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Gentagelser
Lars Peter Wandsøe Kristiansen, sognepræst

Et nyt kirkeblad i årstidens farve dumper ned i postkassen.
Det indeholder en masse oplysninger om, hvad der sker i Fredens Kirke i den kommende tid fra 1. marts til 1. juli, forårsog sommertiden. Det vil blive Påske, Himmelfart, Pinse og
Sankt Hans. Årets rytme vil gentage sig.
Kristi Himmelfarts torsdag fejrer vi traditionen tro her i kirken årets konfirmationer. De unge mennesker ønskes tillykke
som ja-sigere og fejres, måske efterfølgende, med fuld musik.
Ja, det er en periode med fokus på højtid, fællesskab og fest;
forskellige former for fest, vi med dette kirkeblad bevæger os
igennem. Men på en måde er det hele jo gentagelser. For det
bliver alt andet lige Påske hvert år. Det bliver Himmelfart, det
bliver Pinse, og ved midsommertid bliver det Sankt Hans.
Hvert år har sine konfirmander at fejre, og sådan har det været, lige så længe Fredens kirke har stået og endda mange
hundrede år før.
Begivenhederne og højtiderne gentager sig, men alligevel er
alting hvert år også nyt.
For ingen påskeuger er nøjagtig ens. Ikke to konfirmationer er
ens, (ikke to konfirmander er ens). Pinsen i år vil være en helt
anden end sidste års Pinse, og lad os håbe, at årets Sankt
Hans ikke bliver som den sidste år, rent vejrmæssigt i hvert
fald. Nej det, der umiddelbart ligner gentagelser, er faktisk
samtidig hver gang nyt.
Og for nogen vil en af netop dette års højtider være den vigtigste i netop deres liv. Nogen vil fremover kunne sige: ”Påsken
2017 den husker jeg, fordi… ”, - eller ”Det var Kristi Himmelfarts dag 2017, jeg blev konfirmeret. Jeg husker dagen som
noget ganske særligt, fordi…”.
Der er dage, hverdage såvel som højtidsdage, der gør et særligt indtryk på os af den ene eller den anden grund. Det sker
f.eks. på dage eller til højtider, hvor det hele ligesom går op i
en højere enhed for os, når vi pludselig ser en dybere sammenhæng i det hele og tolker vore livshistorier ind i livets og troens
store fortællinger.
Jeg husker f.eks. især to påskeuger. Den ene var dét år, hvor
min far fik en blodprop Skærtorsdag, og vi Langfredag var meget usikre på, hvad vej det ville gå. Påskedag fik vi at vide, at
nu gik det den rigtige vej - denne gang. Jeg så det lidt som en
meget glædelig ”påskenær” hverdagsoplevelse, som havde en
slags parallelforløb med Påskeugens begivenheder.

Fagfotografen.dk

Den anden var også en Påske. Familien var samlet. Min gamle nærværende, men dog livsmætte, mormor på 98 var der
også. Vi fik på en måde alle sammen taget afsked med hende,
og Påskedag lukkede hun stille og roligt sine øjne i med et ”Jeg
er træt og går til ro –agtigt" og "farvel og tak for alt-smil”, da
hun sov ind. Den aften gav det for mig for alvor mening at have
påskeevangeliet present.
Og hver især har I sikkert særlige tanker fra alle mulige forskellige højtidsdage og konfirmationer – måske endda jeres egen.
Ingen højtid gentager en anden, om end året har sin rytme.
Hvad der kan ses som gentagelser, er også dét, der fornyer
og opretholder et liv i tro og håb og kærlighed, mens livet gør
indtryk på os.
Gentagelserne er det, der gør livet og dets højtider genkendelige, også når alt er nyt. De er det kit, der binder os sammen,
alt imens tiden løber af sted og gør os til dem, vi er, indenfor
årstidernes, traditionernes, højtidernes og ritualernes rammer. Alting har sin tid, men tiden giver også plads til udvikling
og forandring.

TAK
Lucia

REFORMATIONSJUBILÆET 2017
I år er det 500 år siden Martin Luther
slog de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, som blev årsag til reformationen.
Vores danske folkekirke er en luthersk
kirke, der har sin grund i evangeliet om
Kristus og i reformationens tanker om,
hvad det betyder for os som mennesker.
Derfor er 500 året for reformationens
begyndelse et vigtigt år overalt i verden
i de lande, hvor der er lutherske kirker.

Der skal lyde en stor tak til lærer
Jacqueline Jørgensen samt elever
ne fra 4a, b og c fra Ørkildskolen,
afd. Øst, som var så søde at komme
og gå luciaoptog samt synge ved
Fredens Kirkes julearrangementer
den 6., 14. og 15. december. Det
var en stor glæde og oplevelse for
alle deltagere ved arrangementerne
at høre jer synge så smukt for os.

Adventskranse
En stor tak til Dennis Reichstein
Larsen, som igen i 2016 bandt de
to smukke adventskranse, der prydede i kirken og sognehuset gennem hele adventstiden.

Fratrædelse
Kirke- og kulturmedarbejder Luise
Føns Haaber er efter eget ønske
fratrådt sin stilling ved Fredens Kirke pr. 12. februar 2017.
Vi vil sige stor tak til Luise og ønsker hende god vind fremover.
  
Menighedsrådet
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Også her hos os markerer vi året, og i
Svendborg er kirkerne gået sammen om
nogle markeringer:
Den 17. juni er vi med på torvedagen,
hvor vi deler Luther-lagkage ud og sælger Luther-øl fra Refsvindinge Bryggeri
m.m.
Den 27. september er der reformations
spil i Vor Frue kirke.
Der er koncerter både i Sct. Nicolai kirke og i andre af provstiets kirker.
I Fredens kirke vil vi markere Lutheråret
ved at plante et æbletræ til efteråret.
Datoen er endnu ikke fastsat, men det
bliver så tæt på reformationsdagen den
31. oktober som muligt.
Også for 2 år siden plantede vi et æbletræ sammen med en dejlig gruppe børn.
Det træ, regner vi med, vil blomstre dette forår og sætte æbler
dette efterår.

Æbletræer har en særlig tradition i den
lutherske kirke. For det første fortæller
vi, at det var et æbletræ, Adam og Eva
spiste af, da de forbrød sig mod Gud.
Deraf fulgte det, vi anser et menneske
for at være: sådan en, der kan synde,
men som alligevel lever under Guds
kærlighed og nåde, og som derfor har
meget at være taknemlig for.
For det andet fortæller vi om Luther, at
han engang blev spurgt, hvad han ville
gøre, hvis han fik at vide, verden ville gå
under i morgen. Da skulle han have givet
det meget håbefulde svar: ”Så ville jeg
plante et æbletræ”
Der er mere information om begivenheder i anledning af Lutheråret på:
Fyens Stifts hjemmeside:
www.fyensstift.dk
Svendborg provstis hjemmeside:
www.svendborgprovsti.dk
Vores egen kirkes hjemmeside:
www.fredenskirke.dk
Overalt i landet vil der ske meget i anledning af reformationsjubilæet i år.
Så følg godt med!


Lotte Boas, sognepræst

TIRSDAGSTRÆF
Tirsdag den 7. marts

kl. 14.00

Vognmanden fra Kværndrup
v. Max Rask
Der er efterhånden ikke mange firmaer,
der stolt kan sige, de har været i den
samme families hænder gennem fire
generationer. Lokale familiefirmaer har
været et vigtigt element i opbygningen
af det danske samfund, vi kender i dag.
At det er hårdt arbejde, kender familien
Larsen fra Kværndrup alt til. Det har det
været, siden oldefar Johannes i 1922
grundlagde det lille vognmandsfirma,
der i dag er blevet til et renommeret
entreprenørfirma i fremdrift.

Max Rask viser gennem interviews, fotos og arkivarbejde, hvordan firma – og
familieliv – hang sammen og berigede
hinanden op gennem årene. Som tiderne
ændrede sig, måtte holdningen til arbejdet gøre det samme.
Det er vigtigt, at vi forstår, hvordan tingene har ændret sig. Det er et stykke
af den danske identitet, der forsvinder, hvis store virksomheder overtager
markedet. Det er en dejlig del af livet,
vi går glip af, hvis vi ikke værner om
nærværet og kvalitetsarbejdet.
Max Rask er født 1970 i Svendborg.
Selvlært radiojournalist på Radio Aktiv
og vært på 21. år. Budinspektør på Fyns
Amts Avis samt ansvarlig for telemarketingafdelingen fra 2003-2010.
Kaffe med brød 20 kr.

Tirsdag den 4. april

kl. 14.00

”På sangens vinger”
v. organist Allan Wahl og måske
en hemmelig gæst.
Eftermiddagen vil byde ind med gode
sangoplevelser, og godt fællesskab med
hverandre. Selvfølgelig i kombination med
en god tår kaffe.
Kaffe med brød 20 kr.

MENIGHEDSRÅDET 2016-2020

Ved det nyligt afholdte valg til menighedsrådet blev følgende valgt til Fredens
Sogns menighedsråd for de kommende 4
år: Karin Sørensen, Verna Egelund, Leif
Kruse Nielsen, Annelise Bilsted Ebbe,
Kristina Bøjen Petersen, Mie Frederiksen, Dennis Reichstein Larsen samt
Tina Devantier Christensen.
Til suppleanter valgtes Elin Hansen og
Charlotte Minor Kromann.

Det nye menighedsråd afholdt konstituerende møde den 16. november. Konstitueringen og de forskellige udvalgs
sammensætninger kan ses på kirkens
hjemmeside.
En stor TAK skal der lyde til menighedsrådsmedlem Henning Broholm, der ikke
ønskede at genopstille, for hans arbejde
og indsats gennem 8 år i menighedsrådet og for Fredens Kirke og Sogn.

LITTERATURKREDS I
FREDENS KIRKE

Sammen skal vi fordybe os i en række
yngre og ældre forfatteres værker: Vi
skal med hovedet og hjertet læse en roman samt uddrag fra novelle, digt- og
artikelsamlinger med fokus på teksternes livstolkninger og livsbilleder.
Omdrejningspunkterne vil være emner
som identitet, eksistens, erindringer, ensomhed og sorg (afsked) - og sidst, men
ikke mindst - sprogets magiske og livgivende kraft på tværs af tid og rum.
God litteratur er litteratur, der i læsningen og genlæsningen kan blive ved
med at åbne nye døre i os, men det
kræver naturligvis, at vi både læser med
hjertet og hovedet. Derfor skal vi også i
mødet med tekster, der kan virke fremmede på os, ikke lukke bogen i ordets
bogstaveligste forstand. Tværtimod det er både sundt og livsbekræftende
ikke altid at være enige endsige kunne
spejle sig et hundrede procent i det, vi
læser.
Så formen i litteraturkredsen skal indfange og skabe et fælles rum, hvor vi
sammen lytter til hinandens læsninger
og bliver klogere på teksternes livstolkninger og livsbilleder for forhåbentligt
at gå fra studiekredsen løftet og flyttet – og gerne med nye spørgsmål, der
svirrer og summer til næste gang, vi
mødes.

Vi mødes torsdag i ugerne
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, og 20
kl. 19.00 - 21.00
Da litteraturkredsen allerede har været
samlet 2 gange ved dette kirkeblads
udgivelse, skal det siges: nye er meget
velkomne!!
Man kan sagtens nå at være med!!
Lotte Boas og Gitte Henriksen
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SOGNEKALENDER
MARTS
5. marts kl. 10.00
1. søndag i fasten
Højmesse v/ L.P.W.K.
7. marts kl. 14.00
Tirsdagstræf v/ Max Rask
9. marts kl. 17.00
Noahs Ark
Børnegudstjeneste v/L.P.W.K.
Efterfølgende spisning i sognehuset
(tilmelding)

26. marts kl. 10.00
Midfaste
Højmesse v/L.P.W.K.

17. april kl.10.00
2. Påskedag
Højmesse v/L.B.

26. marts kl. 16.00
Koncert med Niels Koll, Allan Wahl
og Madrigalerne

20. april kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

APRIL
2. april kl. 11.30
Mariæ bebudelsesdag
Højmesse v/L.B.
4. april kl. 14.00
Tirsdagstræf v/ organist Allan Wahl

12. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten
Højmesse v/L.P.W.K.

30. april kl. 10.00
2. s. e. Påske
Højmesse v/L.B.

MAJ

9. april kl. 10.00
Palmesøndag
Højmesse v/L.P.W.K.

4. maj kl. 17.00
Aftenandagt v./L.P.W.K.
Efterfølgende pilgrimsvandring
7. maj kl. 10.00
3. s. e. Påske
Højmesse v/ L.P.W.K.

15. marts kl. 19.00
Foredrag v/Jens Galschiøt

13. april kl. 19.30
Skærtorsdag
Altergangsgudstjeneste v/L.P.W.K.
Fællesspisning i sognehuset før
gudstjenesten (tilmelding).

19. marts kl. 10.00
3. søndag i fasten
Højmesse v/L.B.

14. april kl. 10.00
Langfredag
Liturgisk gudtjeneste v/L.P.W.K.

21. marts kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

16. april kl. 10.00
Påskedag
Højmesse v/ L.B.

12. marts kl. 15.00
Koncert med Kasper Brandt Nielsen
til fordel for Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling

Skærtorsdag
Torsdag den 13. april

kl. 18.00

I påskeugen har flere af dagene hver sin
helt egen historie.
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus
spiste sit sidste måltid med sine nær
meste. Derfor holder vi gudstjeneste kl.
19.30 skærtorsdag, en gudstjeneste
hvor nadveren er i fokus.

Men vi sætter derudover måltidsfælles
skabet i centrum ved at have fælles
spisning i sognehuset umiddelbart inden
gudstjenesten. Vi samles om et veldækket bord kl. 18.00 og spiser sammen
som optakt til gudstjenesten og påskens
begivenheder.
Tilmelding senest fredag den 7. april
kl. 12.00 på kirkekontoret
mail jkri@km.dk eller tlf. 6321 0326
Alle er velkomne
Lars Peter Wandsøe Kristiansen,
Sognepræst
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23. april kl. 10.00
1. s. e. Påske
Højmesse v/ L.P.W.K.

12. maj kl. 18.30
Bededag
Højmesse v/ L.B.
14. maj kl. 10.00
4. s. e. Påske
Højmesse v/L.B.
16. maj kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Aftengudstjeneste
Bededag
Fredag den 12. maj

kl. 18.30

Aftengudstjenesten bededag er tænkt
som en tænkepause i hverdagen.
En stemningsfuld aften i kirken, hvor centrum er bededagens vigtigste anliggen
de: Bønnen.
At tale med Gud er en af de mest opløftende og livgivende ting, man kan gøre.

21. maj kl. 10.00
5. s. e. påske
Højmesse v/ L.P.W.K.

11. juni kl. 10.00
Trinitatis
Højmesse v/ L.B.

25. maj kl. 10.00
Kristi Himmelfartsdag
Konfirmationsgudstjeneste v/
L.P.W.K.

14. juni kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

25. maj kl. 12.00
Kristi Himmelfartsdag
Konfirmationsgudstjeneste v/ L.B.
28. maj kl. 10.00
6. s. e. Påske
Højmesse v/ L.P.W.K.
28. maj kl. 16.00.
Koncert med Dorthe Zielke og Søren
Johannsen
30. maj 8.00
Sogneudflugt til Bogense

JUNI
4. juni kl. 10.00
Pinsedag
Højmesse v/L.P.W.K.
5. juni kl. 10.00
2. Pinsedag
Højmesse v/L.P.W.K.
konfirmandaltergang

Kære Gud,
jeg tager lige et minut af din tid.
Ikke for at bede om noget.
Bare for at sige tak, for alt det gode,
du har givet mig. Amen
Lotte Boas, sognepræst

Andagt - Vandring
og Kaffe
Torsdagene 4. maj, 15. juni,
24. august & 21. september kl. 17.00

15. juni kl. 17.00
Aftenandagt v./L.P.W.K.
Efterfølgende pilgrimsvandring
18. juni kl. 10.00
1. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.
25. juni kl. 10.00
2.s. e. trin
Højmesse v/L.B.

JULI
2. juli kl. 10.00
3. s. e. trin
Højmesse v/L.B.
9. juli kl. 10.00
4. s. e. trin
Højmesse v/ L.P.W.K.

Fire torsdage, i perioden fra de lyse
nætter så småt begynder og indtil efter
årsjævndøgn, er der aftenandagt i Fredens Kirke kl. 17.00 med en efterfølgende vandring. Andagten i kirken er af ca.
en halv times varighed og giver mulighed
for både sang, ro og fordybelse.
Vandringens længde afhænger af vind
og vejr, men jeg fortæller, hvor lang den
ca. bliver, før vi drager afsted.
Mens vi går, bliver der mulighed for
både at bruge bentøjet og snakketøjet,
men der bliver også perioder, hvor stilhed, nærvær eller brug af alle sanser er
i fokus.
Vi får kaffe undervejs, eller når vi er
vel hjemme igen i præsteboligen eller
præstegårdshaven v. kirken.
Så sæt du kun et par timer af til gode
oplevelser i det nære.
Alle er velkomne. Man kan også vælge
at deltage i andagten uafhængigt af vandringen.
Lars Peter Wandsøe Kristiansen,
Sognepræst

(Ret til ændringer forbeholdes!)
L.P.W.K. Lars Peter Wandsøe Kristiansen
L.B. Lotte Boas

Konfirmandaltergang
anden pinsedag
Mandag den 5. juni

kl. 10.00

er der, som vanligt, gudstjeneste i Fredens Kirke. Det er en gudstjeneste for
alle, men en særlig invitation skal konfirmanderne med familie og venner have.
Konfirmandaltergangs-gudstjenesten
den 5. juni bliver nemlig den kirkelige
andendag.
Konfirmandaltergang er en gammel tradition, fra dengang konfirmanderne ikke
måtte gå til alters før konfirmationen.
Jeg ser den som en mulighed for at

samles og runde konfirmationsforløbet
af. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for, over en kop kaffe eller en sodavand, at få fortalt hinanden, hvordan
festen, andendagen og alt det hele er
gået nu 10 dage efter konfirmationen.
Jeg skriver den dag også gerne konfirmandord ind i salmebøger eller bibler,
som konfirmanderne har fået i gave.
På gensyn med tak og tillykke.

Lars Peter Wandsøe Kristiansen,
Sognepræst
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FOREDRAGSRÆKKEN

Foredragene arrangeres i samarbejde med AOF Center Fyn og afholdes
i Fredens Sognehus/Kirke. Entré pr. foredrag kr. 75. Start kl. 19.

Tilmelding via AOF Center Fyn: tlf.: 6221 7373,
e-mail: info@aofcenterfyn.dk, www.aofcenterfyn.dk,
men der er også mulighed for at købe billet ved
indgangen på selve foredragsaftenerne.

Sæsonens sidste foredrag
Onsdag den 15. marts 2017  kl. 19.00
Jens Galschiøt: ”ETIK OG MORAL.”
Med udgangspunkt i aktuelle projekter
fortæller billedkunstner Jens Galschøit
om etik og moral. Han er kendt for
sine mange skulpturinstallationer, der
verden over vækker til eftertanke.
Galschøit har en holdning til mennesket
i verden, og han er ikke bange for at
give udtryk for den. Han deltager med
sin kunst i debatten om menneskeret-

tigheder, kultur og religion, og hans
installationer tvinger os andre til at
forholde os til de ting, der sker omkring
os.
Af hans større skulpturgrupper/projekter kan nævnes: "Min Indre Svinehund”
(1993); "Skamstøtten"(1996 til ?) og
”Fundamentalism” (2011/12), der også
var at se på Regnbuepladsen i København under "Himmelske dage" i 2016.
Mød mennesket bag projekterne. Han
rører ved og er berørt af, hvad der
rører sig i tiden.

UDSTILLINGER I SOGNEHUSET
Søndag den 23. april 

kl. 11.00

Karen Nordholm: Jeg er 72 år og bor på
en lille landejendom i Oure. Jeg har tegnet og malet i hele mit liv, og efter at jeg
er gået på pension, har jeg så fået lidt
mere tid til det. I de senere år har jeg
især malet akvarel og pastel.

Frem til midten af april kan man fortsat
se en udstilling af Birthe Fyrst´ billeder.
Søndag den 23. april er der fernisering
på en udstilling med to kunstnere: Ann
Rohde Rasmussen og Karen Nordhold.
Ann Rohde: Jeg er en moden kvinde, der
bor på Langeland tæt på marker, enge
skov og strand. Jeg maler mest med
softpasteller, som er meget udtryksfuldt
medie. Jeg har mest malet landskabs
billeder, men det seneste år har jeg
også malet portrætter og mennesker,
hvilket giver en ny udfordring.

Karen Nordholm
Ann Rohde

KONCERTER
Søndag den 12. marts 

kl. 15.00

Koncert med Kasper Brandt Nielsen - til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 12. marts samler Folkekir
kens Nødhjælp ind over hele landet.
Vi giver en hånd til indsamlingen ved at
samle ind via en koncert i Fredens Kirke
Den 24 årige musiker, sanger og guitarist, Kasper Brandt Nielsen, stiller med
et varieret program.
Entre: 50,00 kr. – som ubeskåret går til
Folkekirkens Nødhjælp. Derudover samler vi ind ved udgangen.
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Søndag den 26. marts 

kl. 16.00

Organisterne Niels Koll og Allan Wahl
spiller musik for 4 hænder.
Madrigalerne synger værker for
mandskor.
Det at spille musik for 2 organister kræ
ver præcision og et godt samarbejde,
og når det lykkes, giver det tilhøreren
en stor oplevelse. Når så Madrigalerne
træder til i koncertens program, opstår der en musikalsk tillid og en endnu
større oplevelse. Entré: Gratis.
Organist Allan Wahl

Søndag den 28. maj 

kl. 16.00

Koncert med Dorthe Zielke, trompet og
Søren Johannsen, orgel
Dorthe Zielke er uddannet med Diplom
eksamen fra Det Kongelige Musikkonservatorium i 2000. Hun har igennem de
sidste 15 år fået erfaring fra en lang
række danske og udenlandske orkestre.
Dorthe Zielke og Søren Johannsen har
spillet kirkekoncerter sammen siden
1999 og har udgivet fem cd’er for trompet og orgel. Til musikken vises nogle af
Arne Haugen Sørensen´s billeder.
Gratis entré.
Organist Allan Wahl

FOR BØRN

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 26. februar 

kl. 13.30

Traditionen tro afholder Fredens Kirke
fastelavnsgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning udenfor og hyg
geligt samvær med varm kakao, fastelavnsboller, sang og leg i Sognehuset.
Det er et arrangement for både børn og
unge, ja for hele familien.
Kom og vær med - alle er velkomne.

Børnegudstjeneste
– Noahs Ark
Torsdag den 9. marts 

kl. 17.00

Denne gudstjeneste henvender sig allermest til børn i førskolealderen, men
hele familien kan sagtens være med.
Det er en gudstjeneste, hvor sang, for
tælling og leg går op i en højere enhed.
Det eneste, du skal have med, er en
bamse eller et tøjdyr, som sammen med
os vil få lov til at opleve at blive en del af
fortællingen om Noah og hans Ark.
Efter gudstjenesten er der spisning i
sognehuset.

Musikalsk legestue
og Rytmisk babysalmesang
Disse to børneaktiviteter stopper medio
februar, da det ikke er lykkedes menig
hedsrådet at finde en afløser for Luise
Føns Haaber.
Menighedsrådet arbejder videre på at
finde en leder, så de to aktiviteter kan
starte igen efter sommerferien.
Menighedsrådet

Til spisningen bedes I tilmelde jer senest
tirsdag den 7. marts kl. 12.00
til kirkekontoret: 6321 0326
eller Lars Peter: lpwk@km.dk
Husk tøjdyr, bamse eller dukke
Lars Peter Wandsøe
Kristiansen, Sognepræst

SOGNEUDFLUGT
Tirsdag den 30. maj
Aktivitetsudvalget har besluttet, at Fredens Sogns årlige sogneudflugt i år går
til Bogense.
Personale og menighedsråd glæder sig
til at byde jer velkommen til en dejlig tur
i det fynske.

PROGRAM:
kl. 8.00
kl. 9.00
kl. 10.45
kl. 12.00
kl. 14.00
kl. 14.20
kl. 16.00
kl. 16.30
kl. 17.30

Vi samles i sognehuset og starter med kaffe og rundstykker
Afgang mod Bogense ad hyggelige veje og tur rundt om havnen
Besøg i Bogense Kirke
Middag Bogense Hotel
Afgang fra Hotellet
Besøg på Humlemagasinet i Harndrup
Kaffe og Prinsessekage
Afgang fra Humlemagasinet
Forventet hjemkomst til Fredens Kirke

Pris pr. person kr. 400,- som dækker bus, morgenmad, middag, eftermiddagskaffe,
entré og rundvisning. Drikkevarer er for egen regning.
Bindende tilmelding og betaling
fra tirsdag den 2. til fredag den 19. maj på Kirkekontoret.
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KIRKENØGLE

ADRESSELISTE
Kirkekontoret

Fødsel

Medlemskab

Forældre skal kun anmelde
fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
I det tilfælde skal anmeldelsen
være kirkekontoret i hænde
senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan indsende
Omsorgs- og ansvarserklæring
til kirkekontoret.
Blanketten skal indsendes digitalt via www.borger.dk og være
udfyldt og signeret af begge
forældre senest 14
dage efter barnets fødsel.

Personer, der døbes i folkekir
ken, bliver ved dåben medlem
af folkekirken. En person, som
er udmeldt af folkekirken, kan
genoptages ved skriftlig anmel
delse til sognepræsten i det
sogn, hvor man bor. Et medlem
af folkekirken kan bringe sit
medlemskab af folkekirken til
ophør ved skriftlig anmeldelse
til den kirkebogsførende sogne
præst i det sogn, hvor man bor.

Sognepræst
(Kirkebogsførende)
Lars Peter Wandsøe
Kristiansen
Glarmestervej 6
Tlf. 6321 0324 / 2912 0324
lpwk@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag fri.

Sognepræst Lotte Boas
Tlf. 6321 0325 / 2940 3068
logb@km.dk
Træffes i Sognehuset
tirsdag - fredag efter aftale.
Mandag fri.

Kirketjenere
Inger Hoppe
Molly Sørensen
Kirken 6321 0328
Sognehuset 6321 0327
Træffes bedst i kirkens
åbningstid: kl. 10.00 - 14.00

Organist Allan Wahl
Fruerstuevej 75
Tlf. 6222 2676
Tlf. kontor 6321 0380
allan.wahl@sydfynsmail.dk
organist@fredenskirke.dk

Menighedsrådsformand
Karin Sørensen
Latyrusvænget 30
Tlf. 2728 0328

Kirkegårdskontor
Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533

Regnskabsfører:
Reg. revisor
Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288

KIRKELIGE
ORGANISATIONER
FDF Svendborg

Dødsfald

Kredsleder:
Flemming Laustsen,
Vædderen 88
Tlf. 4072 2074

Anmeldes til kirkekontoret, der
henviser til den præst, der skal
foretage dåben.
Derefter aftales samtale med
præsten.

De Grønne Pigespejdere

Navne

Gruppeleder: Conny Nielsen,
Høje Dong 1, Stenstrup
Tlf. 6221 7046 / 3030 7046
cn@svendborgspejder.dk

Navngivning uden dåb og navne
ændring foretages digitalt på
www.borger.dk

Pårørende til en afdød skal
anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller
kremering snarest muligt
efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var
medlem af folkekirken eller ej.
Den lægelige dødsattest skal
følge med anmeldelsen.
Blanketter m.m. findes på
www.borger.dk. og
www.personregistrering.dk

KFUM-Spejderne
Svendborg

Konfirmation

Samtale og sjælesorg

Kr. himmelfartsdag
2017: 25. maj
2018: 10. maj
2019: 30. maj
Tilmelding til kirken i juni året før.

Kirkens præster er altid til
rådighed for en samtale.
Ring eller mail og aftal tid på
forhånd, hvis det er muligt.

Vielse

Til gudstjenester er der gratis
kørsel for gangbesværede
blandt sognets beboere og
sognebåndsløsere.
Kirkebil bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.

www.spejderisvendborg.dk
Gruppeleder: Lasse Lapertis
Jernbanegade 56, Ringe
Tlf. 2061 6591

Svendborg Y’s Men’s Club
Præsident: Karsten Strauss
Krebsen 58
Tlf. 5196 2650
Kam.strauss@mail.dk

Dåb

Anmeldes til kirkekontoret, som
henviser til den præst, der skal
foretage vielsen.
Derefter aftales samtale med
præsten.

FREDENS KIRKE

KIRKEBLADET

Fruerstuevej 39, 5700 Svendborg, www.fredenskirke.dk
Kirken er åben mandag til fredag kl. 10 - 14.
Sognehusets lokaler kan lejes til møder.
Henvendelse til kirketjeneren.

Kirkebladet udgives af:
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Fredens Sogns Menighedsråd

Redaktion :

SORGGRUPPER PÅ SYDFYN
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Jonna Kristensen
Glarmestervej 8
Tlf. 6321 0326
jkri@km.dk
Åbent: Tirsdag, onsdag
og fredag kl. 10 - 13
Torsdag kl. 10 - 15
Mandag lukket.

