Kirkebladet

BJERREBY OG LANDET SOGNE
Efterår 2018

2

Efterår
Vi har gennemlevet den varmeste og tørreste sommer i mands minde. Da den begyndte i maj kunne vi
næsten ikke styre os af glæde, for året inden i 2017
have vi kun ganske enkelte sommerdage, mens vi
ellers havde efterårsvejr hele den sommer.
Så i maj og begyndelsen af juni glædede vi os over
vejret. Alting voksede godt – men så begyndte det
hele at blive for meget. En regulær tørke gik hen over
landet, ja over store dele af Europa. Alting visnede,
store brande hærgede både her og især i Sverige.
Dommedagstrommerne lød over os. Det er menneskeskabte klimaforandringer! Det er de sidste tider!
Nu da skolen begynder, gik stormen Johanne over
landet (hvorfor skal storme have menneskenavne?)
og regnen begyndte. Et af min børn sagde – ikke nok
med, at vi nu skal i skole igen – det bliver også dårligt
vejr.
Efteråret er her og hverdagen er her. Jeg tror, at
mange af os stejler lidt som små heste, inden vi skal
i gang igen. Vi spørger os selv, om vi kan leve op til
det der forventes af os og leve op til det, vi forventer
af os selv. Men inden for rimelighedens grænser er
det ingen skade til at føle, at vi skal yde det bedste.
Og hverdagens rutiner lægger også en ro ned over os.
Men det der driver os – den daglige energi – får vi
af hinanden. Vi udfører arbejdet til glæde for hinanden, og når vi siger tak til hinanden, får vi styrke.
Vi giver hinanden værdi, men den kærlighed eller
værdi har vi ikke selv skabt, den har vi fået. Vi kan
elske hinanden, fordi Gud elskede os først. Vi kan og
skal være bundet ind i hinandens liv, ligesom Gud
har bundet os ind i det fællesskab, vi har med ham.
Kærligheden og fællesskabet er det, vi lever af og det,
der giver os styrke.
Johanne Fauerskov Sloth

Høstgudstjenester
Der har igennem nogle år været skik,
at vi pyntede sammen til høstgudstjenesterne. Så det vil være dejligt, om det
også i år kunne lade sig gøre at mødes
og pynte og derefter tage en kop kaffe
sammen.
I år holder vi høstgudstjeneste i Landet d. 16. september kl. 11.00 og derfor skal vi pynte fredag d. 14.
september kl. 13.00 i Landet kirke. Ugen efter dvs. d.
23. september holder vi høstgudstjeneste i Bjerreby
kirke kl. 11.00. I Bjerreby pynter vi så fredag d. 21.
september kl. 13.00.
Hvis man har blomster eller frugt eller lidt grøntsager, der kan pynte, er man velkommen til at tage det
med - men man kan også bare komme og give lidt
arbejdskraft.
Tilmelding til pyntning til Johanne Sloth
tlf.: 62 54 12 17 eller mail: jefs@km.dk

Sognekoret
Nu starter Landet–Bjerreby pastorat voksenkor, Sognekoret. 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 du 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,
og der er stadig åbent for tilmelding.
Tilmelding:
Maria (41 59 68 44/marialantz@mail.dk) eller
Bodil (20 64 08 10/bodilolsenorganist@gmail.com
Sognekoret medvirker ved høstgudstjenesten i Bjerreby kirke søndag den 23. september kl. 11.00.

Sogneaftener
K. L. Aastrups liv og salmer i sang og tale
Torsdag d. 11. oktober kl. 19.30
i Bjerreby-Landet præstegård, Bjerrebyvej 44
Foredragsholder: Mai Bjerregaard Andersen
Sognepræst i Bregninge, på Thurø
og i Hesselager Mai Bjerregaard
Andersen fortæller om det 20.
århundredes store salmedigter K.
L. Aastrup. Bandt andet om hans
opvækst i Ulfborg og om hans
præsteliv, herunder om forholdet til nabopræsten
Kai Munk og om tiden som flygtningepræst i Sverige
under 2. Verdenskrig.
I løbet af foredraget synger vi Aastrups salmer, hvis
teologi og deres forbindelse med digterens liv Mai
også vil tale om.

Helle Helles forfatterskab
Torsdag d. 1. november kl.19.30
i Bjerreby-Landet præstegård, Bjerrebyvej 44
Foredragsholder: Annie Løvig Thomassen
Forfatteren Helle Helle er kendt
for sin minimalistiske skrivemåde
og for sin lidt distancerende fortællestil, hvor man i hendes bøger
møder karakterløse karakterer og
begivenhedsløse begivenheder, og
hvor man ikke får noget indblik i personernes følelser og tanker. Der mangler ofte kommunikation og
åbenhed mellem personerne, og på den måde kræver
det noget af læseren, f.eks. er slutningen på bøgerne
ofte åben, og der er mulighed for flere fortolkninger.
Selv har Helle Helle udtalt, at hun skriver, fordi de
sorte huller imellem mennesker interesserer hende.
Selve handlingen, stedet og tidspunktet er rammen
omkring det vigtigste: Personerne, der forsøger at
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forstå hinanden eller nå hinanden eller slippe af med
hinanden. Uanset om det lykkes eller ej, er der altid
denne rest tilbage imellem dem. De kan se den, men
de kan ikke sige, hvad den består af. På den måde
er Helle Helles bøger fascinerende læsning. Jeg vil
fortælle lidt om nogle af hendes bøger og også læse
op fra udvalgte steder.
Annie Løvig Thomassen skriver om sig selv:
Jeg har siden 2016 været sognepræst i Stenstrup-Lunde sogne, før det var jeg knap 14 år sognepræst i
Gudbjerg sogn.
Jeg er gift med Mads, og vi har fire børn, som selvfølgelig tager en stor del af min tid, også selvom de
efterhånden er temmelig store. Udover mit arbejde
som sognepræst holder jeg meget af at strikke, bage,
lave mad og sidst men ikke mindst læse skønlitterære bøger.
Jeg ser frem til at tale om en af mine yndlingsforfattere, Helle Helle for jer den 1. november.

Meditations-andagt
holder pause
Meditations-andagt holder pause et stykke tid mens vi overvejer hvorvidt vi har
ramt rigtigt i forhold til behovet for ro og
meditativ fordybelse.
Hvis du har noget at byde ind med er det
varmt velkomment, ring eller skriv til
Johanne eller Maria med din erfaring og/
eller idé. Hvis I er en gruppe der har lyst
til at lave jeres egen meditationsgruppe
med os på slæb ville det også være herligt.
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For børn

Babysalmesang efterår 2018

Kirkelegestuen Bjerreby/Landet

Endnu en gang er der mulighed for nybagte forældre
at komme med deres babyer til babysalmesang.

Efter en fantastisk sommer er vi friske med at genoptage aktiviteterne i kirken.

I lune og rare omgivelser synger vi salmer sange med
fagter, hører smuk musik mens vi blæser sæbebobler,
danser og leger med de små. Kom og prøv om det er
noget for dig og din baby tirsdag den 4. september
kl. 11 i Bjerreby kirke. Tilmelding udbedes til kirkesanger Maria Lantz, mobil: 41 59 68 44 eller mail:
marialantz@mail.dk (hvis der er færre end 4 tilmeldte udskydes holdstart). Oplev et herligt samvær med
din baby sammen med os, vi glæder os til at se jer.

Kirkelegestuen starter igen d. 22. august kl. 9.30.
Vi glæder os til at se jer igen.

Rytmik i Bjerreby kirke
Nu har Karin og jeg fastsat datoer for det nye tiltag
Rytmik. Karin la Cour Lutzen vil lede rytmikholdet
og Bodil Olsen vil spille til. Rytmik er et tilbud til alle
sognets/andre interesseredes børn på 3-6 år og deres
forældre eller bedsteforældre.
Vi vil synge, danse og lave musiklege og forhåbentligvis have en sjov time sammen.

Kærlig hilsen
Maria og Bodil

Vi lægger ud med følgende lørdage:
1. september kl. 10-11
6. oktober kl. 10-11
3. november kl. 10-11
December er ikke endelig fastlagt, men det følger.
Vi håber at se en masse musikglade børn og deres
forældre. Det koster ikke noget at være med, vi byder
på juice og kaffe efter rytmik.
Kærlig hilsen Karin og Bodil

Koncert og konfirmand
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Koncert med Septimuskoret
Torsdag d.15. november 2018 kl.19.30
Koncert i Bjerreby kirke
I anledning af Lutheråret 2017, har vi fornøjelsen af at
høre Septimuskoret under ledelse af Ole Kongsted.
Ole Kongsted har sammensat et program, hvor
nogle af de gamle salmer er kommet under ”nutidig
behandling”, arrangeret af Ole Kongsted. Koret har
eksisteret mange år under ledelse af Niels Bystrup,
som også stiftede koret.

For år tilbage overtog Ole Kongsted koret, og koret
lever i bedste velgående. Så der er lagt op til en velklingende og dejlig koncert. Der er fri entré og alle er
meget velkomne!
Med venlig hilsen
Menighedsrådet og organist Bodil Olsen

Minikonfirmander

Konfirmationsundervisning 2018-2019

I år har vi minikonfirmander fra efterårsferien og
til jul. Vi begynder torsdag d. 25. oktober og slutter
torsdag d. 13. december. Undervisningen finder sted
fra 14.00 til 15.30. og den foregår i præstegården. Man
kører med bus fra skolen til præstegården (Martine
følger børnene) og man hentes kl. 15.30 af forældre.
Vi skal have frugt og kage, synge, bede Fader Vor,
hører bibelhistorie, lave lanterne til Sct. Mortens optoget d. 11 november og julepynt til kirkerne.

Konfirmanderne undervises som altid i præstegårdens konfirmandstue. Der skal være en gudstjeneste
i Bjerreby kirke den 2. sept. kl. 19.00 samt en enkelt
introtime inden efterårsferien, og efter efterårsferien
har vi morgentimer på den måde at 7.b og 7.c undervises tirsdag morgen og 7.a torsdag morgen. Der vil
som altid være arrangeret transport fra præstegården
til Tåsingeskolens Sundhøjafdeling efter morgentimerne kl. 9.30.

Konfirmationerne i 2019:
Man kan være minikonfirmand,
hvis man går i 3. klasse. Jeg kommer
med breve, der indeholder yderligere
information, som jeg afleverer på
Lundby skole sidst i september.
Det er sognepræsten Johanne Sloth,
der står for undervisningen og
ligesom sidste år har vores graver i
Landet, Martine Møller, sagt, at hun
vil hjælpe os med det hele. Hvis man
ikke går i skole her men bor i sognene er man også meget velkommen – men da vil det
være godt om man lige ringer til mig, så alt kan blive
arrangeret: Johanne Sloth tlf.: 62 54 12 17 eller mail:
jefs@km.dk

Landet kirke
St. Bededag, fredag d. 17 maj
2019
Bjerreby kirke
søndag d. 26. maj 2019
Alle der går på Tåsingeskolen vil
inden dette blad udkommer have
modtaget et brev med mere
nøjagtige informationer.
Hvis man bor i Bjerreby-Landet sogne og gerne vil
konfirmeres, men ikke går på Tåsingeskolen bedes
man ringe til Johanne Sloth på tlf.: 62 54 12 17 eller
mail: jefs@km.dk så vi kan aftale det fornødne.
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Alle Helgen m.v.
Alle Helgen

Sct. Mortens gudstjeneste

På Alle helgens dag, søndag d. 4. november, er der
gudstjeneste i Bjerreby kl. 17.00 og i Landet er der gudstjeneste kl. 19.00. Vi har valgt at holde begge gudstjenester ved aftenstid, fordi vi synes, at det er rart at samles
i en kirke med levende lys. Ved gudstjenesten nævnes
navnene på dem, der er døde fra os siden sidste Alle
Helgen. Det er en fin tradition, hvor man tager alvorligt,
at sorg tager tid, og hvor vi ærer de døde ved at mindes
dem. Der vil være ekstra musik ved gudstjenesterne
ved Karin la Cour Lützen, sopransaxofon.

Lanterneoptog og fællesspisning
i forsamlingshuset

I Jakob Knudsens aftensalme ”Tunge, mørke natteskyer” DDS 785 står der i det sidste vers: Tung og
mørk den tavse nat/over jorden spænder,/hist kun
bag et vindve mat/vågelys der brænder./Du som lindrer sorg og nød,/al vor synd forlader,/lyser op den
mørke død,/tak du lysets Fader!//

I år mindes, ligesom de forrige år,
Sct. Morten – Bjerreby kirkes værnehelgen, ved en gudstjeneste søndag
d. 11. november kl. 16.30. Vi går med
lanterner og synger de gamle Sct.
Mortens sange. Derefter spiser vi alle
i Bjerreby Forsamlingshus. Det bliver
forhåbentlig en festlig gudstjeneste
for både unge og ældre – men især
selvfølgelig for ”minierne” og deres
familier.

Sorggruppe og kirkeskole

Gravsten på kirkegårdene

Der sker meget i de enkelte sogne, men der er også
nogle aktiviteter, der giver bedst mening, hvis de omfatter hele Svendborg provsti.

Da vi er blevet pålagt at sørge for, at alle gravsten på
kirkegårdene er sikre, vil vi inden for de næste par
måneder gennemgå alle sten og informere de gravstedsejere, der skal foretage sig noget, pr. brev. De
gravsteder, der har legat/Gias aftale vil ikke skulle
foretage sig noget. Kirken vil sørge for disse. Stenene
vil blive kontrolleret således, at alle sten over 60 cm. i
højden skal kunne tåle et træk på 35 kg.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at der er Sorggruppe for mennesker, der har mistet en af deres kære
og som gerne vil have et sted at kunne tale om sorgen.
Gruppen holder møde i Fredens Kirke og sognepræsten ved Fredens kirke, Lars Peter Wandsøe Kristiansen, og undertegnede, Johanne Sloth, leder sorggruppen her i efteråret. Nærmere oplysning på 62 54 12 17.
En anden provstiaktivitet er Skole for Kirke og Teologi
– studiekredse tilbydes bl.a. en studiekreds om Brorson som Johanne Sloth holder her i efteråret. Senere
på efteråret kan man følge en studiekreds om Religiøse strømninger gennem tiden ved Jesper Hougaard
Larsen. Der er også spændende temadage. Man kan
orientere sig nøjere ved at se på kirkeskolens hjemmeside www.skoleforkirkeogteologi.dk

Hvis en gravsten eller et monument på et gravsted er
usikkert, er det indehaveren af brugsrettens ansvar inden for 6 uger at sikre monumentet. I perioden indtil monumentet er sikret, skal det tydeligt
markeres som usikkert, hvilket vil blive gjort med
advarselsbånd. Hvis indehaveren af brugsretten ikke
får sikret monumentet inden for denne frist, sørger
kirkegården for at monumentet lægges pænt ned
med indskriften opad, hvilket sker på indehaveren af
brugsrettens regning.
Med venlig hilsen Martine og Marie

Gudstjenester efterår 2018
September
2. september
2. september
9. september
16. september
		
23. september
		
30. september

Bjerreby kirke
Sct. Morten

Landet kirke
Sct. Jørgen

14. søndag efter Trinitatis
9.30
11.00
Konfirmandgudstjeneste
19.00		
15. søndag efter Trinitatis
11.00
9.30
16. søndag efter Trinitatis (se vedr. høst her i bladet)
9.30
11.00 (høst)
(kl 11.00 medvirker børnekoret)			
17. søndag efter Trinitatis (se vedr. høst her i bladet)
11.00 (høst)
9.30
(kl 11.00 medvirker sognekoret)			
18. søndag efter Trinitatis
9.30
11.00

Oktober
7. oktober
14. oktober
21 oktober
28. oktober

19. søndag efter Trinitatis
20. søndag efter Trinitatis
21 søndag efter Trinitatis (Per Aas)
22. søndag efter Trinitatis

11.00
9.30
11.30
11.00

9.30
11.00
Ingen
14.00

November
4. november
11. november
18. november
25. november

Alle Helgens dag (vi mindes vore kære)
Sct Mortensgudstjeneste (lanterner)
25. søndag efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret

17.00
16.30
9.30
11.00

19.00
Ingen
11.00
9.30

December
2. dec.
9. dec

1. søndag i advent (ekstra musik)
2. søndag i advent

9.30
11.00

11.00
9.30

Sognepræsten holder efterårsferie fra 15. oktober til og med søndag d. 21. oktober.
Embedet passes af provst Per Aas Christensen, Bregninge tlf. 62 22 50 37.
Menighedsrådsmøderne finder sted i Præstegårdens konfirmandstue, Bjerrebyvej 44, kl. 19.00.
Datoer for kommende møder: 13. september, 24. oktober og 20. november.
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KIRKELIG VEJVISER

Adressefelt
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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:

