Kirkebladet

Bjerreby og Landet sogne
Forår 2011
1

Krise
Et af de mange græske ord, som vi har overtaget i vores sprog, er ordet krisis. Vi taler om, at vi er i krise eller
om, at vi gennemlever en krise. I gamle dage sagde man ofte om en meget syg, at vedkommende nu skulle
gennem krisen. I de næste timer ville det blive afgjort, om vedkommende kunne overleve sin sygdom eller ej.
Afgørelsen skulle falde. I dag taler vi vel mest om den økonomiske krise eller om, at vi selv er i krise. Og de
kriser, vi taler om i dag, er somme tider kriser i den lettere kategori. Jeg mener: Det er vel ikke en livstruende
krise at skulle beslutte sig for at sælge sit sommerhus . Det er heller ikke livstruende at skulle vælge det rigtige
tøj til festen, men alligevel siger både voksne og børn somme tider, at de er i krise også når der er tale om ikkelivstruende tilstande.
Men reelle kriser er der alligevel mange af i ethvert menneskeliv. Krisis kan oversættes med ordet afgørelse,
og der er sandelig mange vigtige afgørelser, vi skal træffe gennem vores liv. I det Nye Testamente bruges ordet
ofte, men vi opdager det ikke, for det bliver oversat med ordet dom. Dommen går over verden betyder, at nu er
det afgørelsens time. Vi skal opføre os ordentligt, så vi kan stå retfærdige på dommens dag og blive godkendt
af Gud.
Det kunne sikkert godt lade sig gøre, hvis der var tale om ordentlig opførsel i banal forstand. Ethvert menneske
kan lære at sige tak for mad og tak for i dag. Vi prøver vel også i et eller andet omfang at rette os efter de ti bud.
Men det er ikke det, der er tale om. Der er tale om, at vi skal være ansvarlige for hinandens liv og velfærd. Jesus
siger til os : ” Du skal ikke tilgive 70 gange – du skal tilgive uendeligt”, og det er der ingen af os, der kan. Eller
han kan sige: ”Der står skrevet at du ikke må slå ihjel , men jeg siger dig at du aldrig må blive vred”. Sådan er
vi mennesker ikke konstrueret, vi kan ikke klare de krav, og det er det, Jesus vil forklare os.
Når afgørelsens time kommer, når dommen går over verden , når krisen rammer verden, kan vi altså kun holde
os til, at Gud har lovet os, at han vil lade nåde gå for ret. Han vil være vores advokat (som der står i Bibelen:
vores talsmand) og denne advokat taler vores sag så godt, at vi bliver frikendt, selv om det ellers ser sort ud. I
det øjeblik vi indrømmer over for os selv, at vi behøver Gud, så er han der for os. Han har hele tiden været der,
men kun, hvis vi mener, at vi har brug for ham, kan vi se ham. Jesus siger et sted: De raske har ikke brug for
læge, men det har de syge.
Selvfølgelig skal vi forsøge at komme godt ud af vores livs kriser. Det skylder vi både os selv og hinanden og i
en vis forstand også Gud, fordi livet er Guds gode gave. Alligevel må vi indrømme, at det, vi selv kan udrette,
er forsvindende lidt. Forleden dag i bilen sad mit yngste barn og gennemgik sit liv i tankerne: ”Hvis du og
far ikke havde mødt hinanden, var jeg slet ikke blevet født, hvis I ikke havde taget den uddannelse, boede jeg
ikke i Bjerreby præstegård nu, hvis I ikke kunne få børn og ikke var lidt gamle, så havde jeg ikke haft 4 store
søskende”. Dvs. de store afgørelser i sit liv har hun ikke selv taget og mange andre afgørelser i hendes liv vil på
mange måder være truffet på forhånd. Hvem ved, hvordan verden ser ud, når hun bliver voksen eller gammel?
Derfor er det vigtigt at gå ind i kirken. For netop i dette rum siges det, at krisen er aflyst. Gud har sagt, at han
vil have med dig at gøre altid, og at du altid må være hans børn, hvadenten du lever eller dør. Det sagde han,
så det ikke kunne misforstås, da han sendte sin søn til verden. Da Jesus blev født, da Johannes døbte Jesus,
og på forklarelsens bjerg sagde Gud om sin Søn: ”Dette er min elskede søn i ham har jeg fundet velbehag,
hør ham”. Det, vi skal høre, er at Gud har taget dommen på sig og har frelst os ud på den anden side. Krisen
har Gud ladet sin søn gennemleve for os. I kirken løfter taget sig, og vi ser himlen åben. Vi skal ikke forklare,
hvordan det går os i verden eller hvordan vi slet ikke kan klare det – for når vi er i kirken, er vi på forklarelsens
bjerg - og engang ,når vi er døde, og det er tydeligt, at vi ikke kan klare nogen kriser, så er vi hos Gud, og der
er klarhed over alt, alt er oplyst.
											
Johanne Fauerskov Sloth
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Koncert den 10. marts
”Fra Askov til Jerusalem”
Henrik Goldschmidt, obo og Christian Dyrst, guitar/klaver
Landet kirke torsdag d. 10 marts kl. 19.30
En højskolesangaften med både
med- og modspil fra den mellemøstlige klezmertradition – og omvendt. Henrik
Goldschmidt og Christian
Dyrst spiller ud med sange
og musik fra hver deres
hjørne af kulturlandskabet.
Henrik Goldschmidt er jøde og
har ved siden af sin obo-karriere
arbejdet meget med klezmermusikken, ikke mindst i Middle East
Peace Orchestra hvor musikken
bærer fredsbudsskabet og bygger bro. Christian Dyrst´s karriere
og musikerskab er forankret i det
grundtvigske miljø både i de frie
skoler og højskolerne med stærke
traditioner omkring fællessang.

Fra rækken af priser og anerkendelser, Henrik
Goldschmidt har modtaget, kan nævnes: Jacob
Gade Prisen, Det Kongelige Teaters Pris og Dansk
Musiker Forbunds Hæderspris.
Christian Dyrst, der er statspr. musikpædagog,
guitarist, korleder, komponist og seminarielærer på
Den frie Lærerskole i Ollerup, skriver også musik
til folkelige sange (se bla. DGI-sangbogen, Wilhelm
Hansens Skolesangbogen, den nye Højskolesangbog og den nye Friskolesangbog). Har medvirket
ved flere sangbogs- og pladeudgivelser.
Debuterede som operakomponist på Den Fynske
Opera i foråret 2010

Der vil være musik med rod i livets alvor, lidt for
smilebåndet og swingende Klezmermelodier, der
er svære at sidde stille til. Arrangementet er en
blanding af fællessang, fortælling og koncert.
Måske er der ikke så langt fra Danmark til Mellemøsten, som man kunne tro…
Henrik Goldschmidt har optrådt med de førende
orkestre i verden, bl.a. Berlinerfilharmonikerne og
er nu solooboist i Det Kongelige Kapel. Han har
stiftet Middle East Peace Orchestra og er medlem
af klezmerorkestrene Schlechte Kapelle og Klezmer
Zahav.
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Koncerter
Fyraftensmusik
Bjerreby kirke
onsdag d. 30 marts kl. 17.00-17.30

”OP AL DEN TING”
Se, nu stiger solen, og en ny cyklus tager sin
begyndelse. Foråret spirer frem, erantis, vintergæk og krokus pryder jorden. Hør og syng
forårsbebudende og lovprisende salmer. Lyt
til orgelkoraler af Jesper Madsen: ”Nu vågne
alle guds fugle små” og ” Op, al den ting”.
Maria Lantz vil medvirke og synge ”Alt,
hvad som fuglevinger fik” og et par andre
forårssange.

Koncert med
Svendborg Kammerorkester
i Bjerreby kirke
Tirsdag d. 12. april kl. 19.30
Svendborg Kammerorkester, som består af 14
strygere, giver under dirigenten Benjamin Christensens ledelse koncert i Bjerreby Kirke med et
program, der spænder fra barokken til det 20.
århundrede.
Følgende værker vil blive spillet:
Henry Purcell: Chaconne (“Chacony”)
i g-mol for strygere;
Jean-Philippe Rameau: Suite for strygeorkester;
George Bizet: Adagietto;
Anton Arensky: Variationer over et tema af
Tjajkovskij opus 35.

Møder i pastoratrådet.
Møderne er offentlige og finder sted i
præstegårdens konfirmandstue,
Bjerrebyvej 44, kl. 19.00
Tirsdag d. 22. marts (regnskab)
Onsdag d. 13. april
Torsdag d. 12. maj
Tirsdag d. 7. juni
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Sognetur tilSognetur
Fredericia og jelling
lørdag d. 14. maj 2011
Program
Afgang Bjerreby kirke kl. 8.00
Afgang Landet kirke kl. 8.15
Vi kører over Fyn og får en kop formiddagskaffe
og et stykke kage på vejen. Første stop er Christianskirken i Fredericia, hvor vi skal se Bjørn Nørgaards mosaikapsis. Fredericia er på mange måder en
spændende historisk by. Den er grundlagt 1650 som
fæstningen Frederiksodde. Her fandt et vigtigt slag
sted d. 6. juli1849, et stort skridt på vejen til sejren
ved Isted i 1850. Byen har altid været garnisons by
og det bærer hele byplanen også præg af. Desuden
har Fredericia også været en religiøs fristad gennem
århundreder. F. eks. fandt de franske huguenotter
her et fristed, og der er stadig en reformert kirke i
byen.
Herefter spiser vi middag på Jelling Kro
Om eftermiddagen skal vi se Jelling kirke og
Museet Kongernes Jelling.
Vi vil være hjemme ca. kl. 18.30

Christianskirken
Turen koster 125 kr pr. person som betales til
Karin Hansen på turen.
Betalingen omfatter selve turen med entre, formiddagskaffe og middagsmad med efterfølgende
kaffe. ( Dog ikke drikkevarer til maden)
Vi plejer at have en hyggelig tur og håber, at så
mange som muligt vil tage med.
Tilmelding kan ske til
sognepræst Johanne Sloth tlf. 62 54 12 17 eller
E-mail : jefs@km.dk
pastoratrådets formand Karin Hansen
tlf. 62 54 16 56 eller
E-mail : karin.hansen@mail.tele.dk

Jellingestenen
Kongernes Jelling
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børnekor
Til efteråret starter vi børnekor i Bjerreby kirke. Lad
dit barn opleve glæden ved at bruge stemmen, synge flerstemmigt, optræde og blive dygtigere til at
synge.
Korleder (og kirkesanger) Maria Lantz er diplomuddannet sangpædagog og vant til at få det bedste frem i alle stemmer. Fokus vil være på at lære
at bruge stemmen så godt som muligt, at den frie
stemme kan komme frem. Sangteknik vil indgå som
en naturlig del af arbejdet med at lære mange dejlige
sange og salmer.

Der vil også blive arbejdet med at synge flerstemmigt, typisk ved at synge kanon eller smukke/sjove
over- og understemmer. Da koret naturligvis kommer til at deltage i højmesser i kirken, bliver der mulighed for at lære højtidernes sange at kende.
Der vil ikke blive optagelsesprøve til koret, alle er
velkomne. I løbet af maj måned vil Maria Lantz
komme på besøg på Lundby skole og aflevere noget
materiale om mødetider osv.
Hvis man gerne forinden vil høre nærmere, kan man
sende en mail til Maria Lantz. marialantz@mail.dk

Konfirmander Foråret 2011
i Sct. Jørgens kirke, Landet. St. Bededag d. 20. maj 2011 kl. 10.00
Cecilie B. Jørgensen
Frederik Klit
Jacob Rønne Tofthøj
Joachim Rasmus Laulund Bødker Jensen.
Maria Milfred
Mathias Ali Holm Boustani
Mette Marie Fisker
Niklas Thomsen
Rose Østli Talbo
Thomas Pedersen
Trine Laurberg Sørensen

Lundbyvej 96
Sangdrosselvej 13
Kragekærvej 2
Grev Moltkesvej 10
Skovballevej 71
Strammelse Gade 25
5. Maj Plads 6, 2, tv
Majvænget 4
Vornæsvej 64
Søbyvej 29
Vornæsvej 58

I Sct. Mortens kirke, Bjerreby. 5. søndag efter påske d. 29. maj 2011 kl. 10.00
August Skommer Larsen
Emil Vogn Pedersen
Ida Westergaard Hansen
Jonathan Boye Ross
Maja Højgaard Rasmussen
Sara Oblena Jørgensen
Sebastian Huus
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Melbyvej 7 A
Skovballevej 88
Skovballevej 87
Skovballevej 116
Bjerrebyvej 96
5. Maj Plads 4
Lundbyvej 1

Gudstjenester

Sct Mortens kirke
Bjerreby

Sct Jørgens kirke
Landet

Marts:
13. marts
20. marts
27. marts

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten

10.30
9.00
10.30

9.00
10.30
9.00

Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag

9.00
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
9.00

10.30
9.00
10.30
19.00 NB
10.30
9.00
10.30

11.30 NB

9.00

9.00
10.30
Ingen

10.30
9.00
10.00

10.30
10.00

9.00
Ingen

9.00
10.30
9.00
10.30

10.30
9.00
10.30
9.00

April:
3. april
10. april
17. april
21. april
22. april
24. april
25. april

Maj:
1.maj
8. maj.
15. maj
20. maj
22. maj
29. maj

1. søndag efter påske
(En af Bregningepræsterne prædiker)
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
St. Bededag
(konfirmation i Landet kirke)
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
(konfirmation i Bjerreby kirke)

Juni:
2. juni
5. juni
12. juni
13. juni

Kristi Himmelfarts dag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag

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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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
Næstformand for pastoratrådet: Birgit Hansen Bjerrebyvej 129, tlf. 62 54 19 80
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

