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Er vi ved at blive for private?
Vi bliver efterhånden mere og mere private. Dåben
bliver lørdagsdåb, og begravelserne foregår i stigende grad i kirkegårdskapellet. Vi har familien med til
begivenheden; men alle de naboer og venner, der
ellers var der til at beundre den ny lille beboer i sognet eller til at følge de gamle til graven, de er der ikke
mere.
Når man flytter dåben ud af gudstjenesten, kommer den ud af sin sammenhæng. Forståelsen af at
dåben fører et menneske ind i et fællesskab af troende f. eks. medlemmerne af Den danske Folkekirke i
Landet eller Bjerreby, den forståelse er der ikke
længere.
Bisættelsen fra kapellet gør det også sværere for
naboer og venner at være til stede. Det er lettere for
bedemanden, og det er måske også lettere at overskue for den nærmeste familie. Ulempen er, at man er
et sted, der kun har med døden at gøre. Vi er i et krematorium, og den døbefont, hvor afdøde blev døbt,
og den kirke, hvor den unge engang sagde ja til sin
brud og senere fik sine egne børn døbt og konfirmeret, er langt væk. Ritualet skal kortes ned, for det hele
må ikke vare mere end en halv time – så skal de
næste til.
Forhåbentlig er enhver dåb og enhver bisættelse,
som foretages, værdig og god og giver mening.
Præsten og kirkebetjeningen og bedemændene gør i
hvert fald alt, hvad vi kan, for at det skal være sådan.

Ofte er kapellet og den anonyme begravelse afdødes
eget ønske. Men måske skulle vi engang imellem tale
en ekstra gang med de gamle om, hvordan det hele
skal foregå. For når man er syg og ude af stand til at
klare sig selv, så har man en tendens til at flygte fra
verden ligesom en syg hare gemmer sig for at dø – og
lige netop, når den syge mener allermindst om sig
selv, så skal man gøre den syge klart, at han eller hun
har levet et langt og værdifuldt liv, der betød meget
for mange, og derfor vil man da gerne have lov til at
sige farvel og have lov til at have en gravsten med
navnet på. Mange gamle er meget bange for at gøre
ulejlighed; men fra det øjeblik man begynder at trække vejret, gør man nu ulejlighed og andre gør os ulejlighed. Vi står altid i gæld til hinanden. Sandt liv
består i, at vi giver og modtager. Så det gør ikke
noget, at vi gør lidt ulejlighed, når vi skal dø, og
netop hvis man samles ved begravelsen og evt. til
kaffebordet bagefter, så betyder det også, at de sår,
som et dødsfald efterlader, kan begynde at heles.
Enken får set de andre i øjnene igen efter dødsfaldet,
og man kan tale med de andre igen.
Vi skal passe på at vores angst for at gøre ulejlighed
og have ulejlighed – vores læggen vægt på det meget
private, ikke fører med sig, at vi i sidste ende bliver
meget ensomme.
Johanne F. Sloth

Møder i pastoratrådet

De kommende møder i pastoratrådet finder sted på følgende dage:
Torsdag d. 26. marts – regnskabsmøde
Tirsdag d. 21. april
Onsdag d. 27. maj
Torsdag d. 25. juni

Alle møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue, og de begynder kl. 19.00
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Velkommen til Marie Gregersen
– ny gravermedhjælper i pastoratet

Marie har været ansat som vikar i 6 måneder i 2008 og blev 1. oktober 2008 fastansat som medhjælper.

Marie er 27 år og er født og opvokset på Tåsinge. Hun er gift og har 2 børn på 3
og 7 år. Familien bor i Sdr. Vornæs.
Marie er uddannet produktionsgartner hos Mink, og stillingen som gravermedhjælper er hendes første ansættelse indenfor faget.

Marie og Graver Lene Stagis arbejder sammen om de store opgaver på de to kirkegårde i Landet og Bjerreby, og de afløser hinanden under ferie og anden fravær.
Vi glæder os til fortsat at arbejde sammen med Marie
Pastoratrådet

Sognets hjemmeside

Nu har sognene i Bjerreby og Landet fået deres hjemmeside. Man kan skrive www.bjerrebykirke.dk eller
www.landetkirke.dk, og så kommer man ind på
hjemmesiden.
På hjemmesiden kan man se, hvad der sker i sognene. Man kan også orientere sig om kirkernes
historie og se billeder af inventar m.v. Man kan se,
hvornår der er konfirmationer de næste mange år, og
man kan maile direkte til præsten.
Hjemmesiden er ment som en service for dem, der
bor i sognene, så man ligesom i kirkebladet kan se,
hvad der sker, og mailen til præsten er allerede i god
brug. Her kan man maile, hvis man ikke kan komme
til konfirmandundervisning eller vil spørge om dåb
eller andet. Mailen er ligesom præstens øvrige virksomhed omfattet af tavshedspligten – mailen går
straks videre til min personlige mail på embedets
computer.

Hjemmesiden er også ment som en service til de
mange, der besøger de to kirker hver sommer.
Turisterne kan se, hvornår der er gudstjenester og
koncerter, og de kan også se, hvornår der ikke er
adgang til en af kirkerne, fordi der er en kirkelig
handling.
Hvis I har en computer kan I gå ind og se på siden
– ellers kommer kirkebladet jo som altid med det vigtigste.
Hvis man har forslag til andre ting, der skal med
på hjemmesiden, kan man henvende sig til den hjemmesideansvarlige, som er sognepræsten, der dog
modtager teknisk assistance af sin 12 årige søn.
Johanne F. Sloth
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Koncerter

Hjertemusik i Landet Kirke

Torsdag d. 12. marts kl. 19.30 er der kirkekoncert i
Landet Kirke med det fynske ensemble PRISME,
som er kendt for deres meget stemningsfulde
“hjertemusik” – musik som i et enkelt og umiddelbart sprog taler til hjertet og giver plads til ro og
fordybelse.

Koncert med Svendborg
Kammerorkester i
Sct. Mortens kirke, Bjerreby
mandag d. 27 april kl. 19.30

Et af de sikre forårstegn i sognene er forårskoncerten med Svendborg Kammerorkesteret. I år vil
kammerorkesteret spille værker af Telemann, Lars
Erik Larsson og Vivaldi. Kammerorkesteret består
af øvede amatører fra det sydlige Fyn og her fra
Bjerreby, og det bliver dirigeret af Benjamin Brink
Christensen.

Der er gratis adgang.
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PRISME blev dannet i 2005, og ensemblet har helt
sin egen lyd med en anderledes sammensætning af
instrumenter, end man sædvanligvis oplever i kirkerummet.
Musikerne er Louise Ring Vangsgaard, violin/bratsch, Anne Marie Høst Mortensen, keltisk
harpe, Janet Vahl, harmonika og Povl Chr. Balslev,
orgel.
Repertoiret består af musik med nordiske og keltiske rødder, både den traditionelle og egne kompositioner samt smukke arrangementer af danske salmer, ligesom fællessalmer indgår som en naturlig
del af programmet. Ved aftenens koncert er ikke
mindst orglet i fokus med flere solistiske indslag
ved Povl Chr. Balslev.
De fire musikere har hver især cd indspilninger
bag sig. I 2006 indspillede PRISME en demo cd, og
i september 2008 udgav de cd’en “Livets Træ”,
som også vil kunne købes efter koncerten.
Man kan se mere om PRISME på
www.prisme-music.dk

Pinsemusik

Ved gudstjenesterne pinsedag plejer vi at have
musikalske indslag ud over det sædvanlige. I år er
det vores egen organist, Anne Vilain, der vil spille
to af de stykker musik, hun skal opgive til sin
eksamen i foråret.
Anne Vilain har jo en koncervatorieuddannelse
bag sig med hovedfag i cello; men nu har hun også
snart sin orgeleksamen i hus, da hun forventer at
tage sin PO eksamen her i foråret.
Ved gudstjenesterne pinsedag vil Anne spille to
kompositioner af J. S. Bach, nemlig et af hans præludier i C-dur samt en af fugaerne ligeledes i C-dur.

Sognetur til Lolland-Falster
lørdag d. 2. maj 2009

I år går turen til Lolland Falster. Vi har lejet en bus for
hele dagen, og vi tager Spodsbjerg –Tårs færgen ud
om morgenen og hjem igen om aftenen.
Vi skal se domkirken i Maribo og høre om
Birgittinerordenens indflydelse på byen og kirken
både i fortid og nutid.
Middagen spises på Hotel Maribo Søpark, hvorfra
der er en smuk udsigt ud over Maribo sø.
Eftermiddagen tilbringes på Kunstmuseet
Fuglsang. En gammel herregård der er blevet forsynet med nye tilbygninger, hvor der udstilles.

Nyt fra kirkegårdene

Hvad betyder det, at
begge gravere er ansat
i hele pastoratet?

Nu begynder foråret så småt, og vi kan endelig
komme ordentligt ud på kirkegården og skuffe igen.
Jeg ( Lene) er i skrivende stund på 10 ugers anlægskursus i Odense, men vil være tilbage på min pind
fra den 16. marts. I den mellemliggende tid er Marie
ansvarlig for de to kirker.
Vi har som nævnt i det sidste kirkeblad fået en ny
struktur, hvor Marie og jeg i samarbejde tager os af
begge kirker og kirkegårde. Til Bjerreby kirkegård er
der kun tilknyttet en 30 timers stilling, hvilket betyder, at der i gennemsnit på uge basis kun er ca. 18
timer til rådighed til kirkegårdsarbejde Vi har sidste
efterår prøvet med en model, der betød, at vi begge
arbejdede ca. 2 ½ dage på Bjerreby og 2 ½ dage på
Landet.
Dette forår prøver vi med en anden form, der
indebærer, at Marie vil være at træffe på Bjerreby:
mandag, onsdag og fredag fra 8 til 14.15 og på
Landet tirsdag og torsdag. Jeg vil fortrinsvis være på
Landet, men også være ca. hver 2. onsdag formiddag
på Bjerreby. Når vi klipper hæk eller afholder ferie,
må vi indrette det lidt anderledes.

• Afgang fra Landet kirke kl. 8.15
• Afgang fra Bjerreby kirke 8.25
• Vi kommer hjem kl. 19.30

Prisen er 120 kr. for hele turen. Man skal selv betale,
hvad man drikker til middagsmaden, og hvis man
gerne vil have eftermiddagskaffe, kan den købes på
Fuglsangs cafeteria. Ellers er alt inkluderet.
Tilmeldingsfristen er onsdag d. 15. april.

Vi vil også begge deles om kirketjenesterne, hvilket betyder at vi hver især har kirketjeneste hver
2. uge.
Vi har på Landet kirkegård fået lavet en ny kirkegårdsplan, som vi i løbet af de næste år vil
begynde at virkeliggøre. Det indebærer blandt
andet plantning af nye træer langs med diget og
etablering af nye urnegrave, herunder en helt ny
type urnegrave. Vi glæder os til at gå i gang!
Lene og Marie

Nu om dage er det sådan, at de fleste bliver bisat
og ikke begravet. Det betyder, at urnen skal sættes ned ca. 14. dage efter bisættelsen. Det kan graveren sagtens gøre alene; men mange pårørende
vil gerne være til stede ved den lejlighed. Derfor
skal det her oplyses, at man kan få sat urner ned
i graverens arbejdstid, dvs. på hverdage fra 8.00
til 16.00, og man kan også vælge, at få sat urnen
ned umiddelbart efter søndagens gudstjenester
dvs. kl. 11.45.
Pastoratrådet
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Forårets konfirmander

Konfirmation i Landet kirke St. Bededag , fredag d. 8. maj 2009

kl. 9.30

Lasse Foged Andersen
Bjarke Rønnestad. Andersen
Michelle Hagemann
Emma Vogn Hansen
Tobias Fog Hansen
Kristina Kröll
Laura Caroline Madsen
Jeppe Krøis Marquardsen
Tine Skræp
Søren Ellehave Olsen

Elvira Madigansvej 10
Søgårdsvej 47 kl. 5700 Svendborg
Parcelvej 12
Sdr. Vornæsvej 21
Elvira Madigansvej 14 A
Lundbyvej 103
Sdr. Vornæsvej 31
Bækkehavevej 11
Sdr. Vornæsvej 37
Skovballevej 20

Nick Kærsgaard Petersen
Trine Philipsen
Andreas Kremmer Rasmussen
Martin Bøge Recke
Louise Skovø Rostholm
Trine Guldberg Skov
Thore Østli Talbo
Martin Hansen

Vejlen 1
Strammelsegade 79
Hjejlevej 8
Stenoddenvej 8
Bylavsvej 2
Rårudvej 8
Vornæsvej 64
Skovballevej 64

Steven Bendix Henriksen Bønneløkke
Marie Tholstrup Dieckmann
Line Kremmer Elnegaard
Emma Steen Hansen
Freya Charlotte May Codling Jensen
Nicklas Møller Jensen
Erik Holmsted Jørgensen
Lars Madsen
Mick Stafsen Madsen
Lærke Dahl Nørregaard
Marielouise Vogn Pedersen
Helena Petersen
Simone Vie
Katja Aamand

Bjerrebyvej 110
Bjerrebyvej 24
Gesingevej 20
Staboltvej 4
Vemmenæsvej 58
Kragekærvej 12
Bjerrebyvej 91
Vårøvej 5
Vinkældergade 26 A, Rudkøbing
Bjerrebyvej 59
Skovballevej 88
Knasterhovvej 15
Stenoddenvej 11
Parcelvej 8

kl. 11.30

Konfirmation i Bjerreby kirke, 5. søndag efter påske, d. 17. maj. 2009 kl. 10.00
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GUDSTJENESTER

Marts
8.

marts

15. marts
22. marts
29. marts

April

5.
9.

april
april

10.
12.
13.
19.
26.

april
april
april
april
april

3.
8.

maj
maj

21.
24.
31.

maj
maj
maj

Maj

10.
17.

Juni
1.
7.

maj
maj

juni
juni

2. søndag i fasten
(Line Volmers prædiker – bemærk tidspunkterne)
3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelses dag

bjerreby kirke
sct. morten

Landet kirke
Sct. jørgen

11.30

09.00

09.00
10.30
09.00

10.30
09.00
10.30

Palmesøndag
Skærtorsdag
(bemærk aftengudstjeneste Bjerreby)
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske

10.30
19.00

09.00
10.30

10.30
09.00
10.30
09.00
10.30

09.00
10.30
09.00
10.30
09.00

3. søndag efter påske
Bededag
(konfirmationer i Landet kirke)
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
(konfirmation i Bjerreby kirke)
Kristi himmelfarts dag
6. søndag efter påske
Pinsedag
(ekstra musik ved gudstjenesterne)

09.00
Ingen

2. pinsedag
Trinitatis søndag

10.30
10.00

10.30
09.00
10.30

09.00
10.30

10.30
09.30 og 11.30
9.00
Ingen
09.00
10.30
09.00

10.30
09.00

Sognepræsten holder fri-weekend d. 7 og 8. marts.
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 :

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

Adressefelt

KIRKELIG VEJVISER

Landet kirke :

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

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

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

