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Den grønne tsunami
Forleden dag spurgte en af mine venner mig, om jeg
kunne klare den grønne tsunami. Dermed mente
hun, at maj måneds frodighed i haverne nok kan
tage pusten fra de fleste. Man skal have sået, slået
græs, planlagt, hvordan man vil have sin have. Det er
glædeligt, at der er så mange muligheder, men også
krævende – det er nu, der skal handles.
Vi er så heldige at bo her i Norden, hvor kirkens liv
og kirkeårets cyklus afspejler sig i naturen. Når efterårets farver og naturens død stemmer os til alvor,
samles vi i kirkerne ved Alle Helgen for at mindes
vore døde. Når vinteren og mørket truer os, og kulden tager til – fødes Kristus. Vi får budskabet om at
der er et lys i mørket, lige når det er mest nødvendigt
med dette lys. Når foråret bryder igennem i de tidlige
forårsmåneder, så bryder Kristus gennem synd og
død i påskens opstandelse. Og når alt begynder at
vokse og gro – så får vi Helligånden dvs. vi får at
vide, at vi er Guds børn, og vi får at vide, at nu er det
om at komme i gang med at leve livet. Ved denne tid
giver vi årets konfirmander et kærligt skub ud i deres
ungdom og voksenliv – ikke alene men med Guds
kærlighed i ryggen. Ved denne tid er det kirkens liv
og vækst, som vi har fokus på i kirken. Den grønne
farve er der ude i naturen, og den grønne farve på
messehagelen bruger vi i kirken i hele Trinitatistiden,
dvs. hele sommeren.
Vores salmedigtere har altid forstået denne sammenhæng mellem natur og forkyndelse. Hvis man
skulle sige noget generelt om, hvad der kendetegner
dansk salmedigtning, så må det netop være, at der
er så mange naturbilleder i salmerne. Tænk bare på
Brorsons ”Op al den ting, som Gud har gjort”, (DDS:
15) hvor glæden over naturen bliver til glæde over,
at Gud vil os alt det bedste, både når vi lever og når
vi dør. Eller tænk på Grundtvigs gendigtning af
dagvisen ”Den signede dag ”, (DDS: 402) som næsten
har et vers med billeder fra naturen til enhver stor
begivenhed i livet. Ved konfirmationen kan man

f. eks. godt tænke særligt over verset ”Nu sagtelig
skrid, vor højtidsdag/med stråler i krans om tinde!/
Hver time til Herrens velbehag/som bække i eng
henrinde/til frydelig sig til sidst de sno/op under de
grønne linde.” Man må bede om, at man midt i festen
må have ro til at glæde sig og nå at forstå, hvad der
sker. Glæde sig som om man var på en smuk eng
med grønne linde og så på det vandløb, der snoede
sig gennem terrænet.
Eller tænk blot på den svenske salme, som Johannes
Johansen oversatte, og som er blevet så elsket (DDS:
725). I første vers går naturen helt i et med det enkelte
menneske. ”Guds sol går ind/i krop og sind/forkynder, at nu kommer/en varm og lys skærsommer.”
Og i sidste vers bliver det tydeligt, at denne grønne
og smukke verden er Guds Rige ”Ja, Jesus Kristus er
det Ord,/der skaber liv af døde,/så ny blir himmel,
ny blir jord,/ en verden grøn af grøde./Kom , Jesus,
snart,/og gør det klart:/den morgenstund, du kommer,/da gryr en evig sommer.”
Johanne Fauerskov Sloth

Vi opretter sognekor!
Til efteråret starter Landet–Bjerreby pastorat
voksenkor, Sognekoret. Der er øvetid tirsdage kl.
19-20.30 i Bjerreby kirke.
Vi skal synge 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 gang bliver tirsdag den 21. august. Meld dig
til hos Maria (41 59 68 44 / marialantz@mail.dk)
eller Bodil (20 64 08 10 / bodilolsenorganist@gmail.
com).

Haderslev Drengekor og Sogneudflugt
Haderslev Drengekor
Søndag d. 3. juni 2018 i Bjerreby Kirke
Søndag d.3. juni
kl.14 venter der os
en stor musikalsk
oplevelse, da Haderslev Drengekor
kommer og giver
koncert i Bjerreby
Kirke.
Koret er stiftet af
Domorganist/Korleder Henrik Skærbæk Jespersen og
består af sangere i
alderen 9-61 år. Det
er dog ”Guldstemmerne” som kommer, det er drenge
i alderen 9-15 år, de deltager jævnligt i stævner og
Masterclasses og har givet koncerter rundt omkring i
Europa og i Norden. Koret synger fortrinsvis klassiske værker, og har opnået et højt niveau takket deres

dygtige dirigent Henrik Skærbæk Jespersen, som i en
alder af kun 31 år også blev udnævnt til domorganist
i Haderslev Domkirke. Han er endvidere kunstnerisk
leder af Haderslev
Sangakademi, som
er udsprunget af
det sprudlende
og omfattende
korarbejde ved
domkirken, der
tæller omkring
200 sangere. Han
er uddannet på
Vestjysk Konservatorium med videregående korstudier
hos Alice Granum,
Odense. Ligeledes
studier i den engelske kortradition i Cambridge.
Koncerten er gratis og alle er meget velkomne.
Bodil Olsen
Organist samt Menighedsrådet

Sogneudflugt
Søndag d. 10. juni 2018
Turen begynder i år med gudstjeneste i Landet kirke
kl. 9.00 – derefter tager vi til Ditlevsdal i Morud og
ser deres bisonokser og spiser middag. Derefter går
turen til Den Fynske Landsby hvor vi drikker kaffe
og ser landsbyen.
Betaling opkræves i bussen, 200 kr pr. person – Alt
er inkluderet (til middagen er 1 øl eller 1 vand samt
postevand inkluderet).
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 4. juni.

Dagens Program:
Kl. 9.00 Gudstjeneste i Landet kirke
Kl. 10.00 Afgang med bus til Ditlevsdal Bison Farm
Kl. 11.15 Køretur med rundvisning på farmen
Kl. 12.15 Middag- Bison hakkebøf med surt,
kartofler og sauce.
Kl. 14.30 Afgang med bus til Den Fynske Landsby. Vi ser landsbyen og drikker en kop
kaffe.
Kl. 17.00 Vi kører fra Den Fynske Landsby og er
hjemme ca 18.00
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Konfirmander
Konfirmander forår 2018

HSH foto

HSH foto

Sommermøde
Sommermøde
Søndag d. 19. august 2018
kl. 11.00:

Gudstjeneste i Sct. Jørgens kirke, Landet
ved sognepræsten. Som sædvanlig vil
denne gudstjeneste blive udsmykket
med ekstra musikindslag

Derefter frokost i præstegården, Bjerrebyvej 44.
kl. 13.00:

Foredrag ved Mai-Britt Schultz,
Kragekær Kunstskole

”Herfra min verden går..”
Mai-Britt Schultz - kunstner, forfatter,
højskolelærer og kunstskoledirektør
m.m. kommer og fortæller om, hvordan det er at finde sit ståsted i verden,
og virke ud fra det. Mai-Britt Schultz
er en engageret fortæller, som interesserer sig levende for såvel fortiden som nutiden og de
oplevelser det giver, og de aftryk de oplevelser giver,
såvel i hendes billeder som i hendes tekster. Så vi ser
frem til en oplysende og sjov eftermiddag, hvor vi
nok skal komme vidt omkring.
kl. 15.00:

Vi slutter dagen med en kop kaffe.
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Alle er meget velkomne.
Man er som altid velkommen til at bruge kirkebil (se
bagsiden af bladet).
Vi vil gerne – af hensyn til frokosten have tilmelding
senest tirsdag d. 14. august til sognepræsten på mail:
jefs@km.dk eller på tlf. 62 54 12 17.
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Kirkelegestue & Rytmik samt Kirkeskole
Bjerreby/Landet Kirkelegestue
Til dagplejere og andre interesserede
Vi leger stadig godt i Kirkelegestuen. Der er meget fin tilslutning og store som små har en hyggelig stund med sange/salmer/rytmeinstrumenter/
sæbebobler og sanglege.
Vi holder afslutning d. 6. juni, hvor vi sørger for et
let traktement til store og små.
Den nye sæson starter d.22. august kl. 9.30, derefter d. 19. september, d. 24. oktober og d. 21. november.December skal vi lige have på plads, der
er en del arrangementer, men I bliver selvfølgelig
ikke snydt for en juleafslutning.
Kærlig hilsen Maria og Bodil

Skole for Kirke og Teologi
sæson 2018-2019
Emnet for temadagene i sæsonen 2018-2019 er kirkens
indflydelse på det danske samfund. Der er ingen
tvivl om, at vores land ville have set meget anderledes ud, hvis kristendommen ikke på mange måder
havde sat dagsordenen. Derfor har vi inviteret nogle
kyndige mennesker til at belyse dette emne for os i
sæsonens temadage.
I efteråret kommer professor Ditlev Tamm der
fortæller om kristendommens betydning for vores
retsvæsen samt dr. Phil Charlotte Appel, der fortæller om ”Skolen som kirkens datter”. I foråret kommer
historikeren ved Svendborg Museum, Sarah Smed,
og fortæller om kirken og forsorgen og sognepræst
Henny Kvist og holder temadag om kristendommen
indflydelse på vores sundhedsvæsen.
Der er også 2 på hinanden følgende studiekredse i
efteråret og 2 studiekredse i foråret af hver 3 mødedage.

Rytmik 3-6 år
Til alle interesserede børn og deres
forældre/bedsteforældre!
I Bjerreby vil vi prøve, om vi kan tilbyde rytmik
til de lidt større børn og deres forældre/bedsteforældre. Vi har fået Karin La Cour Lützen til at lede
rytmikken sammen med undertegnede. Det bliver
en lørdag formiddag, en gang om måneden. Vi
begynder i september – nærmere omtale i efterårskirkebladet. Hvis det bliver en succes kan vi
også lave en serie i foråret. I lighed med legestuen
vil der blive sunget børnesalmer, årstidssange,
danset og hvad vi nu finder på.

I efteråret holder sognepræst Johanne Sloth studiekreds over salmedigteren Brorson. Indvandrer og
flygtningepræst Jesper Hougaard Larsen holder
studiekreds over ”Religiøse strømninger i tiden”
I foråret kan man beskæftige sig med ”Musikalske
strømninger/meloditraditioner gennem tiden” . En
studiekreds som holdes af organist Povl Chr. Balslev. Og derefter kan man deltage i en studiekreds
om ”Dødehavsrullerne” ved dr. scient. Kaare Lund
Rasmussen.
Mødetider og steder samt priser og tilmeldingsfrister
kan man se i folderen, der ligger i alle kirker – man
kan også gå ind på www.skoleforkirkeogteologi.dk
Bedste hilsner Bodil Olsen, organist

Bedste hilsner Bodil Olsen, organist

Gudstjenester sommer 2018

Bjerreby kirke
Sct. Morten

Landet kirke
Sct. Jørgen

Juni
3. juni
3. juni
5. juni
10. juni
17. juni
24 juni

1. søndag efter Trinitatis
11.00
9.30
Koncert i Bjerreby (se omtale)
14.00		
Meditationsandagt i Landet		
19.00
Gudstjeneste og udflugt (se omtale)
Ingen
9.00
3. søndag efter Trinitatis
11.00
9.30
4. søndag efter Trinitatis
9.30
11.00

Juli
1. juli
3. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

5. søndag efter Trinitatis (Per Aas)
11.30
Meditationsandagt i Landet		
6. søndag efter Trinitatis (Per Aas)
Ingen
7. søndag efter Trinitatis
9.30
8. søndag efter Trinitatis
Ingen
9. søndag eft. Trin. (Th. Aallmann)
14.00

Ingen
19.00
11.30
11.00
9.30
Ingen

August
5. august
7. august
12. august
19. august
26. august

10. søndag efter Trinitatis
9.30
Meditationsandagt i Landet		
11. søndag efter Trinitatis
11.00
Sommermødegudstjeneste i Landet		
13. søndag efter Trinitatis
11.00

11.00
19.00
9.30
11.00
9.30

September
2. sept.
9. sept.

14. søndag efter Trinitatis
15. søndag efter Trinitatis

11.00
9.30

9.30
11.00

Sognepræsten holder sommerferie fra 30. juni til og med 13. juli – og igen fra 28. juli til og med 4. august.
Embedet passes i den første periode af provst Per Aas Christensen, Bregninge tlf 62 22 50 37 – det vil blive
sagt på telefonsvareren, hvem man skal ringe til i den sidste del af ferien.
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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: Kaj Aage Rasmussen, Odensevej 59, 5700 Svendborg, tlf. 24 94 77 86
Organist: Bodil Olsen, e-mail: bodilolsenorganist@gmail.com, tlf. 20 64 08 10
Kirkesanger: Maria Lantz, Hennetvedvej 21, 5900 Rudkøbing, tlf. 41 59 68 44,
e-mail: marialantz@mail.dk
Graver, Bjerreby: Marie Schjerning Gregersen
Graver, Landet: Martine Møller

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

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): 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.

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

Bjerreby kirke:

