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Valget
Her midt i maj, da dette kirkeblad skrives, er der valg
på dagsordenen: Valg til EU Parlamentet og valg til
Folketinget. EU parlamentsvalget er sikkert det, der
på mange måder er det vigtigste. Megen af vores lovgivning er vedtaget i EU parlamentet og vores egen
regering skal så bare ratificere den lovgivning. Alligevel er det ikke sådan vi forstår det. EU parlamentet
er et sted, hvor vi sender veltjente danske politikere
hen, når de er blevet trætte af den danske andedam,
eller hvor vi i andedammen sender de politikere hen
som har gjort det godt, men som alligevel trænger til
afløsning på hjemmefronten.
Det er Folketingsvalget som har den store interesse men også på sådan en lidt afslappet måde. Vi er
nemlig enige om det meste. Vi er kort sagt et kristent
land som mener, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Vi vil gerne give alle børn gode muligheder
i uddannelsessystemet , vi vil gerne sikre alle et godt
sundhedsvæsen. Så kan det godt være, at vi tænker
forskelligt om lighed. Er det lighed at give alle det
samme - eller skal vi for at behandle lige behandle
hinanden forskelligt - altså vurdere de individuelle
behov.
Vi skal og vil gerne diskutere, men jeg tror, at hvis vi
kom ud i social uro, som man ser det i Frankrig med
de gule veste eller kom ud i afgørende ændringer for
landet (som Brexit) så ville vi danne en samlingsregering for at gøre folketinget stærkest muligt.
Vi skal stemme - det er vores ret og pligt, afstemningsdagen er en festdag for demokratiet.

Sommermøde og Sognekor
bedre og en bøn til Gud om at komme os til hjælp.
I vers 2 står der: Vel styrmænd nok, der er ombord,/
og frelse nok de ville/men skibet lystrer ej sit ror,/forstanden står nu stille:/de, som har pløjet bølgen blå,/
de blege råbe: vi forgå,/sker ej der underværker.
Den anden salme er skrevet i en mere afklaret stund.
Grundtvig siger at det afgørende er Guds kærlighed
til os og vores kærlighed til fædrelandet.
I vers 7 siges det: Derfor hvad end verden siger/og
hvad verdensmagten vil,/står og falder jordens riger/
dog med kærlighedens ild:/hvor den blusser, bor livsgrøden,/hvor den slukkes, hersker døden.
Og i det sidste vers siges det, at kærligheden kan
skabe livslys og hjertensglæde: Blus da op i lys og
lue,/Danmarks gamle kærlighed!/Atter til din blomstertue/da lysalfer svæver ned,/bringer med fra høje
sæde/Danmarks livslys! Hjertensglæde!
Vi kan diskutere så alting ryster, men det afgørende
er, at vi grundlæggende respekterer hinanden som
mennesker. Det er det grundlag, vi bygger samfundet på.
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Sommermøde
Søndag d. 18. august 2019 i Bjerreby Kirke
kl. 11.00

Gudstjeneste i Sct. Mortens kirke, Bjerreby ved sognepræsten. Fløjtenisten Jan
Aagaard medvirker.

kl. 12.00

Frokost i præstegården, Bjerrebyvej 44.

kl. 13.30

Fortsætter vi i Sct. Mortens kirke, Bjerreby med musikforedraget: ”Kirkemusikalsk kalender i toner og ord”

Foredraget bliver holdt af ”Firmaets mænd” dvs:
Pavel Refsgaard Jensen - organist ved Øster Skerninge og Egense Kirker samt Palle Jensen fhv. provst og
sognepræst i Nørre Broby.

Halvt inde i musikforedraget holder vi pause med
kaffe og kage og fortsætter derefter foredraget.
Alle er meget velkomne.

Til kirkeårets rundgang og årstidernes vekslen har
Pavel Refsgaard Jensen arrangeret en række stykker
for orglet, hvor kirkelige og folkelige melodier overraskende og dristigt er vævet ind i hinanden. Palle
Jensen forbinder musikken med små fortalte stemningsbilleder og associationer, som melodierne har
befordret.

Man er som altid velkommen til at benytte kirkebilen (se bagsiden af bladet). Vi vil gerne – af hensyn
til frokosten - have tilmelding senest tirsdag den 13.
august på mail: jefs@km.dk eller tlf. 62 54 12 17
Johanne Sloth

Johanne Fauerskov Sloth

Om korfirmander og
minikonfirmander

I salmebogen er der særligt to salmer der taler om
Danmark og hvordan landet styres. De er begge skrevet af Grundtvig, som havde sine ældste sønner med
i De slesvigske Krige.

Efter skolernes sommerferie kommer præsten ned på
Tåsingeskolen med tilmeldingsblanketter til konfirmationsforberedelsen. Hvis man ikke går på Tåsingeskolen men gerne vil konfirmeres i Bjerreby eller
Landet, så skal man maile til sognepræsten på jefs@
km.dk eller ringe på tlf 62 54 12 17

Den første salme ”Alfader! du hvis navn i nord.” er en
appel til dem, der styrer landet om at gøre det noget

Minikonfirmanderne begynder til oktober. Præsten
kommer ned på skolen med tilmeldingsbreve.

Sognekor
Sognekoret i Landet-Bjerreby pastorat, måske noget
for dig?

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.

Landet-Bjerreby pastorats voksenkor, Sognekoret, har
nu været i gang i et års tid. Med stor succes, hvis vi
selv skal sige det, der er god stemning og sangglæde
til stede. Måske har du også lyst til at synge med os?

Første øvegang i efteråret bliver tirsdag d. 27. august.
Meld dig til hos:
Maria (41 59 68 44/marialantz@mail.dk) eller
Bodil (20 64 08 10/bodilolsenorganist@gmail.com).

Der er øvetid tirsdage kl. 19-20.30 i Bjerreby kirke. Vi
synger et bredt repertoire som strækker sig fra gospel

Vi glæder os til at få dig med.
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Sct. Jørgen & Sct. Morten
Hvorfor hedder kirkerne noget?
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Landet kirke er en Sct. Jørgens kirke – og hvem var så
Sct. Jørgen – eller som han også hedder Sct. Georg.
(Jeg har fundet en beskrivelse på den hjemmeside der
blev lavet i anledning af Ribes 1300 års fejring.)

Historien fortæller, at der i den romerske hær var en
meget dygtig soldat ved navn Georg. Han blev soldat,
så snart han var gammel nok. I løbet af kort tid blev
han kendt som en dygtig kriger, og der begyndte at
gå sagn om hans gode gerninger. På vej hjem kom
han en dag til den lille by Silene. I lang tid havde
der boet en drage i en sø uden for byen. Dragen var
en plage for indbyggerne, og for at holde sig gode
venner med den, gav de den hver dag et får at æde.
Da der ikke var flere får tilbage, måtte indbyggerne
begynde at ofre deres egne børn. Det foregik efter
lodtrækning. En dag faldt loddet på kongens datter.
Kongen blev ude af sig selv af sorg. Og han tilbød
indbyggerne alt sit sølv og guld plus det halve kongerige, hvis bare hans datter måtte slippe. Men indbyggerne ønskede ikke at tage imod tilbuddet. Prinsessen blev derfor iført brudekjole sendt ud til dragen.
I det samme kom Georg forbi. Prinsessen så ham
og råbte, at han skulle skynde sig i sikkerhed, men
Georg red nærmere og spurgte, hvorfor hun stod der.
Før hun havde nået at svare, rejste dragen sit vældige

Babysalmesang efterår 2019

Kirkelegestue

Endnu en gang er der mulighed for nybagte forældre
at komme med deres babyer til babysalmesang. 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 torsdag den 15. august kl.
11 i Bjerreby kirke.
Tilmelding udbedes 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.

Så har vi gang i Kirkelegestuen igen, vi nyder at være
sammen med både dagplejemødre og de dejlige børn.
Efter sommerferien mødes vi kl. 9.30 følgende datoer:

Bjerreby og Landet kirker har som alle andre kirker
deres værnehelgen. Bjerreby kirke har Sct. Morten
(Martin af Tours) som sin beskytter, og Landet kirke
har Sct. Jørgen (Sct. Georg) som sin helgen. Disse helgennavne blev næsten glemt her ude på landet efter
reformationen, men min forgænger Didier Gautier
tog dem frem igen, så kirkerne nu også igen kendes
på deres værnehelgener. Selvfølgelig kommer vi
aldrig igen til at dyrke helgener i vores Evangelisk-lutherske kirke. Men i disse tider, hvor den kristne
kirke er forfulgt i mange lande er det vigtigt at huske
på at kirken gennem hele sin historie har haft modige
mænd og kvinder, der forsvarede os mod alle der
ville ødelægge vores ret til at tro på Kristus.

22. aug

•

1 9. sep

•

24. okt

•

21. nov

Vi plejer at lave en lille hyggelig juleafslutning, nær-

mere dato følger efter aftale med Johanne Sloth. Vi
ønsker jer alle en dejlig sommer,
kærlig hilsen Maria og Bodil

hoved fra søen. Georg
løftede sin lanse og
red direkte mod den
ildsprudlende drage.
Uhyret vendte sig mod
ham og blottede sine
spidse tænder, men
Georg red uforfærdet
videre, og han borede lansen dybt ind i
dragens hals. Uhyret
styrtede til jorden og
var stendød. Indbyggerne i Silene hyldede
nu Georg som en helt,
og kongen sagde, at han måtte få lige, hvad han pegede på. Men Georg svarede, at det er en ridders pligt
at hjælpe, hvor der er brug for det, uden at forvente
belønning til gengæld.
På Georgs tid var det forbudt og dødsensfarligt at
være kristen. Så selvom Georg var en helt, blev han
senere forfulgt på grund af sin kristne tro. I år 303
led Georg martyrdøden og blev henrettet. Efter sin
død blev han helgenkåret af Paven i Rom. På Sankt
Georgs dødsdag den 23. april mindes katolikker ham
for hans tapperhed, gode gerninger og vilje til at
hjælpe andre.
Bjerreby kirke er viet til Sct. Morten og på Historie
–Online.dk har jeg fundet denne beskrivelse: Hvem
er Morten?: Morten - eller ”Morten Bisp” som han
også kaldes er vort hjemlige navn på den hellige
Sankt Martin af Tours. Mortens helgendag er den 11.
november, hvorfor aftenen inden kaldes ”Mortens
aften”. Morten er en fordanskning af navnet Martin.
Den hellige Martin var angiveligt født omkring 316,
og var søn af en romersk tribun. Som 15-årig gik han
ind i den romerske hær, og tjente i den galliske garde
under Konstantin den Anden. Som 18-årig blev han

døbt og forlod hæren, for bl.a. at blive missionær i
Illyrien, og levede derefter en tid som eremit. I 361
grundlagde Martin sit første kloster i Gallien ( i Ligegé) og udstrakte sit missionsfelt til også at omfatte
egnene ved Donau. Martin, der også kaldes ”Galliens
apostel” blev udnævnt til biskop i Tours, og døde i
november 397 på en missionsrejse. I 659 blev han ophøjet til helgen, i øvrigt som den første, der ikke også
samtidigt var martyr.
Der findes en lang række legender om Sankt Martin.
Bl.a. at han engang var i stand til at stille en tagbrand
i et hus, således at flammerne blev båret væk af vinden, at han kurerede en spedalsk gennem et kys, at
han opvakte personer fra de døde, etc.
En anden af de kendte Martin-legender handler om,
hvordan den hellige mand engang foran byen Amiens porte mødte en tigger. Med sit sværd kløvede
Martin sin kappe, og delte den den med den forarmede mand. Om natten fik han et syn, hvor Jesus viste
sig iført den halve kappe. Den mest berømte legende
er dog nok den, der handler om, hvordan han gemte
sig i en gåsesti for ikke at blive valgt til biskop, og det
er dén, der forbinder ham med den nutidige Mortensaften.
Johanne Sloth
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Kirkeskole & Kor

Gudstjenester sommer 2019

Skole for Kirke og Teologi, Svendborg

Studiekredse i efteråret 2019

Kirkeskolen har nu planlagt sin nye sæson - efteråret
2019 og foråret 2020. Spændende temadage og oplysende studiekredse er på programmet.

31. august og 21. september:

Temadage i efteråret 2019
Lørdag d. 26. oktober 2019:
Nordiske længsler- om Sven Havsteen Mikkelsen.
Foredragsholderne er Mette Havsteen og tidl.
sognepræst Agner Frandsen
Lørdag d. 9. november 2019:
Præster – kirke og film. Foredragsholder Lars Peter
Kristiansen, sognepræst, tidl. formand for ”Kirke
og film”.

Temadage i foråret 2020
Lørdag d. 18. januar 2020:
Nye salmer og kirkesange. Foredragsholdere er
Rasmus Nøjgaard, sognepræst og Inge Marstrand,
professsor og forfatter
Lørdag d. 22. februar 2020:
Folkekirken og medierne. Foredragsholder Svend
Løbner, Journalist , redaktør og forfatter.

Børne- og ungdomskor
Onsdagen den 21. august går børne- og ungdomskoret atter i gang i Landet-Bjerreby pastorat.
Organist Bodil Olsen og kirkesanger Maria
Lantz fortsætter arbejdet med at vise børnene
at det er dejligt at synge sammen, spændende at
synge solo og sjovt at lære gode sange at kende.
Børnekoret øver på Lundby skole for at alle skal have
mulighed for at gå til kirkekor på trods af de lange
skoledage. Det er børn fra 0.-3. klasse der primært deltager. Tilknytningen er ret afslappet, alle der vil være
med er velkomne (hvis de kan bevare roen). Ungdomskoret holder også prøve på Lundby skole, i dette

Bibelske spor i moderne litteratur
ved Henriette Bacher Lind
2. november, 16. november og 30. november:
C. S. Lewis og Tolkien
ved Sognepræst Thomas Aallmann

Studiekredse i foråret 2020
11. januar, 25. januar samt 29. februar (tur):
Kunst i kirken samt udflugt ved billedvæveren
og maleren Hanne Skyum.
7. marts, 14. marts og 21. marts:
Tre formiddage med Henrik Pontoppidan
ved Ole Bach Piekut , sognepræst i Tølløse.
Oplysning om tider og steder samt tilmelding
og betaling kan fås i folderen, der snart (fra
midt i juni) ligger i kirkerne, på hjemmesiden
www.skoleforkirkeogteologi.dk eller hos
sognepræst Johanne Sloth.

Bjerreby kirke
Sct. Morten

Landet kirke
Sct. Jørgen

Juni
2. juni
9. juni
10. juni
16. juni
23. juni
30. juni

6. søndag efter påske Gudstjeneste og udflugt
Pinsedag
2. Pinsedag (sognekoret medvirker i Bjerreby)
Trinitatis søndag
1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis

Ingen
9.30
11.00
9.30
11.00
9.30

9.00
11.00
9.30
11.00
9.30
11.00

Juli
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli

3. søndag efter Trinitatis (Per Aas)
4. søndag efter Trinitatis (Per Aas)
5. søndag efter Trinitatis
6. s. eft. Trinitatis (Mai Bjerregaard)

Ingen
9.00
11.00
Ingen

11.30
Ingen
9.30
9.00

August
4. august
11. august
18. august
		
25. august
September
1. sept.
8. sept.
15. sept.

7. søndag efter Trinitatis
11.00
9.30
8. søndag efter Trinitatis
9.30
11.00
Sommermødegudstjeneste
11.00
Ingen
(Se sommermødeprogram inde i bladet)			
10. s. eft. Trinitatis (Mai Bjerregaard)
Ingen
9.00
11. søndag efter Trinitatis (Per Aas)
12. søndag efter Trinitatis
13. søndag efter Trinitatis

11.30
9.30
11.00

Ingen
11.00
9.30

kor udvikles de unge sangeres stemmer videre og vi
forbereder os til forskellige arrangementer i kirken.
Det er elever fra 4. klasse og op efter der er med
her, der er optagelsesprøve til dette kor.
Måske har dit barn eller unge menneske lyst
til at gå til kor hos os? I skrivende stund kender
vi ikke efterårets skoleskema, men Børnekoret
plejer at øve onsdage mellem 14.45 og 15.30 i musiklokalet på Lundby skole. Derefter tager Ungdomskoret fat, de øver mellem 15.45 og 16.30. Ved eventuelle
spørgsmål kan Maria kontaktes på mobil: 41 59 68 44
eller mail: marialantz@mail.dk.
Venlige hilsner
Maria Lantz og Bodil Olsen

Sognepræsten har fri i følgende perioder: 1. juli til og med 14. juli, og dernæst 27. juli til og med 3. august
og sidst 22. august til og med 2. september. Embedet passes i af Provst Per Aas i Bregninge tlf. 62 22 50 37
Menighedsrådets mødedatoer i efteråret er ikke fastlagt i skrivende stund, men de kan ses
på www.landetkirke.dk eller www.bjerrebykirke.dk
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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: 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:

