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Hvad er et velfærdssamfund?
Vi er stolte af i Danmark, at vi lever i et velfærdssamfund. Vi skal have gode hospitaler, god børnepasning, gode uddannelser, gode ydelser til arbejdsløse,
gode pensionsordninger og gode plejehjem. Vi skal
ikke sige tak, når vi modtager hjælp, for vi har ret til
hjælpen. Man kunne sige, at vi på en måde lever i et
rettighedssamfund, hvor det vigtigste bliver – hvad
jeg har ret til.
Velfærdssamfundet – eller som man kunne kalde
rettighedssamfundet – er blevet til på baggrund af
en kristen etik om det enkelte menneskes værdi, som
præger hele vores samfund. Når mange mennesker
erklærer, at de er ateister, glemmer de ofte, at de
fleste af de tanker, de har om, hvordan samfundet
skal indrettes, stammer fra kristendommen. Alligevel bliver vores tanker ligesom vendt på hovedet, når
man tager den kristne etik men glemmer, hvor den
stammer fra - altså glemmer Gud.
Hvad er det, der giver samfundet overskud til at
sørge for den enkelte. Det er Gud. Guds har skabt os
og vil have os i verden. Guds kærlighed giver os liv
og ånde og overskud, så vi ikke bare skal se indad,
se på vores egne behov og vores egne ønsker. Vi skal
se udad – se ud mod det andet menneske, der møder
os. Vi skal give ud af vores eget overskud, og vi skal

Mindehøjtidelighed for de faldne
Royal Air Force flyvere
Søndag d. 3. marts
I år er det 75 år siden, at et Royal Air Force fly på vej
mod syd blev skudt ned over vandet vest for Tåsinge.
De to flyvere Arthur John Sayer og Louis Godfrey
Glaus drev i land ved Vornæs og blev begravet på
Landet kirkegård. I den anledning holder vi en lille
mindehøjtidelighed ved deres grav på Landet kirkegård. Efter gudstjenesten kl. 11.00 i Landet d. 3. marts
går vi på kirkegården og synger nogle af frihedssangene. Vores kirkeværge Michael Jensen holder en

Operakoncert & Kammerorkesterkoncert

modtage gode gaver fra Gud og fra hinanden med
tak og glæde. Vi har ikke ret til noget – men alligevel
får vi meget. Vi får megen kærlighed og omsorg fra
hinanden – vi giver megen kærlighed og omsorg til
hinanden. Vi lever i sammenhænge og relationer. Relationen til Gud og relationerne til hinanden. Vi må
give af et godt hjerte og vi må tage imod med tak.
Det kan godt være, at du har ret til undervisning
men den, der underviser dig, er et levende menneske
som gør det så godt, han kan – så du må modtage
din undervisning med et åbent sind og dermed siger
du tak – tak for viden. Du har ret til omsorg og pleje,
men din sosuassistent er et levende menneske, der vil
dig det godt – så sig tak for hjælpen.
Det, jeg vil frem til, er, at det ikke er nedværdigende
at sige tak – for takken understreger, at vi lever sammen med andre mennesker og sammen med Gud.
Hvis vi kun havde rettigheder, så kunne vi sidde med
alle vores rettigheder på en øde ø og ellers have det
så godt (eller dårligt) i vores ensomhed. Så velfærden
– det værdifulde – er at vi tænker i levende mennesker og ikke forstår hinanden som en slags ting. Vi
giver og modtager, fordi vi lever og er skabt af Gud.

Operakoncert
Søndag d. 31. marts kl 15.00
i Sct. Mortens kirke, Bjerreby
Søndag d. 31. marts kl 15 i Bjerreby er der lagt op til
en spændende koncert med tidligere bysbarn Stine
Rosengren, hendes mand operasangeren Jens Jakob
Honoré, pianisten Irene Hasager samt Stines tidligere
lærer, operasanger Tove Hyldgård.
Der er vist ingen tvivl om, at det bliver et varieret
og alsidigt program publikum kan se frem til. Vi
skal høre sange fra operetter og operaer og kendte
filmmelodier og danske sange. Stine Rosengren er
endvidere kendt fra DR, hvor hun bl.a har programmet Stines Søndag og The Sound of Musical.
Da koncerten er et større arrangement og lavet i
samarbejde med Tåsinge Museum , bliver der entré
kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for børn og unge
(dvs. alle under 20 år). Alle er meget velkomne.
Menighedsrådet Bjerreby/ Landet
og Tåsinge Museum

Johanne Fauerskov Sloth

tale, hvor han fortæller om dem og deres soldaterkammeraters indsats under 2. verdenskrig. Hjemmeværnet og sognets foreninger kommer med faner, og
der vil være kransenedlæggelse. Kom og vær med til
at mindes de soldater, der dengang ofrede deres liv
for friheden.

Koncert med
Svendborg Kammerorkester
Tirsdag d. 14. maj kl. 19.30
i Sct. Mortens kirke, Bjerreby
Lige så sikkert som forårets komme er det, at Svendborg Kammerorkester holder forårskoncert i Bjerreby
kirke.

en kontrabas). Ved koncerten vil der blive spillet værker af så forskellige komponister som Sjostakovitsch
og Hamerik.

Orkesteret er er rutineret amatørorkester udelukkende bestående af strygere (violiner, brat-scher, celli og

Orkesteret dirigeres af Benjamin Brink Christensen.
Alle er meget velkomne – gratis adgang.
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Sogneudflugt
Sogneudflugt
Søndag d. 2. juni
Turen begynder i år med gudstjeneste i Landet kirke
kl. 9.00 – derefter tager vi til De Japanske Haver i
Vøjstrup, hvor vi bliver vist rundt. Efter rundvisningen går vi lidt rundt selv inden vi spiser japansk
inspireret mad i caféen. På hjemturen kører vi forbi
Nakkebølle gods og sanatorium og drikker eftermiddagskaffe/te med kage.

Program
Kl. 9.00
Kl. 9.45
Kl. 11.30
Kl. 13.00
		
		
		
		
		

Gudstjeneste i Landet Kirke
Afgang med bus til De Japanske Haver
Rundvisning i De Japanske Haver
Japansk buffet som indeholder Sushi til
forret (3 stk.), hvor man selv vælger om
man vil have rå eller tilberedt fisk. Fire
forskellige slags kødretter på buffet,
dertil ris, salat, dybt stegte grøntsager
og syltet tang.

Konfirmation og Familiegudstjeneste
Kl. 14.30
		
		
Kl. 18.00

Hjemturen går forbi Nakkebølle gods
og sanatorium, på turen hjem får vi
eftermiddagskaffe/te og kage.
Vi er hjemme

Tilmelding senest den 13. maj 2019 til Johanne Sloth
enten på tlf. 62 54 12 17 eller på mail jefs@km.dk
Betaling opkræves i bussen, 200 kr. pr. person. Alt er
inkluderet (til middagen 1 japansk øl eller en sodavand eller et glas vin samt postevand).
Kirkebilen kan benyttes til kørsel til gudstjenesten
i Landet: Ring til Svendborg Taxa tlf. 70 10 21 22,
senest dagen før. Kirkekassen betaler transporten.

Konfirmation i Landet Kirke
Store Bededag Fredag den 17. maj 2019 kl. 9.30
David Holm Thuelund
Simon Holm Thuelund
Emil Vever Helleskov Højrup Pedersen
Kasper Andreas Hansen
Kristoffer Johan Borum Knudsen
Lucas Skov Elnegaard Andersen
Oliver Jørgen Lander Simonsen

Strammelse Gade 25
Strammelse Gade 25
Rugmarken 12
Skovballevej 41
Lundbyvej 44
Lundbyvej 28 A
Præstevænget 5, Stenstrup

Familiegudstjeneste

Store Bededag Fredag den 17. maj 2019 kl. 11.30

Palmesøndag den 14. marts
kl. 16.00 i Landet kirke

Emil Nygaard Jensen
Lærke Trøjborg Jensen
Mads Møller Skræp
Mathilde Møller Skræp
Nico Kildegaard Ravnholdt
Nicolai Spang Petersen
Valdemar Kløve Tholstrup
Villads Flintholm Lindenskov

Palmesøndag holder vi familiegudstjeneste i Landet kirke. Kom
og oplev alle påskens begivenheder i en familievenlig udgave.
Johanne Sloth fortæller og børnekoret synger.

Sødalsvej 4, Illebølle
Melbyvej 25
Bjerrebyvej 79
Bjerrebyvej 79
Skaregårdsvej 7
Lundbyvej 33
Parcelvej 11
Madsegyden 1

Konfirmation i Bjerreby kirke
Søndag den 26. maj 2019 kl. 10.00
Emil Lolk Mortensen
Frej Kærsgaard Bønnelykke
Ida Staal Møller
Mads Marloth Rasmussen
Mathilde Skytte Svendsen
Phillip Korsgaard Gertz
Rasmus Pryds

Bjerrebyvej 111
Bjerrebyvej 110
Parcelvej 20
Søbyvej 28
Bjerrebyvej 86
Udflyttervej 1
Poppelvænget 17/Gesingevej 16

Bagefter er der aftensmad i Landet forsamlingshus. Det er gratis
at spise med, blot skal man huske
at melde sig til hos sognepræst
Johanne Sloth (jefs@km.dk/fastnet: 62 54 12 17).
Alle er velkomne til denne smukke og hyggelige gudstjeneste med
tilhørende påskespisning!
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Babysalmesang & Sognekoret

Gudstjenester forår 2019
Marts
3. marts
10. marts
17. marts
24. marts
31. marts

Babysalmesang
Torsdag den 7. marts kl. 11 i Bjerreby kirke
Hele foråret er der atter mulighed for forældre at
komme med deres babyer til babysalmesang. Hver
torsdag kl. 11 mødes vi i lune og rare omgivelser i
Bjerreby kirke og synger salmer med fagter, hører
smuk musik mens vi blæser sæbebobler, ber en lille
bøn og danser og leger med de små. Måske er dette
noget dig og din baby?
Tilmelding til kirkesanger Maria Lantz, mobil:
41596844 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

Sognekoret
Søndag den 7. april i Bjerreby kirke
Sognekorets sangglæde og gode humør er en
stor glæde for kirkesanger/korleder Maria Lantz
og organist Bodil Olsen. Ikke i vores hedeste
drømme havde vi kunnet forestille os sådan en
dejlig gruppe glade og velsyngende mennesker.
Hvis du selv har lyst til at være med i Sognekoret
er der altid mulighed for det.
Kontakt Maria (marialantz@mail.dk/41 59 68 44)
eller Bodil (bodilolsenorganist@gmail.com/20 64
08 10) og hør nærmere.
Sognekoret deltager ved Mariæ Bebudelse søndag den 7. april kl. 11 i Bjerreby kirke. Vi synger
med og om Maria, Jesu moder. Kom og vær med
i salmesangen, koret synger her blandt andet
diskanter sammen med menigheden.
Desuden synger koret påsken ud 2. påskedag
(mandag den 22. april) kl. 11 i Landet kirke. Her
vil også blive sunget diskanter sammen med
menighedens salmesang udover smukke stykker
hørende påsken til.

Fastelavn Mindehøjtidelighed i Landet – se her i bladet
1. søndag i Fasten
2. søndag i Fasten
3. søndag i Fasten
Midfaste

Bjerreby kirke
Sct. Morten

9.30
11.00
9.30
11.00
9.30

Mariæ Bebudelsesdag (Sognekoret medvirker i Bjerreby) 11.00
9.30
Palmesøndag familiegudstjeneste
Ingen
16.00
Børnekoret medvirker			
Skærtorsdag
16.00
Ingen
Langfredag
Ingen
16.00
Påskedag
11.00
9.30
2. Påskedag (Sognekoret medvirker i Landet)
9.30
11.00
1. søndag efter Påske (Per Aas)
11.30
Ingen

Maj
5. maj
12. maj
		
17. maj
19. maj
26. maj
30. maj

2. søndag efter Påske
9.30
11.00
3. søndag efter Påske- familiegudstjeneste
14.00
Ingen
Børnekoret medvirker			
St. Bededag – konfirmation i Landet
Ingen
9.30 og 11.30
4. søndag efter Påske
11.00
9.30
5. s. efter Påske - konfirmation i Bjerreby
10.00
Ingen
Kristi Himmelfarts Dag
9.30
11.00

Juni
2. juni
9. juni
10. juni

6. søndag efter Påske
Gudstjeneste og udflugt (Se i bladet)
Pinsedag
2. Pinsedag (Sognekoret medvirker)
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11.00
9.30
11.00
9.30
11.00

April
7. april
14. april
		
18. april
19. april
21. april
22. april
28. april

Ingen

9.00

9.30
11.00

11.00
9.30

		
		

Vel mødt både til gudstjenester og korprøver
Venlige hilsner
Maria og Bodil

Landet kirke
Sct. Jørgen

Sognepræsten holder ferie fra 23. til og med 26. april samt søndag d. 28. april.
Embedet passes af provst Per Aas, Bregninge tlf. 62 22 50 37

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: Poul Rasmussen (barselsvikar)

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:

