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Martin Luther er på vores læber

Af Lotte Boas, sognepræst
I år 1517 begyndte Luther den reformation, der blev grundlaget for vores evangelisk-lutherske kirke.
Martin Luthers opgør med den katolske kirke var både et
opgør med afladshandlen, dvs. tanken om at man efter sin
død skulle straffes i skærsilden for sine syndige handlinger,
og at man kunne købe sig fri fra denne straf ved at betale
aflad til kirken. (De mange penge fra afladshandlen har i øvrigt
finansieret Peterskirken i Rom). Og det var et opgør med al
overlevering af, hvad kristendom er.
Opgøret foregik på latin, for kirkens sprog var latin, men Luther oversatte selv Det Ny Testamente til tysk, som var hans
modersmål, og han skrev to kate ismer, der forklarer, hvad
kristentro er — også på tysk. Han var også den, der indførte
gudstjeneste på modersmålet i stedet for på latin.
Opgøret begyndte den 31. oktober 1517, da Luther opslog 95
teser på kirkedøren i Wittenberg.
Teserne er alle et opgør med netop ovennævnte.
Luther blev bedt om at holde inde med sit opgør og i stedet
rette ind efter traditionen. Da han ikke ville det, blev han indkaldt til rigsdagsmøde i Worms. Her nægtede han at trække
sine teser tilbage, og derfor blev han dømt fredløs. På vej bort
fra Worms frygtede han at blive taget til fange.
Han blev også kidnappet, men det viste sig, at det var hans
støtter, der tog ham til fange, og han blev holdt skjult i et
tårnværelse på borgen Wartburg i 2 år, indtil han igen havde
mulighed for at bevæge sig offentligt.
Danmark var et af de lande, der først tog Luthers tanker om
reformation af kirken til sig. Den danske kirke blev en luthersk
kirke allerede i 1536. Og i år er Luther på alles læber, for i
år fejrer vi, sammen med alle andre lutherske kirker i verden,
500-årsjubilæet for reformationens begyndelse.
I Svendborg er alle kirker i provstiet fælles om en række arrangementer i anledning af 500-året.
Stand på Torvet mellem kl. 8.00 og 14.00:
D. 17. juni har kirken en stand på torvet, hvor vi sælger Lutherøl, Luther-plakater og lutter lagkage.
Der er andagt i Vor Frue Kirke (med børnekor) kl. 10.30, og
hele dagen skal man høre godt efter kirkens klokkespil.
Luther-gudstjenester/messer:
D. 18. juni
i Bjerreby Kirke
D. 25. juni
i Gudme Kirke
D. 8. oktober i Vester Skerninge Kirke
D. 29. oktober i Vor Frue Kirke

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 16.00

Kirkedøren i Wittenberg, hvor Luthers teser er rekonstrueret.
(privat foto)

Messerne er en moderniseret udgave af den messe, Luther
holdt. Sammen med lokale præster er organisterne Poul Chr.
Balslev og Ida Hovalt drivkræfterne bag disse gudstjenester.
Ved de 4 gudstjenester er der ønske om at danne et lejligheds
kor. Så hvis du kan lide at synge og gerne vil være med i et kor,
der medvirker ved disse 4 gudstjenester, så se her:
Deltagelse i lejlighedskoret: Tilmelding til provstisekretær
Hanne Eckmann, tlf. 62 22 50 37 eller mail: hae@km.dk med
angivelse af navn, tlf. og meget gerne mailadresse.
Teaterkoncert ”En mand, der hed Martin”.
D. 8. september kl. 19.30 og d. 9. september kl. 15.00
teaterkoncert i Sct. Nicolai Kirke om Martin Luthers liv.
Marianne Kjær og organist Tore Bjørn Larsen er primusmotorer i det stort anlagte skuespil. Billetter til skuespillet er
gratis. De kan afhentes i perioden 1.- 21. august på kirkekontorerne i Sct. Nicolai, Stenstrup, Vester Skerninge og Bjerreby-Landet.
I Fredens Kirke markerer vi Lutherjubilæet med:
En børnegudstjeneste torsdag d. 26. oktober kl. 17.00
En Luther-gudstjeneste søndag d. 29. oktober kl. 10.00

FOREDRAGSRÆKKEN 2017-2018

Entré
pr. foredrag: kr
.7

Foredragene arrangeres i samarbejde med AOF Center Fyn og afholdes i Fredens Sognehus/Kirke.
Tilmelding via AOF Center Fyn: tlf.: 6221 7373, e-mail: info@aofcenterfyn.dk, www.aofcenterfyn.dk,
men man har også mulighed for at købe billet ved indgangen på selve foredragsaftenerne.

Alle 5 foredrag
:
kr. 300

Onsdag d. 4. oktober 
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kl. 19.00

"SORG OG GLÆDE"
Næsten alle filminstruktør Nils Malmros’ film har rod i hans eget liv. Men det egentlige smertepunkt
er han veget udenom, indtil han i 2013 lavede filmen ”Sorg og Glæde”.
Med afsæt i sine film vil Nils fortælle om, hvordan han nåede frem til at fortælle om sit livs tragedie,
da hans kone i 1984 slog deres lille datter på 9 måneder ihjel i en psykose, og om hvordan de kom
igennem katastrofen.

Onsdag d. 15. november 

kl. 19.00

”FAR DU SKAL PÅ PLEJEHJEM”
Journalist Anna Katrin Nørgaard fortæller om sin 80-årige far, Jørgen Nørgaard, der bor alene i villaen i Jylland, efter at døtrene er flyttet til Københavnsområdet. Pludselig sker ulykken, han rammes
af en hjerneblødning og når at ligge på sit gulv i knap 4 døgn, hvor han kan høre telefonerne ringe i
det fjerne uden at kunne gøre noget. Han er blevet lam og må fraflytte huset efter 45 år og bor nu
på plejehjem i Helsingørområdet for at være tæt på døtrene.
I foredraget kommer hun ind på de dilemmaer, man som datter oplever, når ens far pludselig
har brug for massiv hjælp. For hvad kan man som forælder tillade sig at forvente fra sine voksne
børn? Hvad er ens pligt som pårørende? Hvad kan man forvente fra det offentlige?

TILLYKKE

TIL ÅRETS KONFIRMANDER
Der blev konfirmeret
Søndag d. 21. maj
og Kr. Himmelfartsdag
d. 25. maj.

Privatfoto

Fotos: Mads Lindell Fotografi
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Onsdag d. 17. januar 2018 

kl. 19.00

”FORBRYDELSEN VERDEN”

Bent Isager-Nielsen vil bringe dig ind i forbrydelsens verden, hvor du vil få indblik i det ofte kolossale
og minutiøse arbejde, som en efterforskning består af. Bent fortæller om sin karriere – både som
politiinspektør, efterforsknings-chef og tidligere drabschef for Rejseholdet.
Bent har studeret seriemordere og serievoldtægtsforbrydere og giver i sit foredrag eksempler på
spændende danske sager. Han kommer også ind på ondskab og fascinationen af det onde og
sætter et fundamentalt spørgsmål til debat; nemlig om der er nogle mennesker, der bare ER onde,
eller om det onde nogle gange kommer fra den mest uventede kant? Han fortæller også, at meget
få gerningsmænd til drab og alvorlig kriminalitet er sindssyge - selv om det, de har gjort, virker
sindssygt på almindelige mennesker.

Onsdag d. 21. februar 2018 

kl. 19.00

”JEG VIL HAVE RET TIL AT FEJLE”
Sognepræst Gerda Neergaard Jessen, der har prædiket flere gange i DR-kirken og udgivet en bog om
børnegudstjenester, vil i sit foredrag tage et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker
den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop og som ikke vil fejle.
Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv.
Foredraget er en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.

Onsdag d. 14. marts 2018

kl. 19.00

”DET SKAL MÆRKES AT VI LEVER"
En livsfortælling om digteren Benny Andersen
Biskop emeritus over Aalborg Stift Søren Lodberg Hvas vil i sit foredrag spejle en samtale mellem
Johannes Møllehave og Benny Andersen om livet og døden, om tro, håb og kærlighed.
Foredraget inddrager udvalgte tekster fra Benny Andersens righoldige forfatterskab, som belyser
hans livssyn, menneskesyn og verdenssyn. Det er aktuelt og vedkommende, positivt livsbekræftende,
udfordrende, sprogligt overraskende, undertiden finurligt, samt af glæde, forundring og humor. ldød,

UDSTILLINGER I SOGNEHUSET

Frem til midten af august kan man fortsat se Ann Rohde
Rasmussens og Karen Nordholms billeder.
Søndag d. 27. august kl. 12.30
er der fernisering på en udstilling med Sanni Schmidt.
Sanni Schmidt: Jeg er uddannet textilformgiver fra vævestuer
i København og fra "Danmarks Design Skole" i Kolding.
Jeg arbejder med textile skulpturer og malerier, hvor jeg
bearbejder billedoverfladen på håndlavet papir.
På udstillingen vil man kunne se 3 kirketavler bygget op ud fra
collage teknik.

SKOLE FOR KIRKE OG TEOLOGI
SÆSON 17/18
Skole for kirke og teologi er hele Svendborg Provstis kirkeskole.
Den henvender sig til alle med interesse for kirke og teologi.
2017 er det store jubilæumsår for reformationen.
Derfor er der også i sæson 2017-18 fokus på Luther og på eftervirkningerne af reformationen og Luthers tanker. ”Luthers
aftryk i vor tid”.
Temadagenes foredragsholdere er: Jørgen Carlsen, tidl. Høj
skoleforstander om Luther og demokratiet; Peter Ryom, dr.
Phil. om gudstjenestens musik efter reformationen; Thomas
Bertelsen, museumsinspektør, ph.d. om kirken i forandring og
Ove Korsgaard, ph.d. og dr.pæd. om reformationen og dens
dannelsesmæssige betydning.
Derudover byder kirkeskolen på 4 studiekredse om hhv. ”Historien om Jesus og Jesus i historien”; ”Luther og døden”; ”Kristendommen i nordisk kultur” og endelig ”Lidelsens problem”.
Fyldestgørende program forefindes i kirken og på vores
hjemmeside www.skoleforkirkeogteologi.dk
Lars Peter Wandsøe Kristiansen/ Skolens styrelse
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SOGNEKALENDER
JULI
2. juli kl. 10.00
3. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.B.
9. juli kl. 10.00
4. s. e. Trinitatis
Højmesse v/ L.P.W.K.

17. september kl. 10.00
14.. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

24. august kl. 17.00
Aftenandagt v./L.P.W.K.
Efterfølgende pilgrimsvandring

19. september kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

27. august kl. 12.30
Fernisering på udstilling med Sanni
Schmidt

23. juli kl. 10.00
6. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

3. september kl. 10.00
12. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.
5. september kl. 14.00
Tirsdagstræf med Fru Wøldike

AUGUST
6. august kl. 10.00
8. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.B.

12. september kl. 9.45
Musikalsk legestue

17. august kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

13. september kl. 10.00
Babysalmesang
kl. 17.00

KONFIRMANDVELKOMSTGUDSTJENESTE
Denne jævndøgnsonsdag bydes konfirmanderne og deres familier velkommen
til årets konfirmationsforberedelse. Det
sker ved en gudstjeneste, hvor det at
være kommende konfirmand er i fokus.
Alle er velkomne til at komme og møde
den nye ”årgang” af konfirmander.
Efterfølgende er der pølsevogn foran
kirken og et arrangement for forældre
og konfirmander i Sognehuset med
orientering om, hvad det er at gå til
præst. Vi glæder os til at hilse på jer!
Præsterne, Lotte Boas &
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Søndag d. 24. september 

24. september kl. 19.30
Koncert med Rune Herholdt
& The Gospel Brothers
26. september kl. 9.45
Musikalsk legestue

10. september kl. 10.00
13. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.B.

13. august kl. 10.00
9. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

21. september kl. 17.00
Aftenandagt v./L.P.W.K.
Efterfølgende pilgrimsvandring
24. september kl. 10.00
15. s. e. Trinitatis
Høstgudstjeneste v/L.P.W.K.
Kirkefrokost

SEPTEMBER

30. juli kl. 11.30
7. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.B.

Onsdag d. 20. september 

20. september kl. 17.00
Konfirmandvelkomstgudstjeneste
v/ L.B. & L.P.W.K.

27. august kl. 11.30
11. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.B.

16. juli kl. 10.00
5. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.
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20. august kl. 10.00
10. e. Trinitatis
Højmesse v/L.B.

27. september kl. 10.00
Babysalmesang

kl. 10.00

HØSTGUDSTJENESTE
Den 24. september fejrer vi høstguds
tjeneste i Fredens Kirke. Kirken vil være
festligt pyntet, vi vil synge gamle og nye
høstsalmer.
Det bliver en festlig gudstjeneste for
hele familien, hvor taknemmelighed for
”al den ting som Gud har gjort” er i centrum. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkefrokost i Sognehuset.
Tilmelding til frokosten:
Kirkekontoret 6321 0326
eller mail jkri@km.dk
senest tirsdag d. 19. september.

Søndag d. 29. oktober 

kl. 10.00

FREDENS KIRKES
LUTHER-FEJRING
31. oktober 1517 slog Luther de 95 te
ser op på kirkedøren i Wittenberg, der
blev startskuddet til reformationen.
Højmessen søndag den 29. oktober kl.
10.00 er den dag, Fredens Kirke mar
kerer 500-årsjubilæet.
Det vil være en dag præget af centrale
tanker fra Luthers tid: Luthers sola’er,
kunst og musik. Vel mødt til Fredens
Kirkes Luther-fejring!
Af Lotte Boas

OKTOBER

25. oktober kl. 10.00
Babysalmesang

1. oktober kl. 11.30
16. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.B.

25. oktober kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

3. oktober kl. 14.00
Tirsdagstræf med
Jeppe Wichmann Rasmussen
4. oktober kl. 19.00
Foredrag med Nils Malmrose
8. oktober kl. 10.00
17. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

29. oktober kl. 10.00
20. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.B.

NOVEMBER

10. oktober kl. 9.45
Musikalsk legestue

5. november kl. 15.00
Allehelgensdag
Højmesse v/L.B. og L.P.W.K
Kirkekaffe

11. oktober kl. 10.00
Babysalmesang

7. november kl. 9.45
Musikalsk legestue

15. oktober kl. 10.00
18. s. e. Trinitatis.
Højmesse v/L.B.

7. november kl. 14.00
Tirsdagstræf med Oldstars

22. oktober kl. 10.00
19. s. e. Trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

kl. 17.00

ANDAGT – VANDRING
OG KAFFE
I eftersommeren er der 2 korte aftenandagter med efterfølgende vandring i Fredens Kirke.
I forbindelse med vandringen bydes
der på kaffe, enten undervejs eller
når vi er hjemme igen alt efter vejr
og vind. Vi vandrer i nærområdet og
iagttager natur og kultur.
Undervejs er der en tid til stilhed, for
dybelse og sansende nærvær, men
også en tid til hyggelige snakke og gi
vende samtaler.
Det samlede arrangement varer et
par timer. Alle er velkomne.
Det er naturligvis muligt at deltage
i andagten uafhængigt af vandringen.
Af Lars Peter Wandsøe Kristiansen

8. november kl. 10.00
Babysalmesang
(Ret til ændringer forbeholdes)
L.P.W.K. Lars Peter Wandsøe Kristiansen
L.B. Lotte Boas

24. oktober kl. 9.45
Musikalsk legestue

Søndag d. 5. november 

26. oktober kl. 17.00
Børnegudstjeneste v/L.B.

Torsdagene d. 24. august
& d. 21. september 

kl.15.00

Torsdag d. 7/9 - 14/9 - 28/9 - 5/10 - 12/10 - 2/11 og 9/11 

ALLEHELGENS DAG

SORGGRUPPER PÅ SYDFYN

Den første søndag i november er det Allehelgensdag. Denne søndag holder vi en
gudstjeneste, hvor vi mindes vore kære.
Under gudstjenesten læses navnene op
på dem, vi har mistet i det forløbne år
i Fredens Sogn eller har bisat/begravet
fra Fredens Kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i
Sognehuset.

Efterår 2017. Sted: Fredens Sognehus
Sorggruppeledere:
Johanne Elisabeth Fauerskov Sloth
og Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Flere informationer fås ved henvendel
se til provstisekretær Hanne Eckmann
tlf.: 62 22 50 37, mail: hae@km.dk eller
til præsterne.
Brochure kan afhentes i Fredens Sognehus eller i kirken.

Gudstjeneste med efterfølgende
kaffebord og lystænding

kl. 16.30

– et tilbud til voksne mennesker, der har mistet
Sorggruppen er et sted, hvor man deler
tanker, følelser og erfaringer, et sted
hvor du under tavshedspligt deler din
sorg med andre.
Deltagelse er gratis

Vi udleverer lys, som kan tændes, mens
mørket falder på, og få mindet og håbet
til at lyse på kirkegården i og iblandt os.
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TIRSDAGSTRÆF
Tirsdag d. 5. september 

kl. 14.00

”FRU WØLDIKES
KJOLESALON”

På Glarmestervej ligger ”Fru Wøldikes
kjolesalon”, en spændende lille forretning, som emmer af atmosfære, hvor
der sælges specialsyede kjoler i et
unikt design. Kjolerne er inspireret af
50’erne, 60’erne og 70’erne men i et
nutidigt udtryk skabt af designeren selv.
I forretningen finder man Fru Wøldike,
som har arbejdet med design og
kjolesyning i mange år. Hun er uddannet beklædningsformgiver og har også
beskæftiget sig med tøj, da hun boede i
København.
Hun vil fortælle om modehistorie og
kjolehistorie fra 1900 til nu.
Det bliver en spændende eftermiddag,
med fokus på tidens – og fortidens
mode og tøj.

LITTERATURKREDS
EFTERÅR 2017
Litteraturkredsen ved Fredens Kirke le
des af cand. mag i litteratur Gitte Henriksen og sognepræst Lotte Boas.
Vi mødes torsdag aften hver 14. dag kl.
19.- 21 i sognehuset.
Det er en skøn litteraturkreds, hvor vi
læser værker om menneskelivet, og hvor
tolkninger og livserfaringer brydes.
Litteraturkredsen har fungeret i et år nu,
der er en god, åben stemning, og nye med
interesse for litteratur og livstolkninger
vil blive budt hjertelig velkommen, når
kredsen starter op igen efter sommerferien.
Følg med på Fredens Kirkes hjemmeside
for dato for opstart!
Af Lotte Boas
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Eftermiddage med foredrag, sang, musik og kaffebord i Sognehuset i tidsrummet
kl. 14 – 16. Kaffe og brød for 20 kr. som går til Fredens Kirkes menighedspleje
Tirsdag d. 3. oktober 

SVENDBORG FATTIGGÅRD

med museumsinspektør
Jeppe Wichmann Rasmussen

Jeppe Wichmann Rasmussen er cand.
mag. i historie fra Syddansk Universitet
i Odense og har arbejdet på Danmarks
Forsorgsmuseum siden juli 2012 først
som museumsformidler og fra januar
2016 som museumsinspektør.

Tirsdag d. 7. november 

kl. 14.00
Han har været projektleder på nogle af
museets største formidlingssatsninger
de senere år bl.a. "Fattiggård eller fjendeland", som er et digitalt undervis
ningsmateriale, og på museets nyeste
formidlingssatsning "Skjulte Danmarks
historier".
"Skjulte Danmarkshistorier" er et ambitiøst og nyskabende museumsprojekt,
der gennem 12 dokumentarfilm, skabt
i tæt samarbejde med nutidens socialt
udsatte, skal give indsigt i og tydeliggøre forskelle og ligheder på livet for
nutidens og fortidens socialt udsatte
danskere.
I foredraget fortæller Jeppe, med udgangspunkt i de mennesker, der gennem tiden har været indlagt bag de høje
pigtrådsklædte mure, om livet og hver
dagen på Svendborg Fattiggård.

kl. 14.00

OLDSTARS
Et Østfynsk sammenrend af modne
quinder, der synger. De akkompagneres af
en umoden mand på harmonika! De har et
bredt repertoire, der spænder fra folkemusik til nyere toner.

Søndag d. 24. september 

KONCERT

Rune Herholdt & The Gospel Brothers

En uforglemmelig musikalsk oplevelse er i
vente, når et af landets mest erfarne gospelorkestre
“Rune Herholdt & The Gospel Brothers“
leverer koncerten “People Get Ready!”
Bakket op af klaver, kontrabas, trommer
og trestemmigt herrekor — sendes publikum på en intens og medrivende rejse i
gospelmusikkens univers.
Gratis entré
Adgang fra kl. 18.45

De sange, de arbejder med, skal have tekster med "vid og bid", og så må det gerne
være "stærke" melodier.

kl. 19.30



BØRNENES SIDE

NY KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

Onsdage med start i uge 36 til og med uge 47 (undtagen uge 42)

MINIKONFIRMANDER
Går du i 3. klasse og har lyst til at få
nogle hyggelige eftermiddage i og omkring Fredens Kirke med musik, sang og
leg, mens du lærer kirken at kende, så
er Minikonfirmand noget for dig.
Tidspunktet aftales senere, når skole
skemaet ligger fast.

For yderligere information kontakt
sognepræst Lars Peter Wandsøe
Kristiansen: LPWK@km.dk
eller
kirke- og kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwartz:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
Vi glæder os til at se jer i kirke og
sognehus!

Tirsdag d. 12/9 - 26/9 - 10/10 - 24/10 - 7/11 og 21/11 

MUSIKALSK LEGESTUE

Sang og rytmik for børn
Som nyansat Kirke- og kulturarbejder
ved Fredens Kirke er det mig en stor
glæde at kunne invitere til musikalsk
legestue for børn i alderen 1 - 3 år.
Gennem sang, spil og bevægelse skal vi
sammen begive os ind i musikkens vidunderlige univers, hvor det kun er fantasien som sætter grænserne.
Legestuen kommer til at foregå i Fredens Kirke, hvor vi sammen skaber en
tryg og hyggelig ramme.
Musik er et universelt sprog, som har
den værdifulde evne, at kunne bygge bro

BABYSALMESANG

Kære mødre og babyer
Det er mig en stor glæde at kunne ind
byde jer til hyggeligt samvær og babysalmesang i Fredens Kirke.
Musik har en magisk virkning på såvel
unge som gamle. Musik er på ingen
måder aldersbetinget. Derfor glæder jeg
mig også rigtig meget til at mødes med
mødre og babyer i en fælles ramme,
skabt af vores lyst til at synge sammen,
med hinanden og for de små.

kl. 9.45 - 10.30

mellem mennesker på tværs af alder,
kultur og religion. Alle kan være med.
Eneste forudsætning er, at vi tør bruge
vores stemme, vores krop og vores evne
til at lytte.
Efterfølgende er der kaffe og hygge.
Tilmelding senest d. 1. september på
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
Vel mødt!
Eik Skibdal Schwarz, Kirke- og kultur
medarbejder ved Fredens Kirke

Afsluttende julegudstjeneste
tirsdag d. 28/11 kl. 10.00

Onsdag d. 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 og 22/11 

Hej, mit navn er Eik Skibdal Schwarz.
Fra 1. august 2017 er jeg ansat som
Kirke- og kulturmedarbejder ved Fredens
Kirke. Jeg skal blandt andet stå for
musikalsk legestue og babysalmesang,
aktiviteter jeg ser utrolig meget frem til
at give mig i kast med.
Jeg er uddannet lærer fra Skårup Seminarium og har i mange år arbejdet som
efterskolelærer. Ligeledes er jeg udø
vende musiker.
Udover at komme i gang med mine man
ge spændende gøremål ved Fredens Kir
ke glæder jeg mig også til at møde og
hilse på de mange mennesker, som har
deres gang og dagligdag ved kirken.

kl. 10.00 - 10.45

Alle kan være med. Så længe lysten til at
synge og lytte er til stede.
Efter babysalmesangen er der kaffe og
hygge.
Tilmelding senest til 1. september på
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
Vel mødt!
Eik Skibdal Schwarz, Kirke- og kulturmedarbejder ved Fredens Kirke

Afsluttende julegudstjeneste
onsdag d. 29/11 kl. 10.00

Torsdag d. 26. oktober 

kl. 17.00

BØRNEGUDSTJENESTE
Hvorfor er jeg protestant?

I år fejrer alle lutherske kirker, at det er
500 år siden startskuddet til reformationen lød. 1517 var året, hvor det hele
begyndte.
Børnegudstjenesten med historier om Luther foregår i kirken. Bagefter planter vi
vores 2. Lutheræbletræ, for her i Fredens
Kirke kan vi slet ikke få æbletræer nok.
Dengang Luther blev en gammel mand,
havde han så stor tillid til Gud, at han
skulle have sagt, at selv om verden
skulle gå under i morgen, så ville han
plante et æbletræ i dag. Derfor planter
næsten alle kirker i Danmark æbletræer
i anledning af Reformationsjubilæet.
Til sidst er der aftensmad i sognegården
– og leg med børnene, mens de voksne
drikker kaffe og snakker.
Af Lotte Boas

Tilmelding til aftensmad: Kirkekontoret
6321 0326 eller mail jkri@km.dk
senest d. 24. oktober.
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KIRKENØGLE

ADRESSELISTE
Kirkekontoret

Menighedsrådsformand
Karin Sørensen

Fødsel

Medlemskab

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

Latyrusvænget 30
Tlf. 2728 0328

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.

Glarmestervej 6
Tlf. 6321 0324 / 2912 0324
lpwk@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag fri.

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

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

Kr. himmelfartsdag
2018: 10. maj
2019: 30. maj
2020: 21. 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.

Organist Allan Wahl

Svendborg Y’s Men’s Club

Vielse

Tlf. 2163 7276
Tlf. kontor 6321 0380
allan.wahl@sydfynsmail.dk
organist@fredenskirke.dk

Præsident: Karsten Strauss
Krebsen 58
Tlf. 5196 2650
Kam.strauss@mail.dk

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

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

Kirketjenere

Dåb

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

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

Kirkebil

FREDENS KIRKE

KIRKEBLADET

Fruerstuevej 3
5700 Svendborg
www.fredenskirke.dk

Kirkebladet udgives af: Fredens Sogns Menighedsråd

Kirken er åben mandag til fredag kl. 10 - 14.
Sognehusets lokaler kan lejes til møder.
Henvendelse til kirketjeneren.
Fredens kirke er på facebook,
følg os på “Fredens Kirke”
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Jonna Kristensen (ansv.), Lars Peter Wandsøe Kristiansen,
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Dennis Reichstein Larsen

Kirkebladet uddeles af: KFUM-Spejderne Svendborg i Fredens Sogn
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Udebliver bladet kan der rettes henvendelse til Kirkekontoret.
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Sognepræst
(Kirkebogsførende)
Lars Peter Wandsøe
Kristiansen

Kirkegårdskontor

