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Støj på Hjernen
Hvad gør man, når det larmer for meget indeni? Ja, jeg stryger – der skal man gøre noget bestemt og ikke
tænke så meget, så der kan man få ro. Der er nogen, der løber eller motionstræner for at få ro i sindet. Andre
putter musik i ørerne for at overdøve indre og ydre larm. Der er også nogen, der sætter sig ned og mediterer.
Endelig er der også nogen, der går i kirke. Kirken er jo også de kristnes meditationssted. I kirken har man en
hel time, hvor man kan være med i noget – man kan synge man kan bede – men man har ro på, og man skal
ikke selv bestemme og arrangere hele tiden.
Og så siges der noget vigtigt i kirken. Der siges f. eks. at du ikke har alt det ansvar du tror, du har. Der er meget,
du ikke selv bestemmer – du bestemte ikke selv, at du ville fødes eller hvilken familie du fik. Du bestemte ikke
selv, hvilke evner du fik. Du har ikke ansvaret for de store katastrofer eller for ondskaben i verden.
Men du er det fineste du kan være, du er Guds barn og det betyder at du ligner Gud – vi siger her i kirken, at
vi er skabt i Guds billede. Det betyder, at du kan vise kærlighed og godhed, du kan glæde dig ikke mindst på
sådan en dejlig dag som i dag.
Af konfirmationstale 2011

Mindeord over
Birgit Hansen
Birgit var pastoratrådets næstformand i en del
år. Hun arbejdede ivrigt og flittigt på, at alt i og
omkring pastoratets kirker skulle være i fineste
orden. Hun var med til møderne i Pastoratrådet
lige til det sidste. Lørdag d. 7. maj døde hun i sit
hjem på Lille Tvedegård.
Birgit var et meget omsorgsfuldt og betænksomt
menneske. Inden for sin familie var hun det
samlende punkt, og i pastoratrådet var hun også
altid opmærksom på den enkelte.
Vi kommer til at savne hendes venlige væsen og
omhu, og vi sender de bedste tanker til hendes
familie.
Æret være Birgits minde.
På vegne af pastoratrådet
Johanne Sloth
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Børnekor!!!
Husk at der starter børnekor i Bjerreby og Landet
sogne til august! Alle børn fra 3. klasse og opefter,
som har lyst til at synge, er velkomne.
Det kommer til at foregå onsdage mellem 14 og
15.30 i Bjerreby kirke og i præstegården. Start-tid
passer med bus fra Lundby skole. Første korprøve
finder sted onsdag d. 31. august.
Inden længe kommer korleder Maria Lantz rundt i
klasserne på skolen med et informationsblad.
Der er også mulighed for at melde sig til med det
samme på mail: marialantz@mail.dk

Pinsemusik ved Gudsteneste
Pinsedag kommer der, som det er tradition, en solist
i kirken som giver pinsehøjtiden glans og feststemning. I år kommer Anders Ringgaard, som er basunist. Han spiller sammen med organisten Arioso af
J.S. Bach, March af Hasse og en Hornlåt efter Jens
Ulvsand.
Anders Ringgaard er uddannet ved Det Fynske
Musik-konservatorium som både klassisk basunist
og folkemusiker med harmonika som hovedfag.
Han er fast medlem af fyns profes-sionelle bigband
Tiptoe, hvor han har optrådt med navne som Steffen Brandt, Tobias Trier og Marie Bergmann. Anders er netop hjemvendt fra 3 ugers turné i Norge
med folkemusik-kvartetten Basco og er samtidig
på trapperne med en bogudgivelse med tilhørende

dobbelt-cd om tre vestjyske brødre og spillemænd
”Æ Tinuser”. Nogle vil også kende Anders fra det
lokale jazzorkester Summertime og børnemusikgruppen Cocossa.

Sommerkoncert
SOMMERKONCERT d. 16. juni kl. 19.30
i Sct. Mortens kirke, Bjerreby
Ursula Bambuch, sopran og Kevin Duggan, orgel
Sommeren indledes med en herlig koncert for sopran og orgel. De to musikere vil divertere os med
musik fra renæssancen til barokken. Der bliver lejlighed til at høre akkompagnerede arier og sopranpartier, og soloværker for orgel.
Ursula Bambuch, sopran, er
født i München og studerede sang i Italien, Salzburg
og Berlin. Hun har optrådt
i Østrig, Polen, Italien, USA
og Danmark, både som operasanger og som solist i små
ensembler. Ursulas smukke,
klare stemme passer til det
ældre repertoire; men hun
har også lavet uropførelser af ny musik. Ursula er

bosiddende på Bornholm, og således er der opstået
denne fremragende duo med Kevin Duggan, som er
organist i Sct. Nicolai kirke i Rønne.
Kevin Duggan er uddannet på The Royal College
of Music i London, studerede orgel hos Dudley
Holroyd, Richard Popplewell og Nicolas Kynaston og deltog i mesterkurser hos Johannes
Geffert og Gillian Weir. I
1981 vandt han “RCM Clavichord Prize” og i 1983
The West of England Organ Competition”. Kevin er
en rutineret koncertorganist, som har optrådt i de
fleste europæiske lande, og har modtaget mange
positive anmeldelser.
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Genopfrisk din kristne børnelærdom!
Skole for kirke og teologi
For år tilbage dannede man i Svendborg ”skole
for kirke og teologi”. Det er en skole, som menighedsrådene i provstiet støtter op om og betaler
dele af.
Tanken, da man dannede skolen, var og er stadig,
at man skal kunne mødes i et hyggeligt forum og
få genopfrisket sin kristne børnelærdom.
Hvis du tror, at det er noget for dig, kan du være
med på to måder:
En hvor du følger undervisning fire lørdage i
efteråret og tre lørdage i foråret. Man møder kl.
10.00 og har fri kl. 13.45
Man kan tilmelde sig et grundforløb, hvor man
præsenteres for Det gamle testamente, Ny testamente, kirkehistorie og religionshistorie. Man kan
også springe grundforløbet over og vælge at følge
undervisning i lige netop de fag, der har ens største interesse. Her vil man gå mere i dybden med
fagene end på grundkurset.
I år er undervisningen blevet lavet lidt om, så man
ikke følger en fast årgang, og man binder sig altid
kun for et år ad gangen.
Det koster 400 for et grundkursus og 500 for hvert
af de næste undervisningsår. Man kan også vælge
et enkelt fag i den videregående undervisning og
så betale 200 kr.
Undervisningen finder sted på VUC, Viebæltet i
Svendborg.
Hvis man ikke er interesseret i undervisningsdagene, kan man tilmelde sig nogle foredragsdage,
som ikke hænger sammen med den øvrige undervisning – de såkaldte temadage, der også finder
sted på lørdage fra 10.00 til 14.00.
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Temaet i den kommende sæson er:
”Bibelens litterære aftryk”
Lørdag d. 17. september 2011:
”Hvad skal vi med det gamle testamente, når
vi har fået et nyt?” Tine Lindhardt
Lørdag d. 12. november 2011: ”Kan man læse
Markusevangeliet, som man læser en roman?” Benny Grey Schuster
Lørdag d. 14. januar 2012:
”Bondesønnen og baronessen: Liv, digtning
og kristendom hos Martin A. Hansen og Karen Blixen”
David Bugge
Lørdag d. 10. marts 2012:
”Emils far var kirkeværge, og Emil og Ida gik
i søndagsskole og bad aftenbøn. Pippi øvede
sig i at gå på vandet, fordi hun havde hørt om
en tømrersvend, der kunne” Astrid Lindgren
fortæller sjove historier, som alle børn (og
voksne) elsker! Men lige under overfladen
ligger den bibelske fortælling og giver de
sjove historier en ekstra dimension.
Verner Fisher Nielsen
Temadagene koster 500 kr., og deri er inkluderet
frokost. Temadagene finder sted i Vor Frue kirkes
sognegård, Svendborg.
Hvis man vil melde sig enten til grundkursus eller
de øvrige undervisningsfag eller til temadagene,
så skal man ringe på 62 22 50 37, der er telefontid
tirsdag til torsdag fra 10.00 til 12.00 og man kan
også her få yderligere oplysninger. Man kan også
skrive til gkm@km.dk.
Tilmeldingsfristen er den 19. august 2011.

Sognetur til
Sommermøde
Fredericia og jelling
d. 21. august 2011
I år har vi den store glæde, at vores Biskop Kresten
Drejergaard vil være sammen med os på denne
sommermødedag. Kresten Drejergaard har sagt ja
til at holde gudstjenesten i kirken, og efter frokosten
underholder han med det band, han er medlem af i
sin fritid ”Skovshøjrup og omegns swing band”. Ind
imellem bandets forskellige numre fortæller Drejergaard om kirkeliv og folkeliv på Fyn samt oplevelser fra sine forskellige rejser.
I øvrigt skal det bemærkes, at Henning Rasmussen
fra Landet spiller klarinet i dette band.

Programmet ser således ud
kl. 10.30 Gudstjeneste i Sct. Mortens
kirke, Bjerreby
Biskoppen holder gudstjenesten
og rektor for Det fynske Musikkonservatorium, Inger Allan,
spiller for os på sin Obo.
kl. 12.00 Frokost i Bjerreby forsamlingshus
kl. 13.00 Underholdning ved ”Skovshøjrup og
Omegns Swingband ”
Arrangementet er gratis, og man kan bestille
kirkebil på 70 10 21 22 senest dagen før.

Skovshøjrup og Omegns Swingband

Laura og Joakim spiller Bach
Søndag d. 26. juni får vi ud
over at være med ved gudstjenesten lejlighed til at høre to
dygtige elever fra Svendborg
Musikskole spille Bach.
Laura er 12 år, går i 5. kl. på
Ida Holsts Skole i Svendborg.
Hun har fået sin første violinundervisning hos Flemming
Gamtofte på Svendborg Musikskole, og hun spiller nu
desuden hos Louise Mose i
Odense.
Joakim er 10 år og går i 4. kl.,

Af hensyn til frokosten vil vi gerne have tilmelding
senest søndag d. 14. august enten til Karin Hansen
62 54 16 56 eller E-mail karin.hansen@mail.tele.dk
eller til Johanne Sloth tlf 62 54 12 17 eller e-mail
jefs@km.dk
ligeledes på Ida Holsts Skole. Han har også fået
undervisning hos Fl. Gamtofte, er optaget på Fyns
Klassiske Talentskole og har optrådt solo ved flere
lejligheder, sin unge alder til trods.
Børnene bliver akkompagneret af Joakims mor, som
er pianist og organist i Rudkøbing og Simmerbølle
Kirker.
Bachs koncert for 2 violiner og orkester er en af hans
mest kendte og afholdte koncerter: De iørefaldende
temaer og den inciterende, ”gyngende” og næsten
jazzagtige rytme gør, at næsten alle, uanset musiksmag, øjeblikkeligt bliver grebet af musikken.- Her
i kirkerne spiller børnene 1. sats.
NB. Børnene spiller både ved gudstjenesten kl. 9.00
i Landet og kl. 10.30 i Bjerreby
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De 10 Bud i musikalsk fortolkning
Koncert d. 21. september kl. 19.30
i Sct Mortens kirke, Bjerreby
.

Tine K. Skau og Kai Stensgaard
”De 10 bud” er et begrebsmæssigt ikon, alle kan citere fra. Sammenholdt med det fascinerende og almenmenneskelige budskab blev Kai Stensgaard og
Tine K. Skau inspireret til at skrive en programkoncert over budene.
”Vi har gennem mange samtaler, Luthers Lille Katekismus og uvurderlig sparring med sognepræst
Carsten Olav Christensen fundet et tonesprog, der
beskriver, leger med, udfordrer og formidler dette
årtusindgamle moralkodex,” fortæller Tine K. Skau.
”Publikum vil opleve programmusik med holdninger, følelser og måske provokationer. Kompositionerne er en smeltedigel af nykomposition, citatteknik, musikperformance og mange forskellige
stilarter som eksempelvis barok, latin og folklore,”
uddyber Kai Stensgaard.
”Det er meget store og fascinerende regler, vi her
bliver konfronteret med. De tre første bud omhandler forholdet mellem Gud og mennesker. De sidste
syv, hvordan menneskene skal leve sammen.”
Duoen er opmærksom på, at de gammeltestamentlige jødiske stammer var strengt patriarkalske, og at
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budene oprindeligt blev formuleret til den mandlige del af det vandrende jødiske folk. Budene beskyttede de svage i datidens samfund: børn, gamle
og kvinder.
”Det er tankevækkende, at det i vid udstrækning
netop er de bud, der udgør en mere end 4500 år
gammel ledetråd i dansk sociallovgivning og kriminalret,” påpeger Tine K. Skau.
Tine K. Skau har skrevet samtlige forestillinger til
kirkeopera-ensemblet TRIOfabula siden år 2000.
Hun arbejder blandt andet som performer, musiker,
komponist, scenograf og manuskriptforfatter. Tine
er uddannet blokfløjtenist fra Det Fynske Musikkonservatorium og har skabt musikperformance,
instrumentalteater og koncerter i mere end 25 år.
Kai Stensgaard er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium, California State University og private studier i New York. Han har seks cd-udgivelser
og en dvd på samvittigheden og har blandt andet
udgivet lærebogen ”Method for 6-mallet grip”.

Sognemøde
tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.30 i
Præstegården.
Sognemødet vil fremover være et tilbagevendende møde, hvor Pastoratrådet vil orientere om
den nuværende situation og om fremtiden vedr.
sognene og også fortælle lidt om økonomien.
Der vil med interesse blive lyttet til evt. ønsker
og forslag fra menigheden.
Karin Hansen
formand

Gudstjenester

Sct Mortens kirke
Bjerreby

Sct Jørgens kirke
Landet

Juni:
12. juni
13. juni
19. juni
26. juni

Pinsedag
(Ekstra musik – se omtale)
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. søndag efter Trinitatis
(Ekstra musik se omtale i bladet)

9.00

10.30

10.30
9.00
10.30

9.00
10.30
9.00

9.00

Ingen

10.30
9.00
10.30
Ingen

9.00
10.30
9.00
11.30

7. søndag efter Trinitatis
11.30
(provst Per Aas Christensen)
8. søndag efter Trinitatis
9.00
9. søndag efter Trinitatis
10.30
Sommermøde - se omtale i bladet.
10. søndag efter Trinitatis
9.00
Plejehjemsgudstjeneste i Landet		

Ingen

Juli:
3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

2. søndag efter Trinitatis
(provst Per Aas Christensen)
3. søndag efter Trinitatis
4. søndag efter Trinitatis
5. søndag efter Trinitatis
6. søndag efter Trinitatis

August:
7. august
14. august
21. august
28. august
30. august

10.30
Ingen
10.30
10.30

September:
4. sept.
11. sept.

11. søndag efter Trinitatis
12 søndag efter Trinitatis

10.30
9.00

9.00
10.30

Sognepræsten har sommerferie mandag d. 27. juni til og med fredag d. 8. juli og igen lørdag d. 30.
juli til og med mandag d. 8. august. Embedet passes af Per Aas Christensen, Bregninge 62 22 50 37.
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Adresser for både Bjerreby og Landet sogne
Sognepræst: Johanne Fauerskov Sloth Bjerrebyvej 44, Bjerreby, 5700 Svendborg
Tlf. 62 54 12 17. E-mail: jefs@km.dk
Formand for pastoratrådet: Karin Hansen Tinghavevej 1 C, Landet, tlf. 62 54 16 56
Kasserer: Kaj Aage Rasmussen, Odensevej 59, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 77 86
Organist: Anne Vilain, Vindeby Sundvej, Vindeby tlf. 62 22 16 06
Kirkesanger: Maria Lantz, Hennetvedvej 21, 5900 Rudkøbing. tlf. 41 59 68 44
Graver: Lene Stagis
Gravermedhjælper: Marie Schjerning Gregersen

Bjerreby kirke :
Kirkeværge Bjerreby:
Gerda Egedorf, Stjoul Fiskervej 2, Stjoul
5700 Svendborg tlf. 62 54 16 77
Bjerreby Graverbygning tlf. 62 54 22 17

Adressefelt

Kirkelig vejviser

Landet kirke :
Kirkeværge Landet:
Benta Nielsen, Biblioteksvej 13 Landet,
5700 Svendborg tlf. 62 54 10 25
Landet graverbygning tlf. 62 54 18 05.

Kirkebil
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

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
Sognepræsten har fri-weekend d. 30.april og 1. maj.
Embedet passes i denne weekend af Bregningepræsterne tlf. 62 22 50 37
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Ansvarshavende: Sognepræsten, organisten og pastoratrådet · Tryk: www.trykteam.dk

