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Solhverv og jul
Og lyset skinner i mørket
og mørket fik ikke bugt med det.
I begyndelsen af Johannesevangeliet fortælles det,
at Frelseren kommer til verden, og det beskrives
med mange af begreberne fra Skabelsesberetningen.
Verden bliver på en måde skabt på ny, fordi Gud nu
sender sin Søn til verden, for at vi skal kunne forstå
at Gud er os nærmere end vores eget åndedræt. Hvis
ikke Gud havde skabt os, ville vi ikke være til, hvis
Gud ikke ville have med os at gøre, ville vi gå til i et
håbløst og trøstesløst mørke.
Når Guds Søn bliver menneske, kommer kærligheden, lyset og sandheden ja, Guds ord os nærmere
end nogensinde før. Johannes, der skrev evangeliet,
vidste godt, at vi mennesker er lidt langsomme til at
fatte det, vi ikke selv har udtænkt. Vi har svært ved
at forstå, at verden og verdens skaber er så meget
anderledes og større end vi selv.
Et af Johannesevangelistens billeder er lyset, og det
var et af de billeder, vi for alvor kunne binde til ved
her i Norden. Da vi her i Norden blev kristne, holdt
vi jo i forvejen fest ved vintersolhverv (22. december)
og sommersolhverv (22. juni), så det var let af bruge
billedet af Jesus som solen her i Norden. I Johannesevangeliet kap 4 vers 30 står der, at Johannes Døberen siger om sig selv: ”Han skal blive større (Jesus).
jeg (Johannes Døberen) skal blive mindre. ”Så vi
begyndte hurtigt at fejrer Jesus ved vintersolhverv
(Hans lys skal hele tiden vokse). Og Johannes Døberen ved sommersolhverv (han skal bringe bud om
at Frelseren skal komme, men selv skal han blive
mindre , hans lys skal aftage). Og endnu har vi så
meget brug for lys og varme, ja for frelse, at julen

Studiekreds & Sognekor
bliver fejret hele december og et stykke ind i januar.
Vi kan slet ikke få nok af kærlighed og lys, omsorg og
varme.
Salmedigteren Grundtvig var bevidst om, at den nordiske mytologi var vores forhistorie, og han mente, at
man kunne se mange træk i den nordiske mytologi,
som pegede hen på Kristus – f. eks. ligner guden
Balder i nogen grad Kristus – han er uskyldig og han
ofrer sig. Det betyder, at Grundtvig fint kan tale om
både vintersolhverv og jul i samme salme, og det gør
han i salmen ”Skyerne gråne”. I vers tre hedder det:
Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser og vintren endes,
lærkerne synger i sky.
Derfor bære blus vi med glæde.
Og samme begivenhed at solen vender tilbage tolkes
i salmens sidste to vers kristent.
Troende hjerter i vinterløbet
føder den liflige vår,
trykker den til sig i barnesvøbet
med et lyksaligt nytår!
Derfor bærer blus vi med glæde!

Studiekreds vinter 2018

Sognekoret

Sten Stensen Blicher
– digter, præst og folkeoplyser

Sognekoret bidrager til julestemningen

Det er blevet sagt, at ligesom sjællænderne har
Grundtvig og Fyn har H. C. Andersen, på sammen
måde kan man sige at Jylland har Sten Stensen Blicher. Han har i sjælden grad levet sig ind i den jyske
natur og folkesjæl. Vi kender ham fra Hosekræmmeren, En landsbydegns dagbog, præsten i Vejlby samt
sange som Kjær est du fødeland.

Sognekoret er kommet godt fra start og har nu
forgyldt to gudstjenester med smuk sang, det skete
ved høstgudstjenesten den 23. september og Allehelgensgudstjenesten den 4. november, begge gange i
Bjerreby kirke.

Studiekredsene finder sted følgende torsdage kl. 19.00
i præstegårdens konfirmandstue.
24. januar:

Bethlehemsbarnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bærer blus vi med glæde!

21. februar:
28. februar:

Blicher og hans samtid.
En landsbydegns dagbog
Hosekræmmeren
Præsten i Vejlby.

Erik og Johanne Sloth leder studiekredsen.
Der serveres kaffe og kage.
Alle er meget velkomne.
Johanne Fauerskov Sloth

i Landet-Bjerreby pastorat

Næste gang Sognekoret medvirker bliver 1. søndag i
advent. Det er den 2. december kl. 11 i Landet kirke
hvor koret bidrager til gudstjenesten med adventssange. Desuden medvirker Sognekoret 3. søndag i
advent, der er kun én gudstjeneste den dag og det er
kl. 19 i Bjerreby. Her vil vi synge julen ind og drikke
kirkekaffe sammen bagefter.
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Julekoncert & Kirkelegestue

De 9 læsninger & Lucia

Julekoncert i Landet Kirke

De 9 læsninger

Torsdag d.6. december 2018 kl.19.30

Onsdag d.12. december 2018 kl.19.00 i Bjerreby Kirke

I år er vi så heldige
at Maria Lantz,
Anne Vilain og Jan
Aagaard sammen
med undertegnede
vil komme og sprede liflige juletoner
i Landet Kirke. Der
bliver også lejlighed til at få rørt
stemmebåndene
til nogle dejlige
julesalmer.

Også i år kommer Tåsingekoret og synger mellem
læsningerne og fællessangene. Det er en dejlig optakt
til juletiden, og en tradition vi ikke vil undvære.

Menighedsrådet og Bodil Olsen, organist

Luciagudstjeneste
I år holder vi en lille juleafslutning onsdag den 5.
december kl. 9.30, sammen med børnehaven. Johanne
vil komme og fortælle om juleevangeliet i børnehøjde
med et lille krybbespil. Vi vil synge lidt julesalmer og
sange, bagefter vil der være et let traktement.
Samtidig vil vi ønske alle børn og deres voksne en
rigtig glædelig jul. Vi nyder at være sammen med jer
i Kirkelegestuen.
KH Maria og Bodil

Efter den kirkelige del er der lækkert traktement i
Forsamlingshuset, hvor alle er meget velkomne.
Menighedsrådet ogBodil Olsen, organist

Efter koncerten vil der være et let traktement i våbenhuset. Alle er velkomne og der er fri entré.

Kirkelegestuen
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Datoer for Kirkelegestuen 2019
Efter nytår er der kirkelegestue
følgende onsdage:
23. januar kl. 9.30
20. februar kl. 9.30
20. marts kl. 9.30
24. april kl. 9.30
22. maj kl. 9.30

Torsdag den 13. december kl. 17.00 i Landet kirke
Traditionen tro deltager børnekoret og minikonfirmanderne i en stemningsfuld Lucia-gudstjeneste i
Landet kirke. Børnene går i Luciaoptog i en kirke,
som er smykket af børnenes engle og stjerner. Som
en del af gudstjenesten bliver der sunget smukke
julesange.
Da det er børnekorets sidste gang inden jul og afslutning på minikonfirmandundervisningen siger vi tak
for i år med lidt kage efter gudstjenesten.
Alle er velkomne.
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Juleaften & Kyndelmisse

Gudstjenester vinter 2018-19

Juleaften

December
2. dec.
5. dec.
6. dec.
9. dec.
12. dec.
13. dec.
16. dec.
		
20. dec.
23. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
30. dec.

1. søndag i advent
9.30
11.00
Jul for børnehave og kirkelegestue
9.30		
Julekoncert i Landet kirke 		
19.30
2. søndag i advent
11.00
9.30
De 9 læsninger med Tåsingekoret
19.00		
Luciagudstjeneste med minier og børnekor		
17.00
3. søndag i advent (fællesgudstjeneste)
19.00
Ingen
(Vi synger julen ind sammen med Sognekoret)			
Gudstjeneste for skolen		
9.00
4. søndag i advent (fællesgudstjeneste)
Ingen
11.00
Juleaften ( med tårnblæsning)
16.00
14.00
Juledag
11.00
9.30
2. juledag ( Erik Sloth prædiker)
9.30
11.00
Julesøndag
11.00
9.30

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

Nytårsdag (fællesgudstjeneste)
Ingen
14.00
(Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden Godt Nytår)			
Hellig tre Kongers søndag (Per Aas )
11.30
Ingen
1. søndag efter Hellig tre Konger
9.30
11.00
2. søndag efter Hellig Tre Konger
11.00
9.30
3. søndag efter Hellig Tre Konger
9.30
11.00

kl. 14 i Landet Kirke og kl. 16 i Bjerreby Kirke
Igen har vi fornøjelsen af Mads la Cour Lützen, som
medvirker på trompet ved gudstjenesterne. Når
folk går ud vil der være tårnblæsning
fra begge kirker.
Menighedsrådet og
Bodil Olsen,
organist

Nye regler på Bjerreby og Landet
kirkegårde
Fra 1. Januar 2019 skal man ikke længere betale for
erhvervelse af gravsted eller urnested. Der vil ikke
længere skulle betales for forlængelse af grav/urnesteder. Hvis man ikke selv kan holde grav/urnestederne, og det aftales med graverne at de skal holde
grav/urnestederne, skal der betales efter regning.
Med venlig hilsen
Bjerreby Landet Pastoratråd

Kyndelmisse
Søren Okholm kommer til Kyndelmisse
Sangeren og sangskriveren, Søren Okholm kommer
på besøg i Bjerreby kirke søndag den 3. februar kl.
19.00. Det bliver en kombination af en gudstjeneste
og en koncert.
Søren Okholm vil være kendt af mange, især de
unge, så konfirmander, gamle konfirmander, ja, alle
der kan lide rytmisk musik har i høj grad noget at
glæde sig til.

Februar
3. febr.
10. febr.
17. febr.
24. febr.

Kyndelmisse
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger
Septuagesima (Per Aas)
Seksagesima

Bjerreby kirke
Sct. Morten

19.00
11.00
Ingen
11.00

Landet kirke
Sct. Jørgen

Ingen
9.30
11.30
9.30

Marts
3. marts
Fastelavn
9.30
11.00
10. marts
1. søndag i fasten
11.00
9.30
					
Sognepræsten holder ferie i dagene 3. til 9. januar samt 13. til 17. februar. Embedet passes af provst
Per Aas Christensen Bregninge tlf. 62 22 50 37.
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KIRKELIG VEJVISER

Adressefelt

8

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:

