.a. Evert Taube og Carl Nielsen.
Salmesang og suppe begynder igen!
Onsdag den 15. september kl. 17.30.
Efter en kort gudstjeneste i Det nye Hospital ved sognepræst
Henrik Nedergaard hygger vi os med suppe, samtale og sang.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage!
De følgende datoer i efteråret er: d. 13. okt., d. 17. nov. og d. 8.
dec. Så få det allerede skrevet i kalenderen nu.

Nye sangere til Ungdomskoret
Faaborg kirkes Ungdomskor medvirker ved de fleste
højmesser i vores kirke. Lige for tiden foregår det i Det nye
Hospital, men fra marts 2022 er vi tilbage på pulpituret i
vores fornemme kirke. Hvis du er 12 år eller derover, og
har lyst til at deltage kan du kontakte korleder Bo T. Lerche
på tlf. 2125 2136 og få lidt information.

LYØ
AVERNAKØ

Høstgudstjenester
Søndag den 19. september
I Faaborg kl. 10.30, i Diernæs kirke kl. 10.30 og Lyø kirke kl.
9.30. Prædikanten fremgår af gudstjenesteliste. Kom og vær til
at synge de dejlige høstsalmer.
Sogneudflugt for Diernæs sogn
Tirsdag den 21. september kl. 12.30
Den traditionsrige udflugt atter tilbage efter 1 års tvunget
pause. Det glæder vi os til !!
Vi starter kl. 12.30 fra Katterød forsamlingshus og kl. 12.35 fra
Kirkeladen i Diernæs. Vi sætter herefter kursen mod Kerteminde, hvor der venter os en spændende rundvisning på
Johannes Larsen museet.
Herefter går turen med bus til Kølstrup præstegård, hvor vi
indtager kaffen i konfirmandstuen. Her vil sognepræst K. E.
Kristensen indlede og fortælle om præstegården, som er en
af Danmarks smukkeste præstegårde.
Sidst på eftermiddagen kører vi mod syd til Katterød forsamlingshus, hvor der traditionen tro venter os en dejlig middag.
Prisen er atter i år: 200 kr. pr. pers. Der er max. 50 pladser.
Tilmelding senest den 14. sep. til:
Dorte Høstrup: ingedorthe70@gmail.com
eller Gurli Jacobsen: 6199 7303
Fortælleaften i Det nye Hospital
Onsdag den 22. september kl. 19-21
Tomas Møllehave kommer denne aften og fortæller om sin
far, den nylig afdøde og kendte forfatter og præst Johannes
Møllehave. Fri entré.
Sogneaften i Kirkeladen, Diernæs
Onsdag den 29. september kl. 19.00
Spændende foredrag ved historiker Tissel Lund-Jacobsen,
Øhavsmuseet, hvor hun kommer og fortæller om ”Diernæs
gennem 1000 år”.
”De gode fortællinger” begynder igen
Onsdag den 6. oktober kl. 10.00 i Kirkeladen ved Diernæs
Kirke. Signe Kristensen og Marie Andersson læser op. Alle er
meget velkomne.
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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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