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Noget om snakken
Folkekirken er ifølge alle meningsmålinger helt ligegyldig og nær sin undergang. Alligevel er den også
altid ”godt stof”. I dette kirkeblad har jeg valgt at
bringe biskoppens kommentar (lettere forkortet) til
sommerens debat. Johanne Sloth.
Det slår ikke fejl, at man hver eneste sommer i pressens agurketid skal have en debat om folkekirken. I
år er det dagbladet Politiken, der har lagt sig i front
med en artikelserie om folkekirkens elendighed.
Dels bruger folkekirken for mange penge, dels er den
her i denne farefulde verden efterladt uden ledelse,
og derfor har den så mange samarbejdsproblemer.
Og det er alt sammen rigtig nok. Til overmål bliver
elendigheden bekræftet af hidkaldte organisationsteoretikere, ledelsesspecialister og kommunikationskyndige med Hans Ravn Iversen, Kaj Bollmann og
Simon Kangas i spidsen. Så det skal nok være rigtigt.
Men det er bare ikke nogen nyhed!
Kristeligt Dagblad, som har gjort det til en hjertesag
at bagtale folkekirken ved enhver given lejlighed,
kunne midt i juli meddele, at folk ikke forstår, hvad
der bliver sagt i kirkerne.
Nogle kommunikationsteoretikere, marketingsfolk
og kirkesociologer med Simon Kangas, Kaj Bollmann
og Hans Ravn Iversen i spidsen kunne bekræfte, at
det rigtignok forholder sig sådan. Hvis kirken skal
overleve, bliver den nødt til at forny sit sprog og sin
kommunikation. Men det har vist nok altid været en
kirkelig bestræbelse.
En anden af sommerens kirkelige nyheder gik på, at
der nu snart bliver mangel på præster, for optaget på
den teologiske uddannelse er faldet mærkbart. Man
har forundret spurgt om, hvad grunden kan være.
Set i mit bakspejl er forklaringen, hvad angår præsteuddannelsen, ret indlysende. Hvem i al verden vil
lade sig uddanne til et arbejde i en institution, der er
så bagtalt som den danske folkekirke.
Selv institutionens egne ansatte deltager energisk i
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bagtalelsen. Hvis det havde været en privat virksomhed, ville en hel den af dem for længst være blevet
fyret på grund af illoyalitet mod firmaet.
Under omstændighederne er det besynderligt, at
nogen overhovedet vil være medlem af så elendig en
institution.
Folkekirken bagtales af sine egne medlemmer, af sine
egne ansatte og af sine egne interessenter, hvoraf
Kristeligt Dagblad indtager en fremtrædende plads,
al den stund dette dagblad i kraft af ikke mindst
menighedsrådenes abonnementer må være den avis,
der forholdsmæssigt får den største offentlige støtte.
I alle de mange år jeg har fulgt med i folkekirkens liv,
har man talt om institutionens elendighed og på den
baggrund spået den snarlige død. Deri er der faktisk
ikke noget som helst nyt. Man har tidligt og sent
beklaget sig over den elendige kirkegang. Det gjorde
man også, da jeg var barn.
Jeg kan huske, hvordan kirken dengang så ud i gudstjenestetiden. Men jeg kan ikke huske, at der dengang
var flere kirkegængere end nu.
Alligevel viser de førnævnte eksperters undersøgelser, at kirkegangen har været konstant faldende. Og
der skal jo nok være noget om snakken, eller også gør
snakken, at der på et eller andet tidspunkt bliver
noget om det.
Men dér, hvor jeg går i kirke, kan jeg ikke se, at det er
tilfældet.
Dermed har jeg ikke sagt, at folkekirken har det godt.
En skønne dag afgår den vel også ved døden, hvilket
ikke betyder, at Guds kirke dermed også gør det.
Men at folkekirken stadig findes, forekommer mig at
være et stærkt udtryk for, at talen om en skabende og
opretholdende Gud ikke er det rene nonsens. Der
skal nok være noget om snakken!

Kresten Drejergaard
Biskop, Klaregade 17, Odense C

koncerter
SYNGEDRENGENE ved Vor Frue Kirke i Assens
Tirsdag d. 30. September kl. 19.30 i Bjerreby Kirke
2008 er udråbt til ”Sangens år” og det markerer vi med denne koncert!
Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens blev grundlagt d. 1. marts
1856 og kunne således fejre 150-års jubilæum i 2006.
De første mange år af korets historie bestod Syngedrengene af 12
drengesopraner, der under ledelse af kirkens kordegn udgjorde den
sanglige betjening i kirken, ved højmesser, vielser, begravelser, barnedåb m.v.
Syngedrengene er Danmarks ældste nuværende drengekor. Traditionen med syngende drenge i kirken går imidlertid helt tilbage til 1500-tallet, hvor det ligesom i andre
købstæder var eleverne på latinskolen, der sang ved tjenesterne i kirkerne.
Siden 1970-erne har koret været drevet som et drenge- og mandskor efter engelsk forbillede, hvor det er
falseterende herrestemmer, der synger altstemmen i koret - de såkaldte kontratenorer. Nu til dags
består koret af ca. 20 sopraner og 18 herrestemmer, og korets dygtige dirigent gennem snart 10 år er Finn
Pedersen, organist ved Vor Frue Kirke i Assens.
Ved siden af arbejdet i kirken er Syngedrengene meget aktive som koncertkor.
Koret synger årligt ca. 15 koncerter, især rundt om på Fyn, men også lejlighedsvis i andre landsdele.
Hvert andet år tager Syngedrengene på turne til udlandet og har inden for de sidste 8 år været i Irland,
Tjekkiet, Brasilien, Schweiz og Italien.
I efterårsferien 2008 tager koret på en koncertrejse til Canada.
Ved koncerten i Bjerreby kirke synger koret et blandet program med værker fra renæssance til nutid.
Der opføres værker af blandt andre M. Pedersen, Palestrina, Lange-Müller, samt en afdeling med danske sange udsat for kor og instrumenter af John Højbye.
Gratis adgang.

Minikonfirmanderne
Hvis man går i 3. klasse og bor i Bjerreby-Landet
pastorat, kan man gå til mini-konfirmandundervisning. Undervisningen begynder i ugen inden efterårsferien og fortsætter indtil først i december. Vi slutter af med en tur i teateret i Svendborg lørdag d. 6.
december kl. 14.00, hvor vi skal se en Narnia- forestil-

ling. Undervisningen finder sted lige efter skoletid,
og børnene bliver hentet ved skolen og bragt tilbage
dertil. Præsten sender besked ud til alle, når det står
klart, hvilken dag i ugen, der er bedst for skolen og
børnene.
Med venlig hilsen og på gensyn – Johanne Sloth
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Temadage i Skolen for kirke og teologi 2008 – 09

Torsdag d. 27. september kl. 19.30
Kærligheden – til alle tider
Lørdag d. 13. september 2008:
Forskningslektor Ph. d. Pernille Carstens, Århus
Universitet: ”Om lidelsens årsag og mening iflg. Det
gamle Testamente”
Lørdag d. 15. november 2008:
Lektor dr. theol. Kirsten Busch Nielsen, København:
”Lidelsen som anfægtelse og anklage”
Lørdag d. 17. januar 2009:
Rektor Henning Kjær Thomsen, Pastoralseminariet i
Århus: ”Lidelsen i Det nye Testamente: Kristi lidelse
og de kristnes lidelse.”
Lørdag d. 14. marts 2009:
Journalist, mag. art. Klavs Birkholm, Det Etiske Råd:
”Den lægelige kamp mod menneskets lidelse –
Bioteknologi og genterapi.”

Temadagene finder sted på VUC, Viebæltet 5,
Svendborg på de anførte dage fra kl. 10.00 til 14.00.
Temadagene kører selvstændigt. Det er ikke en
betingelse eller en forudsætning, at man går eller har
gået på ”Skolen for kirke og teologi”.
Pris i alt 450. Tilmeldingsfristen har været her sidst i
august; men man kan sagtens få en plads.
Provstisekretæren Gurli Klausholm Madsen tager
imod tilmeldinger tlf. 62 22 50 37 eller på e-post:
gmk@km.dk
Salmebogen bedes medbragt.
Kirkeskolen udsender girokort, men man kan også
betale over netbank konto 0903-60089434
Med venlig hilsen Styrelsen.

Koncert med Lise Nees og Bjørn Elkjer
Onsdag d. 29. oktober kl. 19.30 i Landet kirke
Salmer og sange på livets vej
Denne koncert tager publikum med på en rejse
gennem livets stadier, barndom, voksenliv og
alderdom, hvor kirken favner os på de vigtigste
punkter: dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
Ved koncerten vil Lise Nees gennem salmer,
sange, viser og musicalsange komme rundt om
nogle af de tekster og melodier, som har haft
betydning i hendes liv.
Både Lise Nees og Bjørn Elkjer har studeret ved
Det Fynske Musikkonservatorium.
Lise Nees har siden været ansat både ved
Danmarks Radios Koncertkor og Den Jyske
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Operas Kor, før hun tog til New York for at videreuddanne sig indenfor musical-genren. Hun har
efterfølgende spillet hovedroller i bl.a. ”Les
Misérables”, ”The Sound of Music”, ”Hans
Christian Andersen” m.fl. – alle på de københavnske storscener.
Bjørn Elkjer er klassisk/rytmisk klaverlærer ved
Det Fynske Musikkonservatorium, organist ved
Vinding kirke og en efterspurgt underviser i rytmisk orgelspil. Han er desuden akkompagnatør
for bl.a. Amin, Per Nielsen og Dario Campeotto.
Gratis adgang til koncerten

Sogneaftener i Bjerreby-Landet præstegård,
Bjerrebyvej 44
Torsdag 9. oktober kl. 19.30
"Hvad er det for en snekke - "
foredrag ved Henning Thalund

Hvorfor hænger der ofte eet eller flere skibsmodeller i danske kirker? Har de nogen kirkelig betydning eller er de kun en udsmykning af kirkerummet?
Tidligere forstander for Svendborg Søfartsskole
Henning Thalund har gennem mange år beskæftiget sig med de danske kirkeskibes historie og vil i
sit foredrag forsøge at besvare disse og andre
spørgsmål vedrørende de danske kirkeskibe.

Tirsdag d. 4. november kl. 19.30
“At dyrke evighedsblomster i sit hjerte vore salmer som en kilde
til livsmod” ved sognepræst Elisabeth Albinus Glenthøj
Intet i menneskelivet er fremmed for vore salmer. I dem kan vi finde hjælp til
at forstå os selv som kristne og inspiration til livet i al dets mangfoldighed. Intet
fejes ind under gulvtæppet, selv døden ses lige i øjnene. Hvilket er muligt på
baggrund af påskemorgen.
Elisabeth Albinus Glenthøj har i 10 år arbejdet på Aarhus Universitet ved
Center for Grundtvigstudier, hvor hun var ansat i et projekt, som stilede mod
at udgive Grundtvigs prædikener fra 1840erne. For nylig blev Elisabeth ordineret og betjener i samarbejde med sin mand en del af embedet i Nordby pastorat
på Samsø. Elisabeth har en efteruddannelse som familieterapeut.
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Nyt fra kirkegårdene
Der er blevet fældet to af de gamle kastanietræer på Landet
kirkegård. De var begge angrebet af svamp, det ene var
kun 2/3 i live, og som nogle nok har bemærket, var det
andet gået helt ud. Vi har i den forbindelse fået lidt træflis
tilovers, så står man og skal bruge lidt til haven, er man
velkommen til at hente en portion omme bag graverhuset.
Pastoratrådet har ønsket at lave en omstrukturering af de
to graverstillinger ved henholdsvis Bjerreby og Landet kirker. Som følge af dette bliver vi nødt til at anvende vores
timer mere rationelt. Det betyder blandt andet, at vi bliver
nødt til at ”beskære” nogle af de småting, som vi før har
kunnet indpasse som en ekstra service.
1. Under grandækningen har vi altid rengjort gravstederne, før vi lagde gran på. Dette gør vi fremover kun på de
gravsteder, som vi renholder året rundt, enten som legat
eller på årlig regning. Gravsteder som folk SELV renholder, har vi således ikke tid til at rengøre, før der lægges
gran på. De pårørende, som selv holder disse gravsteder, anmoder vi således om, at rengøre gravstedet, før vi
lægger gran. Grandækning vil så småt begynde efter 1.
uge i november.
2. Vi har indenfor mulighedernes grænser vandet forårsog sommerblomster regelmæssigt, når de havde behov
for vand. Dette er et arbejde, som vi rent faktisk ikke får
tildelt timer til i vores stillinger, og som vi hidtil har
udført gratis. Når vi planter blomsterne, vil vi selvfølgelig vande dem godt til, men efterfølgende kan gravstedsejere ikke regne med, at planterne vandes efter behov.
Vi kan jo så håbe på lidt mere fugtige forår, end vi har
haft de sidste 2 år.

Møder i pastoratrådet:
Onsdag d. 17. september,
Torsdag d. 30 oktober,
Tirsdag d. 18. november
Alle møder holdes i præstegårdens
konfirmandstue kl. 19.00
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GUDSTJENESTER
bjerreby kirke
sct. morten

Landet kirke
Sct. jørgen

kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 10.30

kl. 09.00
kl. 10.30
kl. 09.00

kl. 09.00

kl. 10.30

kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 11.30

kl. 09.00
kl. 10.30
kl. 09.00

kl. 09.00

kl. 10.30

kl. 10.30

kl. 19.00

kl.
kl.
kl.
kl.

kl.
kl.
kl.
kl.

September
7. september
14. september
21. september
28.september

16. søndag efter Trinitatis
17. søndag efter Trinitatis
18. søndag efter Trinitatis
(høstgudstjeneste i Bjerreby)
19. søndag efter Trinitatis
(høstgudstjeneste i Landet)

Oktober
5. oktober
12. oktober
19. oktober
26. oktober

20. søndag efter Trinitatis
21. søndag efter Trinitatis
22. søndag efter Trinitatis
(Provst Per Aas Christensen)
23. søndag efter Trinitatis

November
2. november

Alle Helgens dag
(vi mindes de afdøde)
9. november 25. søndag efter Trinitatis
16. november 26. søndag efter Trinitatis
23. november Sidste søndag i kirkeåret
30. november 1. søndag i advent

09.00
10.30
09.00
10.30

10.30
09.00
10.30
09.00

December
7. december
14. december

2. søndag i advent
3. søndag i advent

kl. 09.00
kl. 10.30

kl. 10.30
kl. 09.00

Sognepræsten holder ferie fra mandag d. 8. september til og med torsdag
d. 11. september og fra onsdag d. 15. oktober til og med søndag d. 19. oktober.
Embedet passes af Bregningepræsterne provst Per Aas Christensen og sognepræst Line Volmers. Tlf. i Bregninge præstegård 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 62541805. Privat tlf 51923866.

Bjerreby kirke :

Adressefelt

KIRKELIG VEJVISER

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

Kirkeværge Bjerreby:
Gerda Egedorf, Stjoul Fiskervej 2, Stjoul
5700 Svendborg tlf. 62 54 16 77
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).
Fødsels anmeldelse 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 så vidt muligt åbne i dagtimerne
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Ansvarshavende : Sognepræsten og pastoratrådet  Tryk: www.trykteam.dk

