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vinter 2008 - 2009

Vinteren er over os
Vinteren er over os. Det er mørkt og vådt, og efterhånden bliver det også koldt både inde og ude. Når
sindet så er blevet trykket ned i en slags depressiv tilstand, så ser vi også tydeligt, at døden hersker rundt
om os. I dette efterår og i vinterens begyndelse har
der været mange dødsfald, og selvom mange er døde
mætte af dage, så griber kulden og mismodet os alligevel – for mennesker, som vi har kendt hele vores
liv, er nu borte. Den mor og far, som stod for tryghed
og varme og var vores
værn mod verden udenfor, er nu gået bort. Nu er
det os, der må være voksne – der er ikke andre til
at være det.
Samtidig
med,
at
mange er døde, er mange
også blevet født. Der
fødes to mennesker om
ugen på Tåsinge for
tiden, og det er en meget
høj fødselsrate. Vi har
babyboom. Og det kan
kun glæde os. De unge er
glade for at bo her på øen,
og der er god basis for
såvel skolen som børnehaver og dagplejere. Vi
kan kun glæde os over alle disse små børn, som lyser
op, hvor de kommer.
Hvis vi tænker på det ansvar, vi har, så er det
egentlig lidt mærkeligt, at vi er så glade for de små og
så kede af det, når et menneske dør. For når et menneske dør, er der jo et ansvar, vi slipper for. Vi skal
ikke længere rette os efter vores forældre, når de ikke
er her mere, og vi skal heller ikke længere passe på
dem og se til, at de nu kan klare sig. Omvendt er det,
når vi får et barn, så får vi et ansvar, som tynger os til
jorden, og som vi aldrig slipper igen. Barnet er der
med sine krav morgen middag og aften og er den
hårdeste arbejdsgiver, vi nogen sinde kommer til at
møde.
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Men sorgen over den afdøde og kærligheden til den
afdøde overstiger altså lettelsen. Kærligheden til barnet og den omsorg, vi føler for barnet, overstiger den
byrde af ansvar, vi får.
Guds gave er den kærlighed, der lyser ned i verden og
giver vores fællesskaber værdi og varme. Denne Guds
gave overstiger langt de krav, der også stilles til os.
En berømt teolog kunne sige, at man skulle skynde
sig at få nogen, som man kunne blive ked af at miste.
Hvis man sørger, er det
nemlig tegn på, at man
har elsket. Jeg har en rigdom, som kan blive taget
fra mig, og fremfor alt har
jeg en Gud, som har givet
mig uendeligt mange
gode gaver.
Hvis man er rig – sådan
rigtigt har mange penge,
så køber man sig så stor
en grund og så stort et
hus, at man næsten er fri
for at se andre mennesker. Man køber sig biler,
så man ikke skal transportere sig sammen med
andre, man køber sig lejligheder, så man ikke skal
bo på hoteller sammen med andre. Vi tror, vi bliver
lykkelige, men i virkeligheden bliver vi ensomme. Vi
får det ligesom i den gamle børnebog ”Palle alene i
Verden”, hvor Palle først er glad for alt det, han får
mulighed for, men efter et par dage er der ikke noget
ved det længere, for der er ingen at gøre noget sammen med.
Lyset i vinterens mørke, det sande lys, er Guds
kærlighed til os og vores kærlighed til hinanden. Det
er disse fællesskaber, der er stærkere end al død og al
mørke. Vinteren må engang vige for forårets varme.
Johanne F. Sloth

koncerter
1. søndag i advent
musikken ved gudstjenesterne
Traditionen tro fejres og markeres
gudstjenesterne den 1. søndag i
advent med ekstra musikalske indslag. Lyse sprøde soprantoner vil
lyde fra sangerinden Mette Lund
Frank. Musikken er ”Laudate
Dominum” fra Vesperae Solemnes
de confessore af Mozart, ”Blomstre
som en Rosengaard” koralbearbejdelse af Bo Grønbech og en arie af
Händel ”He shall feed his flock”.
Mette Lund Frank er konservatorieuddannet
klassisk
sanger,
Voksenunderviser og stemmepædagog, AOF i Svendborg og free-lance.
Derudover har Mette stor scenisk
erfaring fra opera, operette og musicals.
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JULEN SYNGES IND - MED TRIO ARDENTE
TIRSDAG D. 2 DECEMBER KL. 19.30 I LANDET KIRKE
Trio ARDENTE består af Margrethe Smedegaard,
sopran, Estrid Molt Ipsen, mezzosopran, og
Christine Toft Kristensen, organist. Aftenens tema
er ”noël”, som oversat fra fransk ganske enkelt
betyder jul eller julesang. Trioen har sammensat et
meget stemningsfuldt og vidtspændende program af julemusik og julesange fra bl.a Frankrig,
Tyskland og England. Vi skal høre komponister
som Bach, Buxtehude, A. Adam, Holst og Händel.
I koncerten indgår desuden, som fællessalmer,
gode advents- og julesalmer, så vi sammen synger
julen ind.
Kort fortalt om trio ARDENTE: De tre piger kender hinanden fra konservatoriet i Århus, hvor de
alle har haft deres gang og er uddannet. I 2007
opstod ideen om at danne en trio, som kunne præsentere musik for to sangere og orgel. Resultat og
glæden ved at musicere sammen kan opleves i
Landet kirke.
Efter koncerten vil der blive serveret kaffe og klejner i våbenhuset.

”De ni læsninger” med Tåsingekoret
Onsdag d. 10. december kl. 19.30 i Bjerreby kirke
”De ni læsninger” er en julemusikgudstjeneste
efter engelsk forbillede. En skik, vi i Danmark har
taget til os op gennem 50’erne. Imellem tekstlæsninger fra det gamle og ny testamente er indlagt
musik, kor- og menighedssang. Bibelens ældgamle
forventninger om den kommende Messias, og
disse forventningers opfyldelse, beskrives i ord og
toner, som smelter sammen til en inspirerende helhed.
”De ni Læsninger” varetages traditionen tro af
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Tåsingekoret, som synger under ledelse af Jutta
Bay, korets nye dirigent efter Anne Dorthe
Rasmussen. Korets medlemmer og patoratrådet
bidrager med tekstlæsninger. For alle koncertgængere vil der også være lejlighed til selv at synge
med på fællessalmer.
Velkommen til en stemningsfuld julekoncert hvor
ord og musik belyser hinanden.
Efter ”De ni Læsninger” vil der blive serveret
gløgg og æbleskiver i præstegården.

Juleaften
For tredje år i træk kan Agnar Ellebyes smukke trompetspil høres i begge kirker juleaften. Til præludium spiller vi
”Det kimer nu”, en koralfantasi af Povl Balslev over den
kendte danske julesalme. Agnar udsmykker frit fællessalmerne og laver overstemmer til. Det hele slutter med en
frisk tårnblæsning.

Menighedsrådsvalg 2008
Her i Bjerreby Landet Pastorat blev det til fredsvalg.
I Bjerreby Sogn er det Birgit Hansen – Gitte Slæbæk – Thurith Havbæk – Gerda Egedorf
I Landet Sogn er det Birthe Fløjborg – Susanne Nielsen – Benta Nielsen – Karin Hansen
Alle har været med fra Pastoratets start, nogen som suppleanter og senere som medlemmer.
I skrivende stund har der ikke været konstituerende møde, så hvordan posterne bliver fordelt,
vides ikke endnu. Det konstituerende møde finger sted den onsdag den 26.11.2008
Første søndag i advent vil det blive meddelt i kirken, hvem der er valgt til de forskellige poster i
rådet.
Pastoratrådet har nu fungeret i 4 år, og det har vist sig at være en god ting. Sognene er jo tæt forbundet dels med en præst, men også familiemæssigt. Sognene havde et godt samarbejde i forvejen;
men en hel del ting er blevet nemmere med pastoratrådet.
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Studiekreds om Kaj Munk
I januar og februar holder vi en studiekreds om Kaj
Munk i præstegården. Kaj Munk er en af de berømte
danskere, der har gjort sig gældende både som digter,
præst og debattør. Han blev likvideret af værnemagten i
slutningen af krigen; men hans tanker har altid vakt
debat og gør det stadig.
Johanne og Erik Sloth indleder og gennemgår tekster.
Der kræves ingen særlig forudviden eller forberedelse.
Torsdag d. 15. januar kl. 19.00
Mennesket og digteren Kaj Munk.
Torsdag d. 29. januar kl. 19.00
Kaj Munk og Nazismen
Torsdag d. 12. februar kl. 19.00
Besættelsestiden og mordet på Kaj Munk.
Alle er velkomne, og det vil være rart, hvis man vil melde
sig af hensyn til kaffen.
(tlf. 62541217 eller E-mail: jefs@km.dk)

TAK FOR HJÆLPEN
Mon ikke alle i Landet og Bjerreby glæder sig over, at vort smukke flag er hejst ved
kirken på søn- og helligdage og forbliver oppe hele dagen? Der er måske ikke
så mange, som ved, at en kreds af frivillige hver søndag sørger for, at flaget kommer ned igen. Derfor skal der på dette sted lyde en stor tak til
jer medlemmer af "Bjerreby Kirkelaug" og "Lukkelauget i Landet"
for jeres indsats.
Ved samme lejlighed også tak til jer, som holder et øje med kirken
og giver os besked, hvis I finder, at noget er galt, så vi ved fælles
hjælp kan passe bedst muligt på vore kirker.
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bjerreby kirke
sct. morten

Landet kirke
Sct. jørgen

1. søndag i advent

kl. 10.30

kl. 09.00

Julekoncert i Landet kirke
(Se omtale i bladet)
2. søndag i advent
De ni læsninger I Bjerreby kirke
(Se omtale i bladet)
3. søndag i advent
Julegudstjeneste for Lundby Børnehave
4. søndag i advent
Julegudstjeneste for Lundby skole
Juleaften
Juledag
2. juledag (Erik Sloth prædiker)
Julesøndag

kl. 19.30

GUDSTJENESTER
November
30. november

December
2. december
7. december
10. december
14. december
18. december
21. december
22. december
24. december
25. december
26. december
28. december

kl. 09.00
kl. 19.30

kl. 10.30

kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 10.30

kl. 09.00

kl. 14.30
kl. 09.00
kl. 10.30
kl. 09.00

Nytårsdag
Hellig tre Konger
1. søndag efter HTK
(Line Volmers)
2. søndag efter HTK
3. søndag efter HTK

kl. 09.00
kl. 10.30
kl. 09.00

kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 11.30 (obs!)

kl. 10.30
kl. 09.00

kl. 09.00
kl. 10.30

Fælles Kyndelmissegudstjeneste
Septuagesima
Sexagesima
(Per Aas Christensen)
Fastelavn

kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 09.00

Ingen
kl. 09.00
kl. 11.30 (obs!)

kl. 10.30

kl. 09.00

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

kl. 09.00
kl. 10.30

kl. 10.30
kl. 09.00

kl. 10.30

Januar
1. januar
4. januar
11. januar
18. januar
25. januar

Februar
1. februar
8. februar
15. februar
22. februar

Marts
1. marts
8. marts

Sognepræsten holder fri-weekend d. 10. og 11. januar samt ferie fra d. 13. til 18. februar
begge dage inklusive. Embedet passes 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
Graver: Lene Stagis, Kullinggade 38, 5700 Svendborg. Bjerreby graverbygning 62 54 22 17
Landet graverbygning 62 54 18 05. Privat tlf 51 92 38 66.
Gravermedhjælper: Marie Schjerning Gregersen, tlf. privat 21 81 06 49

Bjerreby kirke :

Adressefelt

KIRKELIG VEJVISER

Landet kirke :

Kirkeværge Bjerreby:
Gerda Egedorf, Stjoul Fiskervej 2, Stjoul
5700 Svendborg tlf. 62 54 16 77

Kirkeværge Landet:
Benta Nielsen, Biblioteksvej 13 Landet,
5700 Svendborg tlf. 62 54 10 25

Kirkesanger Bjerreby: Johanne S. Rasmussen,
Rugmarken 5, Strammelse, tlf. 50 93 54 44

Kirkesanger Landet: Edel Skov (Isse), Thorseng
26, 5700 Svendborg tlf. 62 22 61 15

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
Fødsel skal anmeldes til præsten snarest muligt (senest 2 hverdage efter fødslen).
Fødselsanmeldelse samt 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

Kirkerne er åbne fra kl. 08.00 til kl. 16.00
Ansvarshavende : Sognepræsten og pastoratrådet  Tryk: www.trykteam.dk

