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Ud af Coronaens skygge
Hvis vi engang troede, at vi havde styr på alt, så er vi
blevet grundig belært om, at det har vi ikke.
Covid-19 har trukket sit sygdomsspor over hele verden. Hvad vi for et par måneder siden troede var en
mindre epidemi i Kina, blev hurtigt til en pandemi,
hvor det gjaldt om at være hurtig med nedlukningerne, så vi slap lettest igennem. Der har været en
del dødsfald også her i landet, og der har været syge,
der blev meget syge, men lige nu mener vi, at vi er
sluppet godt igennem og at det, vi mente ville blive
”den anden bølge”, måske helt er aflyst , hvis vi ellers
er forsigtige.
Kirken har været lukket ned ligesom alt andet. Man
har kun i begrænset omfang kunnet færdes på kirkegården, og kirken og kirkens toilet har været låst.
Enkelte kirkelige handlinger har fundet sted men
ikke mange.

Vi håber kort sagt, at alt kan komme lige så stille i
gang: Kirken nu og alle kor og legestuer i august.
Der vil stadig være ting, der er anderledes. Vi skal
spritte af i kirken som alle andre steder. Vi skal have
salmeblade i stedet for salmebøger, vi skal holde
afstand – også når vi går til alters, men kom endelig
– ingen corona skal forhindre os i at synge sammen
og bede sammen, selv om vi skal holde lidt større
afstand. Jeg glæder mig til at se alle.
Vi husker fra bibelhistorien, at det jødiske folk en tid
var deporterede i Babylon, men så kom de tilbage
til Det hellige Land. Da håbet blev en realitet, sagde
profeten Esajas dette:
Der var en, der sagde: »Råb!«
Og jeg svarede: »Hvad skal jeg råbe?«
»Alle mennesker er som græs,
al deres herlighed som markens blomster.
Græsset tørrer ind, blomsterne visner,
når Herrens ånde blæser over dem.
Ja, folket er græs!
Græsset tørrer ind, blomsterne visner,
men vor Guds ord forbliver til evig tid«.
Esajas kapitel 40

Nu bliver der åbnet. Og jeg glæder mig, som om
det var juleaften. Kristi Himmelfartsdag begynder
gudstjenesterne. Når dette blad når frem, har vi nok
1 juni og det bliver også i kirkerne en anden juni end
sædvanligt. Vi skal have de konfirmationer, der ikke
kunne finde sted i maj: d. 14. juni to konfirmationer i
Bjerreby og d. 21 juni konfirmation i Landet. Forhåbentlig bliver familierne kompenseret for al deres
bøvl med dejligt vejr- vi kan da håbe.

Esajas så altså, at der ville komme alle mulige forhindringer, men Guds ord gælder – Hans ord om, at der
er håb, gælder nu og altid.

Den 23. august kan vi forhåbentlig også samles
til sommermøde i præstegården uden alt for mange
restriktioner, og forhåbentlig kan Siriusmanden
Andreas endelig få lov til at fortælle for os.

God sommer
Johanne Fauerskov Sloth

Menighedsrådsvalg og Sorggruppe
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN

Som optakt til menighedsrådsvalget sidst på året
holdes der orienterende møder i alle landets sogne.
Her i pastoratet indkaldes der til orienterende møde
i præstegården tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.00.
Mødet orienterer om forhold i hele pastoratet dvs.
det vedrører altså både Landet og Bjerreby sogne.
Endvidere vil der blive orienteret om den nye valgprocedure, der bliver indført ved dette valg.
Mødet finder sted i konfirmandstuen, Bjerrebyvej 44,
og her vil menighedsrådet fortælle om, hvad det vil
sige at være med i menighedsrådet – hvilke opgaver
rådet løser.

Ved mødet vil der også blive fortalt, om alle de
aktiviteter vi har i pastoratet med sangkor for både
voksne og børn samt babysalmesang, kirkelegestue,
minikonfirmander og konfirmander, foredrag og
caféeftermiddage -og sidst men ikke mindst, hvordan
vi forsøger at holde gode gudstjenester.
Vi håber, at menigheden vil komme og høre med og
kommentere arbejdet og måske også få lyst til at stille
op til valget i efteråret
Med venlig hilsen
Bjerreby-Landet menighedsråd

Sorggruppe i Svendborg Provsti
Præsterne i Svendborg provsti har nu i en årrække haft sorggruppe. Vi har haft en gruppe i
foråret og en anden i efteråret. Sognepræst Lars
Peter Wandsøe Kristiansen og jeg (Johanne Fauerskov Sloth, Bjerreby-Landet) har haft sorggruppe
sammen i flere omgange og vi skal også stå for
sorggruppen her i efteråret.
Hvad er en sorggruppe?
Sorggruppen mødes 7 til 8 gange i efteråret – som
regel er der 14 dage mellem møderne.
Ved møderne fortæller vi om, hvem vi har mistet,
hvordan det var dengang, det skete, og hvordan
det går nu. Vi kan jo ikke slette sorgen, og det er
heller ikke vores mål, men vi kan lytte til hinanden, og vi kan få lov til at tale om det, der piner

os. Sorgen er en blanding af mange forskellige følelser og ofte er det en lettelse at finde ud af at det,
man skal igennem, også gennemleves af andre.
Vi kan dele tanker og følelser.
Hvor og hvornår?
Næste sorggruppe begynder i oktober. Vi mødes
i Fredens kirkes sognegård. Man kan godt køre
med mig frem og tilbage fra Bjerreby-Landet.
Tilmelding?
Hvis man gerne vil være med kan man henvende
sig til mig. Dvs. Sognepræsten i Bjerreby-Landet
på tlf. 62 54 12 17 eller på mailen: jefs@km.dk
Johanne Fauerskov Sloth
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Skole for kirke og teologi & Sommermøde
Skole for Kirke og Teologi i
Svendborg vil gerne byde jer velkommen til sæsonen 2020 – 2021
I skrivende stund befinder vi os midt i coronakrisen,
men vi håber, at den er godt og grundigt lagt bag os,
når vi når hen til efteråret. Det betyder dog, at der er
et par hængepartier fra forårssæsonen.
Så først på efteråret vil et par studiekredsdage mv.
fra forårssæsonen blive afviklet – deltagerne har fået
direkte besked herom.
Men ellers går vi i gang med friskt mod. Vi tager fat
på et par af de emner, som er højaktuelle. I dette
år har der under bispernes ledelse været gang i en
større revision af kirkens ritualer.
Derfor har vi inviteret den dygtige gymnasielærer
Nina Rasmussen til i en studiekreds at fortælle os,
hvordan ritualer fungerer i forskellige kulturer.
Og vi har bedt lektor Bent Flemming Nielsen fra
Københavns Universitet fortælle os om folkekirkens
ritualer.
Et andet emne som fortjener omtale er Genforeningen i 1920. Her i 2020 er der 100 års jubilæum og det
bør ikke gå stille af.
Men hvad skete der dengang og hvordan er det gået
sidenhen – Det tager vi op på en temadag d. 7. nov.
Så er der også kunst på programmet. Pastor Lotte
Boas fra Fredens kirke har litteratur, Organisten fra
Vor Frue, Svendborg, Poul Christian Balslev fortsætter sine populære gennemgange af kirkens musik og
kirkens billedkunst repræsenteret ved Arne Haugen
Sørensen får en temadag.
Sidst men ikke mindst skal vi beskæftige os med
nogle af de nye kristne, der i de senere år er kommet
til landet. Hvordan det møde forløber, skal vi høre
om i en studiekreds.
Folderen, der rummer tider, steder og tilmeldingsfris
ter vil blive lagt i kirkerne senest sidst i juni.
Med venlig hilsen Johanne Sloth
Formand i Styrelsen

Sommermøde
søndag d. 23. august 2020
kl. 11.00 Gudstjeneste i Sct. Mortens kirke,
Bjerreby ved sognepræsten
Vores dygtige kirkesanger, sopranen Maria Lantz og
vores storartede organist Bodil Olsen vil forskønne
gudstjenesten med sommertoner.
kl. 12.00 Frokost i præstegården, Bjerrebyvej 44.
kl. 13. 30 går vi i konfirmandstuen og hører
fortælling om Siriuspatruljens arbejde i Nordøstgrønland.
Foredraget bliver holdt af Andreas Fauerskov Sloth, der til daglig er officer, men i 17-18 og 18-19 var i
Siriuspatruljen.
Vi har forsøgt at holde foredraget flere gange i forbindelse med tirsdagscafeerne, men coronaen kom godt
i grundigt i vejen. Nu skulle det forhåbentlig kunne
lade sig gøre, og vi ser frem til en hyggelig og spændende eftermiddag.
Af hensyn til frokosten vil vi gerne have tilmelding
senest mandag d. 17. august på e-mail jefs@km.dk
eller telefon 62 54 12 17.
Alle er meget velkomne.

Konfirmation
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Juni – konfirmationerne
Konfirmandudflugten udskydes til lørdag d. 19. september, da vi så forhåbentlig kan køre i bus igen.
Af hensyn til corona restriktionerne kan man hver
have 10 personer med i kirken på konfirmationsdagen og af samme grund deles Bjerrebyholdet over i 2
hold således, at vi kan have gæster med.
Konfirmationerne i juni bliver gennemført således:
I Bjerreby er der konfirmationer d. 14. juni
Kl. 9.30 skal følgende konfirmeres:
Lars Ulrik Recke Skov
Lucas Bak Iversen
Magnus Strandly Hansen
Marco Kildegård R. Larsen
Marie Kellner
Mikkel Tamsgaard
Silja Blegholm Hansen
Victor Boye Kristensen

Bjerrebyvej 8A
Bjerrebyvej 73A
Skovballevej 97
Skaregårdsvej 7
Bjerrebyvej 81A
Skovballevej 71
Bjerreby Møllevej 6
Ellevangen 5

I Landet finder konfirmationen sted d. 21. juni
kl. 10.00 og her konfirmeres:
Alexander Stillegård
Amalie Rosener Maack
Fie Cecilie Wolter
Victor Schjerning Gregersen

På konfirmationsdagen møder konfirmanderne
45 min før til fotografering
Generalprøve for Landet holdet finder sted
i Landet kirke fredag d. 12. juni kl. 17.30

På konfirmationsdagen vil der være poser til telegrammer og blomster i våbenhusene, og der er vagt
på under gudstjenesterne.

Kl. 11.30 skal følgende konfirmeres
Anna Rowland Hansen
Christian Munk Bjørke
Henrik Bomholt Beck
Laurits Pedersen
Lukas Lai Pedersen
Oskar Robert Dabrowski
Victor Korsgaard Gertz
Wictor Helge Hansen

Vornæsvej 37
Bjerrebyvej 27
Sdr. Vornæsvej 27
Sundbrovej 45
Skovballevej91
Ellevangen 1
Udflyttervej 1
Hellufvej 3

På konfirmationsdagen møder konfirmanderne 35
minutter før til fotografering.
Generalprøver:
9.30 holdet i Bjerreby skal holde generalprøve
i Bjerreby kirke fredag d. 12. juni kl. 16.00.
11.30 holdet i Bjerreby skal holde generalprøve
i Bjerreby kirke fredag d. 12. juni kl. 16.30

Tangvejen 8
Skovballevej 90
Tordenskjoldsvej 16
Sdr. Vornæsvej 25

Lucas – årets første konfirmand
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Kor og kirkelegestue
Børne- og ungdomskoret

Sognekoret i Landet-Bjerreby
pastorat, måske noget for dig?
Landet–Bjerreby pastorats voksenkor, Sognekoret, lever stadig, selv om vi ikke har haft mulighed for at mødes siden midten af marts. Måske
har du også lyst til at synge med os?
Der er øvetid tirsdage kl. 19-20.30
i Bjerreby kirke
Vi synger et bredt repertoire som strækker sig fra
gospel til det klassiske. Så hvis du elsker at synge
og vil være med i et kor der deltager i kirkens
liv så meld dig straks til, alle er velkomne og det
koster ikke noget.
Første øvegang i efteråret bliver
tirsdag den 18. august
Meld dig til hos Maria 41 59 68 44
marialantz@mail.dk
eller Bodil 20 64 08 10
bodilolsenorganist@gmail.com

KIRKELEGESTUE
Her i disse Coronatider har vi jo været afskåret fra
de sædvanlige aktiviteter i kirken. Nu kan vi melde den første dato ud, nemlig torsdag d.27 august
kl. 9.30 i Bjerreby Kirke, hvor vi glæder os til at se
både dagplejebørn og dagplejere. I har været savnet, så nu må vi indhente det forsømte. Dog med

Børne- og ungdomskoret har af gode grunde hverken
kunnet øve eller deltage i gudstjenester siden midten
af marts. Vi har måttet undvære Palmesøndag med
korenes indtog med palmegrene og smuk sang til
familiegudstjenesten, og vi har måttet undvære de fine
oplevelser med sang og samvær på Lundby skole.
Nu håber vi at det bliver muligt at genoptage det
hyggelige og meningsfulde arbejde med korsang efter
sommerferien.
Vi starter igen onsdag den 26. august i Lundby skoles musiklokale.
Børn fra 0.-3. klasse er velkomne i Børnekoret. Tilknytningen er ret afslappet, alle der vil være med er
velkomne (hvis de kan bevare roen). Hvis der bliver
mange i koret lige som sidste år, kommer 0. klasse
børn i et Spirekor om torsdagen.
Ungdomskoret holder også prøve på Lundby skole, i
dette kor udvikles de unge sangeres stemmer videre
og vi forbereder os til forskellige arrangementer i kirken. Det er elever fra 4. klasse og op efter der er med
her, der er optagelsesprøve til dette kor.
Måske har dit barn eller unge menneske lyst til at gå
til kor hos os?
Ved eventuelle spørgsmål kan Maria kontaktes på
mobil: 41 59 68 44 eller mail: marialantz@mail.dk.
Venlige hilsner
Maria Lantz og Bodil Olsen

de retningslinjer, som vi alle har vænnet os til.
Senere følger datoer for resten af efteråret, så håber
vi at den normale hverdag har indfundet sig igen.
Maria og jer ønsker jer allesammen en dejlig sommer, vi glæder os til gensynet.
Varme sommerhilsner
Maria og Bodil

Gudstjenester sommer 2020
Maj
31. maj

Pinsedag

Juni
1. juni
7. juni

2. Pinsedag
Trinitatis

14. juni
21. juni
28. juni

Konfirmationer i Bjerreby
Konfirmation i Landet
3. søndag efter Trinitatis

Juli
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

Bjerreby kirke
Sct. Morten

Landet kirke
Sct. Jørgen

9.30

11.00

11.00
9.30

Ingen
11.00

kl. 9.30 og kl. 11.30
Ingen
Ingen

Ingen
10.00
11.30 (PAC)

4. søndag efter Trinitatis
5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis
7. søndag efter Trinitatis

11.30 (PAC)
Ingen
11.30
9.30

Ingen
11.30
Ingen
11.00

August
2. august
9. august
16. august
23. august
30. august

8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis
Sommermødegudstjeneste
12. søndag efter Trinitatis

11.30( PAC)
11.00
9.30
11.00
9.30

Ingen
9.30
11.00
Ingen
11.00

September
6. sept.
13. sept.

13. søndag efter Trinitatis
14. søndag efter Trinitatis

11.00
9.30

9.30
11.00

Sognepræsten holder sommerferie d. 26. juni til og med d. 10. juli
og igen fra mandag d. 27. juli til og med mandag d. 3. august.
Embedet passes i ferieperioden af Per Aas, Bregninge (PAC)
tlf. 24 24 87 36 eller e-mail pch@km.dk
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Adressefelt

KIRKELIG VEJVISER
Adresser for både Bjerreby og Landet sogne
Menighedsrådets hjemmeside finder man på www.landetkirke.dk
eller www.bjerrebykirke.dk
Sognepræst: Johanne Fauerskov Sloth, Bjerrebyvej 44, Bjerreby,
5700 Svendborg, tlf. 62 54 12 17, e-mail: jefs@km.dk
Formand for menighedsrådet: Birgitte Monrad Møller, Sofie Frederikkevej 1,
5700 Svendborg, e-mail: bemm@km.dk
Kirkeværge: Michael Jensen, Strammelse Gade 81, Strammelse, 5700 Svendborg,
tlf. 62 54 11 66, mobil: 50 95 45 45, e-mail: gdr-michael@jensen.mail.dk
Kasserer: Henvendelse til Karin Hansen, tlf. 24 25 16 57
Organist: Bodil Olsen, e-mail: bodilolsenorganist@gmail.com, tlf. 20 64 08 10
Kirkesanger: Maria Lantz, tlf. 41 59 68 44, e-mail: marialantz@mail.dk
Graver, Bjerreby: Marie Schjerning Gregersen
Graver, Landet: Martine Møller

Bjerreby kirke:

Landet kirke:

Bjerreby Graverbygning:
Telefontid mandag til fredag kl. 12.00 til 13.00
tlf. 62 54 22 17. E-mail: bjlaki@gmail.com

Landet Graverbygning:
Telefontid mandag til fredag kl. 12.00 til 13.00
tlf. 62 54 18 05. E-mail: bjlaki@gmail.com

Kirkekontoret (i Præstegården)
Fødsel: Ansvars- og omsorgserklæring (hvis man ikke er gift): www.borger.dk, søg under Familie og børn, Faderskab.
Et nyfødt barn skal have både fornavn og efternavn senest 6 måneder efter fødslen.
Dåb aftales med præsten, der skal foretage dåben.
Navngivelse uden dåb: www.borger.dk, søg under Familie og børn, Ansøg om navngivning.
Navneændring: www.borger.dk, søg under Familie og børn, Ansøg om navneændring.
Vielse aftales i god tid med den præst, som skal foretage den.
Til samtalen forud for vielsen medbringes den prøvelsesattest, som man får fra rådhuset.
Prøvelsesattest rekvireres: www.borger.dk, Familie og børn, Ægteskab og parforhold,
Betingelser for ægteskab, Ansøg om vielse – prøvelsesattest.
Begravelse/bisættelse: Dag, tid og sted aftales med den præst, der skal forrette
den kirkelige handling. De nødvendige papirer kan evt. ekspederes gennem bedemanden.
Attestbestilling: www.borger.dk – søg under Familie og børn, dernæst navne og navneændring og så ind under attester

Ansvarshavende: Sognepræsten, organisten og pastoratrådet ·Tryk: www.trykteam.dk

Kirkebil kan benyttes af nuværende og tidligere beboere i sognene til kørsel
til gudstjenester og koncerter i kirken eller til arrangementer i præstegården.
Ring til Svendborg Taxa tlf. 70 10 21 22, senest dagen før. Kirkekassen betaler transporten.

