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Året - livet
Kirkeåret afspejler livets gang. Fra forårets ungdom til efterårets alderdom og videre til vinterens
død og igen til forårets opstandelse.
I et kirkeår kommer vi igennem den kristne tros
store højdepunkter med Jesu fødsel, død og opstandelse og pinsens og trinitatistidens dannelse
af den menighed vi skal leve i.
Vi kommer også igennem hele vores eget følelsesregister. Kirken er det sted hvor det siges for
alvor, at vi er afhængige af vores Gud og frelser .
Men netop fordi vi er frelst, er vi befriet. Befriet fra
andre menneskers tyranni, befriet fra vores dom
over os selv. Fordi vi ikke er alene i verden, men
har en Gud, kan vi se vores eget liv i øjnene. Vi
kan glæde os over de mange gode gaver vi dagligt
får, og vi kan sørge over dem, vi mister og over
tabet af vore egne evner og egen førlighed.
Alle disse grundlæggende erkendelser rummes
i den gudstjeneste, der afholdes hver søndag i
kirken. Her kan man høre Guds ord, her kan man
besinde sig på, hvad der er kernen i troen, og her
kan man gå til alters og modtage Guds løfter i vinen og brødet. Her er det, vi får børnene døbt, her
er det, det vigtige sker.
Ud over søndagens almindelige gudstjenester, som
er de vigtigste, afholder vi en række andre gudstjenester, som har en særlig funktion.
I dette kirkeblad kan man lægge mærke til Høstgudstjenesterne, som vi afholder her i september.
Vi pynter kirken i høstfarver og vi takker Gud for,
at vi endnu et år har høstet godt, så vi kan få alt,

hvad vi behøver til legeme og sjæl. Landmændene
har selvfølgelig høsten helt inde på livet, men det
har vi andre jo også, for vi har jo også hver især
et arbejde, der skal lykkes, og vi lever også alle af
det, landmanden dyrker. Endelig lever vi alle i tæt
forbindelse med den natur, Gud har skabt.
I dette kirkeblad er Alle Helgensgudstjenesterne
først i november også bekendtgjort. Det er en
gudstjeneste, hvor vi siger Gud tak for alle de mennesker, der har hjulpet os til livet og gennem livet,
men som nu er døde. Vi bliver os bevidst, hvad
de mennesker har betydet, og vi bliver samtidig
bevidst om, at vi selv lever på lånt tid. Vi er led i en
kæde, og engang skal vi samles med vore formødre og forfædre hos Gud.
Så er der også gudstjenester, der er rettet lidt til, så
både de store konfirmander og de små minikonfirmander kan have en aktiv rolle . Først i oktober
har vi gudstjenesten, hvor konfirmanderne selv er
med til at læse teksterne og formulere kirkebønnen . Alt det, de har lært i teorien i konfirmandlokalet, skal nu gennemleves. Og på sidste søndag
i kirkeåret holder minikonfirmanderne afslutning
og viser, at de nu kan bede Fader Vor og være med
til at sige Trosbekendelsen – og ikke mindst synge
med på salmerne.
Den der bedst får sagt hvad kirkeåret og kirkens
gudstjeneste betyder er Lisbeth Smedegaard Andersen i sin salme ”I går var hveden moden”:
Johanne Fauerskov Sloth

Sogneaftener
I går var hveden moden
Mel.: Nu blomstertiden kommer

Sogneaftener i præstegården

I går var hveden moden,
i dag står skoven hvid;
om lidt vil lærker kvidre
om sol og forårstid.
Der råbes mellem grave
om nu’ets evighed,
mens vinden lægger støvet
til ro et ukendt sted.

Tirsdag d. 24 september kl. 19.30

Vi tæller vore dage,
der hober sig til år,
og stædigt vokser stakken
af det, vi ikke når.
De store ord blir mindre,
og planer hentes ned
fra flugt mod morgenstjerner
til døsig aftenfred.
Derfor - på ugens morgen
må vi herhen igen,
hvor kirken åbner døren
som for en gammel ven.
Og ord får atter mening;
skønt vi har slidt dem ned,
kan de forundret synge
om håb og kærlighed.
Her døber vi de spæde,
vi knytter hjertebånd
og beder, at de døde
må leve i Guds hånd.
De lærte os om troen,
der - rakt fra slægt til slægt gir ordet hjertets visdom
og eftertankens vægt.
Om alle vore drømme
forsvinder i det blå,
og skyggerne blir lange,
og mørket banker på,
skal kirken stædigt vidne
om troen, der består
og føjer dage sammen
i evighedens år.
Lisbeth Smedegaard Andersen 1994 og 2000.

Fra Sønderjylland til
”Det gamle land” og
retur.
Ole Lindholdt, der
har været mejerist og
senere i mange år ansat
ved forsvaret fortæller
om sin slægt. Slægten
har sin rod i Sønderjylland men familien
blev udvist i 1911 fordi
de var optanter dvs.
danske statsborgere i
Tyskland. Vejleegnen
blev deres nye hjemsted men familien var aktiv
i modstandsbevægelsen og var dermed med til
at sikre, at landet som helhed kunne bevare sin
suverænitet.
Der er lagt op til en aften, hvor der bliver fortalt
om de udfordringer livet i grænseegnen bragte
med sig.
Torsdag d. 28. november kl. 19.30
Migrationspræst Massoud Fouroozandeh
fortæller om sit liv og sit arbejde. Massoud kom
her til landet som
flygtning fra det
Iranske præstestyre.
Han blev døbt, læste
teologi og er nu den
folkekirkepræst, der
har kontakt med
indvandrermenighederne.
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Babysalmesang
Fra 21. august dvs. om onsdagen kl. 11.30 er der
Babysalmesang i Bjerreby kirke. Alle interesserede
forældre med børn i alderen 2-8 måneder er inviteret
til gode oplevelser i kirkens rum. Vi synger og danser med de små og lærer nye salmer og sange. Der er
altid blevet sunget i kirken, og den utrolige sangskat
kan vi med Babysalmesang være med til at bevare.
Når man bliver forældre til et lille barn, vil de fleste
instinktivt begynde at synge, og det vil ofte være
de sange man selv hørte som lille og som ens egne
forældre sang. Barnet har igennem barslen hørt sin
mors stemme, og den er velkendt, tryg og rar.

Det nærvær som kan opstå mellem forældre og barn
belse synger vi salmer og årstidssange. Vi synger for
igennem sang, er altafgørende for den
udvik-dvs. om onsdagen kl. 11.30 er der Babysalmesang i Bjerreby kirke. Alle
Fralilles
21. august
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fordy- sangskat kan vi med Babysalmesang være med til at bevare.
og den
stemme det smukkeste i verden!

Når man bliver forældre til et lille barn, vil de fleste instinktivt begynde at synge, og det vi
være de sange man selv hørte som lille og som ens egne forældre sang. Barnet har igennem
hørt sin mors stemme, og den er velkendt, tryg og rar.

Bjerreby-Landet Pastorats Børnekor

Det nærvær som kan opstå mellem forældre og barn igennem sang, er altafgørende for den
udvikling, og babysalmesangen kan være med til at finde lysten og troen på sangen frem.
Bjerreby-Landet Pastorats Børnekor
løber af stabelen lørdag den 26. oktober. Der bliver
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være i nuet. Tænk på, at for det lille barn er fars og mors stemme det smukkeste i verden!
Børnekoret går et spændende efterår i møde.
Vi skal blandt andet forberede os til at deltage i 3
Derudover fortsætter arbejdet med at højne sangerstore koncerter i Vor Frue Kirke i Svendborg. Det er
nes stemmer og sangglæde, og koret skal forberede
Sigurd Barrett der fortæller bibelhistorier og synger
sig til de mange stemningsfulde højtider, som er en
sange, godt hjulpet af et stort børnekor hvor Landetdel af efterår og adventstid.
Bjerreby Pastorats Børnekor altså er med. Det hele
Alle børn fra 3. til 6. klasse der har lyst til at deltage i
koret er velkomne, vi øver onsdage kl. 13.45 til 14.40 i
Bjerreby kirke med start d. 28. august.
Spørgsmål og tilmelding kan ske til korleder Maria
Lantz på mobil: 41 59 68 44 eller mail: marialantz@
mail.dk.
Landet-Bjerreby Pastorats Børnekor starter ny sæson
Børnekoret går et spændende efterår i møde.
Vi skal blandt andet forberede os til at deltage i 3 store koncerter i Vor Frue Kirke i
Svendborg. Det er Sigurd Barrett der fortæller bibelhistorier og synger sange, godt hjulpet

Salmesangsaften
Bjerreby kirke tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30
I forlængelse af to gode salmesangsaftner har vi arrangeret endnu en aften. Der har været stor tilslutning og lyst til både at synge kendte salmer, men
også at få en række nyere salmer på repertoiret. Når
man først lige får lært melodien, åbner de nye salmer
for en række billeder og associationer relateret til
vores tid og virkelighed, teologisk og filosofisk.
Hver generation sætter sit præg på, hvordan salmesangen udfolder sig i kirkerummet, samtidig med

at vores livsvilkår ændrer sig livet igennem. Eksempelvis var udgangspunktet for Brorsons fantastiske
salmer både sprogligt, begrebsligt og teologisk i
overensstemmelse med hans samtids syn på livet og
verden.
Derfor er det vigtigt at salmerepertoiret hele tiden
fornyes, og at vi som kirkegængere er en del af denne
spændende proces.
Der er mulighed for at komme med salmeønsker
enten ved at aflevere en lap i kirkerne eller på mail;
annevilain65@gmail.com senest d. 20. oktober

Mira Kvartetten
Landet kirke onsdag d. 6. november kl. 19.30
Først på vinteren arrangeres en meget spændende
koncert med Mira Kvartetten. Kvartetten blev til,
da fire solospillere fra symfoniorkestrene i Århus,
Odense og Aalborg fandt sammen i 1999, for at dyrke
kammermusikken i sin fornemste sammenhæng,
nemlig strygekvartetten. De fire erfarne kammermusikere inspirerer og supplerer hinanden, og brænder
i særdeleshed for alle de fantastiske værker, der er
skrevet for besætningen. Deres repertoire har rod i
de klassiske kvartetter, men de spiller også mange
af de romantiske kvartetter og nyere værker. Her
lægges vægt på programsammensætninger, der får
de kontrasterende værker til at udgøre en spændende
helhed.
Mira Kvartetten har efter sin forrygende start været
hyppige gæster i musikforeninger, musikfestivaler og
kirker over det meste af Danmark. Kvartettens koncerter i 2002 og 2003 i bl.a. Tivolis Koncertsal og ved
Vendsyssel- og Århus Sommerfestival blev modtaget
med begejstring af både publikum og anmeldere.
I 2003/04 var Mira-kvartetten udnævnt til Amtsensemble i Nordjyllands amt, og fik ligeledes i 2003
tildelt Sonnings musikstipendium, som finansierede
kvartettens CD.
I 2004 havde kvartetten en kontrakt med DR, som op-

tog 5 af kvartettens koncerter, der herefter er blevet
sendt flittigt.
I årene derefter, gæstede kvartetten flere gange Wien
for at hente inspiration hos Alban Bergkvartetten og
for at spille koncerter. I 2008 var kvartetten inviteret
til Polen, hvor de spillede forskellige programmer,
bl.a. et program med nyere nordisk musik. I 2009
havde kvartetten et rigtig godt samarbejde med cellisten David Geringas som gæstede kvartetten og med
hvem, de spillede Schuberts strygekvintet.
Mira Kvartetten fortæller undervejs i koncerten om
de forskellige værker. Det er deres ønske og håb, at
deres glæde ved samarbejdet, deres entusiasme og
engagement, kan gøre kvartetten til det perfekte
medium mellem musikken og publikum.
Mere kan læses på www.mirakvartetten.dk

5

6

Minikonfirmander
I Bjerreby og Landet
sogne kan man gå til
minikonfirmand. Det
er et tilbud til alle,
der går i 3. klasse.
Formålet med undervisningen er, at man
skal lære sin kirke og
sin præst at kende.
Man skal også lære
et par salmer og sit
Fader Vor. Vi tegner,
synger, læser og hører
historier og får lidt at
spise, når vi kommer
fra skole.

De ni læsninger
TÅSINGEKORET
Bjerreby kirke onsdag d. 4. december kl. 19.30
Det er en tilbagevendende og stemningsfuld tradition i december, at Tåsingekoret, under ledelse af
Jutta Bay, synger ved de ni læsninger.
Læsningerne er ni bibeltekster, som spænder
fra skabelsen over syndefaldet til profetier om
Jesus, og slutter med juleevangeliernes beretning
om Jesu fødsel og lovprisningen af ham, det er
gudstjenestens røde tråd. At teksterne får lov at
stå alene uden kommentarer, er specielt for denne
gudstjeneste. Det virker meget stærkt og smukt.
Men samtidig giver også vekselvirkningen mellem de musikalske indslag og teksterne den helt
særlige stemning og skaber en både festlig og
højtidelig gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der lejlighed til at ønske
hinanden en god jul over et glas gløgg og en æbleskive i Bjerreby forsamlingshus.

Vi begynder undervisningen tirsdag d. 10 september
kl. 13.45. dvs. at man tager bussen fra Lundby skole
og står af ved præstegården – hjemturen kl. 15.20
sørger man om muligt selv for.
Undervisningen finder altså sted hver tirsdag 13.40 til
15.20 i præstegården, Bjerrebyvej 44.
Lørdag d. 26. oktober skal vi være med til en gudstjeneste/ forestilling med Sigurd Barrett i Vor Frue
kirke i Svendborg. De fleste børn kender Bjørnen
Bjørn og Sigurd Barrett fra børnefjernsynet, og hvis
der er nogen, der også er god til at fortælle bibelhistorie, så er det Sigurd.
På ”Sidste søndag i Kirkeåret” dvs. d. 24. november
kl. 10.30, holder vi afslutningsgudstjeneste i Bjerrebykirke, hvor både minikonfirmander og børnekoret
synger. Efter gudstjenesten er der frokost i præstegården for forældre og børn.
Jeg deler breve ud til Lundby skoles 3. klasse sidst her
i august, men man kan allerede nu melde sig på min
e-mail : jefs@km.dk eller ringe på 62541217.
Hvis man bor i sognene, men ikke lige går i skole her,
kan man selvfølgelig sagtens være med alligevel. Så
skal man lige ringe til mig og få styr på det praktiske.

Sognemøde
– orientering om menighedsrådets arbejde.
Søndag d. 29. september kl. 14.00 bliver der holdt
fælles gudstjeneste for begge sogne i Sct. Jørgens
kirke, Landet.
Efter selve gudstjenesten bliver der serveret en
kop kaffe og lidt kage i våbenhuset, og derefter
holder vi sognemøde i kirken. Sognemødet er
et møde, der skal finde sted en gang årligt. Ved
mødet orienterer menighedsrådet om, hvad der
bliver lavet og sat i gang i sognet og hvad man
påtænker at bruge penge og kræfter på i det kommende år. Ved mødet kan man også komme med
ideer og initiativer.
Alle er mere end velkomne.

Gudstjenester efterår 2013
September
1.sept.
8. sept.
15. sept.
22. sept.
29. sept.

Oktober
2. okt.
6. okt.
13. okt.
20. okt.
27. okt.
November
3.nov.
10. nov.
17. nov.
24. nov.
December
1. dec.
4. dec.
8. dec.

Bjerreby kirke	Landet kirke
	Sct. Morten	Sct. Jørgen

14. søndag efter Trinitatis
15. søndag efter Trinitatis
16. søndag efter Trinitatis
(høstgudstjeneste i Landet )
17. søndag efter Trinitatis
(høstgudstjeneste i Bjerreby)
18. søndag efter Trinitatis
Fællesgudstjeneste med efterfølgende sognemøde

9.00
10.30
9.00

10.30
9.00
10.30

10.30

9.00

Ingen

14.00

19.00
9.00
10.30
11.30 (PAC)
9.00

10.30
9.00
Ingen
10.30

Alle Helgens dag
24. søndag efter Trinitatis
25. søndag efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
(afslutning for minikonfirmander)

10.30
9.00
Ingen
10.30

19.00
10.30
11.30 (PAC)
Ingen

1. søndag i advent
De 9. læsninger med Tåsingekoret
2. søndag i advent

9.00
19.30
10.30

10.30

Konfirmandgudstjeneste
19. søndag efter Trinitatis
20. søndag efter Trinitatis
21. søndag efter Trinitatis
22. søndag efter Trinitatis

Sognepræsten holder efterårsferie d. 16 oktober til og med d. 20. oktober
– begge dage incl. samt fri-weekend d. 16. og 17. november.
Provst Per Aas Christensen passer embedet tlf. 62 22 50 37.
Møder i menighedsrådet: 17. september, 23. oktober, 14. november.
Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.00.

9.00
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Adressefelt

Kirkelig vejviser
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: Gerda Egedorf, Stjoul Fiskervej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg
Tlf. 62 54 16 77, E-mail: mail@gerdaegedorf.dk
Kirkeværge: Benta Nielsen, Biblioteksvej 13, Landet, 5700 Svendborg, tlf. 62 54 10 25
Kasserer: Kaj Aage Rasmussen, Odensevej 59, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 77 86
Organist: Anne Vilain, tlf. 20 61 54 16
Kirkesanger: Maria Lantz, Hennetvedvej 21, 5900 Rudkøbing, tlf. 41 59 68 44
Graver: Lene Stagis
Gravermedhjælper: Marie Schjerning Gregersen

Bjerreby kirke:

Landet kirke:

Bjerreby Graverbygning:
Telefontid mandag til fredag kl. 12.00 til 13.00
tlf. 62 54 22 17.

Landet Graverbygning:
Telefontid mandag til fredag kl. 12.00 til 13.00
tlf. 62 54 18 05.

Kirkekontoret (I Præstegården)
Fødsel: 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.

Ansvarshavende: Sognepræsten, organisten og pastoratrådet ·Tryk: www.trykteam.dk

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.

