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Dåbsbarnet

Studiekreds 2013
Studiekreds 2013
om C. S. Lewis 1898 - 1963

Noget af det, jeg glæder med allermest over i mit
arbejde som præst er at døbe børn, og de dåbsbesøg,
der følger med. Når man kommer ud i hjemmene
og ser de små, så bliver man selv en anden. Man må
smile tydeligt og tale blidt, for så kommer man i kontakt med barnet og får ofte et stort smil tilbage.
Glæden er til stede i rummet, men det er sårbarheden
også. Når man får et barn, bliver man sårbar, for
man er så bange for, hvad der kan ske barnet. Man er
fuldt ud klar over, hvor begrænset vores egen magt
er, og i dåben søger vi Guds hjælp og den tryghed,
som han giver os.
I de to dåbssalmer, som vi bruger i kirkerne for tiden,
siges det også tydeligt, at vi beder om beskyttelse.
I Svein Ellingsens dåbssalme ( nr 448 i salmebogen)
står der
”Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge”
Og i Johannes Johansens salme
(nr. 450 i salmebogen) står der
”Du kommer, Jesus, i vor dåb.
Her rækker du os mod og håb.
Alene er vi svage.
Nu lover du at være med,
at være med os hvert et sted
i dag og alle dage.”
Vi søger beskyttelse for os selv og vore børn, for vi er
fuldt ud klar over, hvor skrøbeligt et menneskeliv er.
Når vi så når til selve dåbshandlingen, så står der
i en af bibelteksterne, at Jesus siger, at hvis vi ikke
bliver som børn igen, så kan vi ikke komme ind i
Guds Rige. Det er jo klart en tale til os voksne, der
står og hører på. Formaningen handler ikke om, at vi
skal forblive barnlige, slet ikke. Vi skal vokse op og
bruge al vores forstand og alle vore evner, og vi skal
tage den voksnes ansvar, men samtidig skal vi vide,
at livet kommer vi aldrig til at magte. Vi er stadig

Litteraturprofessoren, teologen og fantasy-sciencefiktionforfatteren C. S. Lewis fra Oxford er gennem
de senere år blevet almindeligt kendt over hele verden, mest for sine spændende bøger om det fortryllede land Narnia.
Nogle vil også huske hans lille bog ”Fra Helvedes
blækhus”, som var den første af hans bøger, der
udkom på dansk. Men C. S. Lewis var så meget andet
end forfatter for børn og barnlige sjæle.

ubeskyttede, og det er helt sikkert, at livet ender med,
at vi dør. Derfor er det vigtigt, at vi tør have tillid til
den Gud og far, der i sin tid i dåben lovede os, at han
ville være med os gennem hele vort liv og give os liv
i sit rige, når vi dør.
Johanne Fauerskov Sloth

Luciagudstjeneste
torsdag den 13. december
kl. 19.00
Børnekoret deltager i en stemningsfuld aftengudstjeneste på selve Lucia-dagen. Børnene går i
Luciaoptog, og som en del af gudstjenesten bliver
der sunget smukke julesange. Da det er børnekorets sidste gang inden jul, siger vi tak for i år med
Lucia-boller, saft og kaffe. Alle er velkomne

Han var en varm forsvarer for det, vi kunne kalde
klassisk, vesterlandsk kristendom. I England blev
han især berømt for sine radioudsendelser fra BBC,
hvor han på klar og forståelig, ofte humoristisk,
måde, besvarede lytternes spørgsmål om tro og kristendom.
Der er sikkert også mange, der vil huske Lewis fra
spillefilmen ”Shadowlands” fra 1995, der fortæller om
hans kærlighed til og ægteskab med den amerikanske forfatterinde Joy Davidman, som kom til at lægge
navn til den dobbelttydige selvbiografi ”Surprised by
Joy”, på dansk: ”Overrumplet af glæden”.

Vi griber det an på den sædvanlige vis, så Erik Sloth
den første aften holder et indledende foredrag om:
Tirsdag d. 15. januar kl. 19.00 i præstegården,
Bjerrebyvej 44
C. S. Lewis, liv og forfatterskab
Dernæst to aftener med oplæsning, fælles tekstlæsning og samtale:
Tirsdag d. 29. januar kl. 19.00 i præstegården,
Bjerrebyvej 44
Litteraturprofessoren og amatørteologen
Tirsdag d. 5. februar i præstegården,
Bjerrebyvej 44
Landet bag himmel og hav
(Narnia-bøgerne og deres forkyndelse)
Der serveres en kop kaffe
Man er velkommen til at benytte kirkebilen
Tlf. 70 10 21 22)

Nytårsdag
Nytårsmorgen er måske årets søvnigste tid. Derfor
har vi i år valgt at have en fælles eftermiddagsgudstjeneste for begge sogne i Landet kirke kl. 14.00.
På den måde kan vi i fællesskab begynde det nye
kalenderår med en gudstjeneste og bagefter med en
skænk ønske hinanden et godt nyt år.
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Morgenandagten
I mange år har man kunnet opleve en stund af andagt på radioens P2 mandag til lørdag kl. 8.15.
Jeg har oplevet morgenandagten i Vor Frue Kirke i
København fra den anden side af mikrofonen, da
jeg i 8 år jævnligt var en af de 8 sangere. De første år
stod vi oppe ved det store orgel, senere blev der lavet
et kororgel nede ved det smukke alter, hvorefter vi
rykkede derned.
Man var selvfølgelig nødt til at stå tidligt op for at
kunne synge smukt så tidligt på dagen. Vi mødtes
7.30 for at øve os på ugens motet. I den periode hvor
morgenandagten blev optaget oppe ved det store
orgel, mødtes vi i det nederste tårnrum. (Det er
også der Domkirkens dygtige drengekor øver.) Efter
at de sidste morgentrætte sangere var kommet på
plads, gennemgik organisten motetten som så blev
gennemsunget nogle gange. Kaffen var allerede sat
over i korrummet bag ved orglet. Så snart vi havde
øvet færdigt gik vi ned og fik en kop kaffe inden
transmissionen. Der var altid en god stemning og
højt humør. Når klokken nærmede sig 8.15 indtog vi
vore pladser foran orgelet, og så gik andagten i gang.
I starten var det frygtindgydende med den store
mikrofon der hang foran pulpituret. Det blev dog
heldigvis hurtigt hverdag.
Senere blev der som nævnt lavet et kor-orgel nede
ved alteret, fordi man havde et ønske om mulighed
for en mere intim oplevelse ved f.eks. begravelser og
andagter. Så blev prøverne inden morgenandagten
holdt i rotunden bag ved alteret, også et dejligt sted
at synge.

Minikonfirmander
I Vor Frue er der ansat 16 sangere. De har hver forskellige faste dage, så at man har 3 morgenandagter
per uge. Ved højmesserne er de der alle sammen,
hvilket altid var en festlig oplevelse for mig. I den periode, da jeg var der, var Flemming Dreisig domorganist og Søren Christian Vestergaard hjælpeorganist/
kantor. Begge to utroligt rare mennesker at have med
at gøre. Man følte sig altid godt tilpas og værdsat.
Derudover var de super-dygtige musikere.
Nu, efter omlæggelsen af radiokanalerne, er der
mulighed for at tænde for sit fjernsyn og opleve morgenandagten ad den vej. Der er smukke billeder fra
kirken og tekster og salmer bliver vist, så det er nemt
at følge med. Man kan også høre andagten via sin
computer eller på DAB - radio.
Maria Lantz – kirkesanger

Årets minikonfirmander
Kyndelmisse
Her i vinterens hjerte holder vi traditionen tro
en aftengudstjeneste i Sct. Mortens kirke, søndag d. 3. februar kl. 19.00. Det er en lysgudstjeneste og lysene er symbolet på håbet. Håbet
om, at foråret trods alt kommer, og håbet om
at vi altid må være omgivet af Guds lys, der
fortrænger alt mørke og al ondskab.
Børnekoret og årets konfirmander medvirker
ved gudstjenesten.

Her i efteråret har vi som sædvanlig haft minikonfirmander her i præstegården.
Børnene, der kommer, går i 3. klasse på Tåsinge skolens Lundby- afdeling.
På den dag, dette billede blev taget, var der noget mandefald – tre af pigerne var syge.
Billedet viser foruden børnene vores afgående pastoratrådsformand Karin Hansen, hvis gode ønske
det var, at denne undervisning skulle sættes i værk, og så er der Janne Juel Christensen,
der har hjulpet os med undervisningen i den sidste halvdel af timerne.
Det er en stor fornøjelse hvert år at møde børnene fra 3. klasse og se, hvor ivrigt de lever med
i de emner , vi tager op i undervisningen.
Johanne Sloth
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Mindested
Mindested for
Elvira Madigan og Sixten Sparre.
Søndag d. 24. februar holder vi efter gudstjenesten
kl. 10.30 indvielse af det nyrenoverede gravsted for
Elvira Madigan og Sixten Sparre.

Gudstjenester vinter 2012 - 2013

Bjerreby kirke	Landet kirke
	Sct. Morten	Sct. Jørgen

I mange år har gravstedet ligget lidt gemt under den
stedsegrønne beplantning, men nu er der blevet lavet et anlæg, hvor man kan sidde og høre om kirken
og om Elvira Madigan og Sixten Sparre.
Vores kirkeværge, Benta Nielsen, har søgt forskellige
fonde og Sydbank Fonden, Svendborg kommune og
LAG Svendborg har venligt og generøst hjulpet os, så
projektet kunne blive en realitet.
På denne februarsøndag vil vi så markere, at projektet er ført til ende. Efter gudstjenesten vil vi høre om,
hvad der skete dengang i 1889 og hvordan beretningen om de to elskende har fundet vej op gennem det
20 århundrede. Der vil være skillingsviser og sange
samt en kort redegørelse, der belyser, hvorfor dette
gravsted så mange år senere stadig bliver besøgt af
mange turister hvert år.

December
13. dec.
16. dec.
19. dec
20 dec.
23. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
30. dec.

Luciaoptog og andagt med børnekoret
19.00
( se omtale her i bladet)
3. søndag i advent		
9.00
Julegudstjeneste for Lundby Børnehave
10.00
Juleafslutning for skolen			
4. søndag i advent		
10.30
Juleaften		
16.30
Juledag		
10.30
2. juledag		
9.00
Julesøndag		
10.30

10.30
8.45
9.00
14.30
9.00
10.30
9.00

Januar
1.jan.
6. jan.
13. jan.
20. jan.
27. jan.

Nytårsdag		
(se omtale her i bladet)
Hellig tre Kongens dag		
1. søndag efter Hellig tre Konger
(provst Per Aas Christensen)
Sidste søndag efter Hellig tre Konger
Septuagesima		

Ingen

14.00

10.30
11.30

9.00
Ingen

9.00
10.30

10.30
9.00

19.00

Ingen

9.00
11.30

10.30
Ingen

9.00

10.30

10.30
9.00
10.30

9.00
10.30
9.00

Februar

Nyt Pastoratråd.
Nye mødedatoer.
Efter valget her i efteråret har pastoratrådet nu konstitueret sig dvs., at der er valgt formand, næstformand osv.
Formand: Gerda Egedorf
Næstformand: Janne Juel Christensen
Kasserer: Susanne Nielsen
Kirkeværge: Benta Nielsen
Øvrige medlemmer: Bent Olsen,
Helene Kristiansen,
Birgitte Monrad Møller,
Jill Foged.
Maria Lantz (kirkesanger – medarbejderrepræsentant)
Johanne Fauerskov Sloth (præst)

3. febr.

Ligeledes har pastoratrådet fastsat mødedatoer for
det næste halvår.
16./1., 14./2., 19./3., 18./4. (regnskabsmøde), 15./5.
samt 11./6.

10. febr.
17. febr.
24. febr.

Kyndelmisse		
(Børnekoret medvirker)
Fastelavns søndag		
1. søndag i fasten		
(provst Per Aas Christensen)
2. søndag i fasten		
(efter gudstj. i Landet indvielse af det
nyrenoverede gravsted for Elvira Madigan og Sixten Sparre)

Marts
3. marts
10. marts
17. marts

3. søndag i fasten		
Midfaste		
Mariæ Bebudelsesdag		

Sognepræsten holder ferie fra friweekend d. 12. og 13. januarsamt vinterferie fra lørdag
d. 16. til og med torsdag d. 21. februar (begge dage inkl.)
Embedet passes af provst Per Aas Christensen, Bregninge, tlf. 62 22 50 37
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Adressefelt

Kirkelig vejviser
Adresser for både Bjerreby og Landet sogne
Pastoratets 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 pastoratrådet: Gerda Egedorf, Stjoul Fiskervej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg
Tlf. 62 54 16 77, E-mail: gerdaegedorf@hotmail.com
Kirkeværge: Benta Nielsen, Biblioteksvej 13, Landet, 5700 Svendborg, tlf. 62 54 10 25
Kasserer: Kaj Aage Rasmussen, Odensevej 59, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 77 86
Organist: Anne Vilain, tlf. 20 61 54 16
Kirkesanger: Maria Lantz, Hennetvedvej 21, 5900 Rudkøbing, tlf. 41 59 68 44
Graver: Lene Stagis
Gravermedhjælper: Marie Schjerning Gregersen

Bjerreby kirke:

Landet kirke:

Bjerreby Graverbygning:
Telefontid mandag til fredag kl. 12.00 til 13.00
tlf. 62 54 22 17.

Landet Graverbygning:
Telefontid mandag til fredag kl. 12.00 til 13.00
tlf. 62 54 18 05.

Kirkekontoret (I Præstegården)
Fødsel: Ansvars- og omsorgserklæring (hvis man ikke er gift), sendes eller afleveres til præsten.
Dåb aftales med præsten, der skal foretage dåben.
Navngivelse ved anmeldelse (uden dåb) sker til præsten i det sogn, hvor barnets fødsel er registreret.
Et nyfødt barn skal have både fornavn og efternavn senest 6 måneder efter fødslen.
Navneændring sker ved henvendelse til bopælssognets præst.
Vielse aftales i god tid med den præst, som skal foretage den.
Til samtalen forud for vielsen medbringes den »prøvelsesattest«, som man får på rådhuset.
Begravelse/bisættelse: Dag, tid og sted aftales med den præst, der skal forrette
den kirkelige handling. De nødvendige papirer kan evt. ekspederes gennem bedemanden.

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.

