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Næring

Af sognepræst Mette Dolberg

Her i sensommeren er vi godt i gang med
at nyde forårets flittigheder: alt det, der
blev plantet og sået og måske så ud som
om, det aldrig blev til noget. Og så alligevel
vælder der et utroligt overskud op af jorden. Men ikke altid, hvad vi regnede med.
Forleden læste jeg om en mand, der var

udlært mekaniker, men nu var optaget af
noget helt andet. Han var nærmest blevet ekspert i at lave smoothies. De dér
sunde drikke, som vi anser for at være
de rene vitaminbomber af blendede herligheder. Han var blevet så inspireret af
alt det ukrudt, der poppede op af jorden,
at han havde udgivet en bog med opskrifter. Hvorfor skulle al den saft og kraft, der
gemmer sig i en brændenælde, kun være
en pestilens for haveejere? Jeg mindes

et, oprindeligt engelsk ordsprog om,
hvad man dog skal stille op, når livet bliver en prøvelse. Det lyder noget i retningen af: hvis livet rækker dig citroner,
så lav lemonade. Her var det så blevet
til: hvis du overvældes af brændenælder
og skvalderkål, så lav det om til en smoothie.
Så er man da både rummelig og overskudsagtig overfor det, som man egentlig ikke tænkte, skulle have en plads i ens
have, men fik det alligevel.
I Bibelen hører vi om, hvordan Gud
plantede en have i Eden ude mod øst, og
der satte han det menneske, han havde
formet. Gud Herren lod alle slags træer,
der var dejlige at se på og gode at spise
af, vokse frem af jorden, også livets træ
midt i haven og træet til kundskab om
godt og ondt. Det er fra 1. Mosebog kap.
2,8-9.
Jeg er meget betaget af det billede
af Gud som gartner. (Ja, senere gik det
jo også lidt i arv til sønnen, fordi Maria
Magdalene forvekslede ham med havemanden da de mødtes påskemorgen.)
Men her hører vi altså, at Gud planter
en have. Og så mange af os har siden
forsøgt at gøre ham kunsten efter. Plante og passe og vande og så vente og se,
hvad der så skete.
En klog mand blev engang spurgt,
hvad han ville gøre, hvis han fik at vide,
at verden gik under i morgen. ”Jeg ville

plante et træ” svarede han. Fordi dét er
der håb i.
Jeg tror, at gartnere må være håbe fulde mennesker. Fulde af håb, for de frø
og planter, som de lægger i jorden. Når
man f.eks. planter et træ, giver man sit
bidrag til fremtiden. Og samtidig håber
man på vækst og på tiden, der kommer.
Og tror på, at det nok skal gå.
Et træ er noget ganske særligt. Det
minder os om, at tiden går, det giver
skygge og grønt til øjnene og det er med
til at give os den friske luft, vi går og indånder.
Teksten fra Det Gamle Testamente
nævnte også livets træ i haven og træet
til kundskab om godt og ondt. 2 træer,
som har sin plads, ikke kun i den første
have, men i ethvert menneskes liv. Vi lærer livet at kende på godt og ondt. Der

kan være lys og glæde men også masser
af ukrudt og vilkår, der prøver os og udfordrer vores håbefuldhed. Derfor er det
godt at vide, at der er en gartner bag det
hele, der håber for os.
I kender billedet af slægtstræet, hvor
en families historie og sammenhæng kan
ses. Hvor vi kan se vores rødder og hvor
vi kommer fra og hvem vi hører sammen
med. Det kan vække vores eftertanke og
gøre os klogere på vores eget liv. Men
også på det liv, vi deler med hinanden og
giver videre til dem, der skal tage over efter os. Det er den forbundethed, som træet vidner om. Den sammenhæng, som vi
er sat ind i med hinanden. Sådan kan mennesker give næring til hinanden. Næring
og liv. Akkurat som et træ suger næring og
giver videre til sine grene og blade.
Træet er sådan et fint billede på det,

der giver liv og det, der har liv i sig. Bibelen fortæller, hvordan Jesus kalder sig
selv for det sande vintræ. Og kommer
man helt tæt på vores krucifiks i Fredens
kirke, kan man se, at kunstneren Niels
Helledie har taget tanken om træet helt
bogstaveligt. For her er Jesu ribben udskiftet med blade. Vi kigger altså på et
levende træ, livets træ. Han er stammen. ”I er grenene”, siger han. Ja, det
hedder endda, for at blive i gartnersproget, at vi er indpodet i ham. Altså: Vi får
vores næring fra ham.
Det er et overvældende overskud, vi
på den måde må trække på. Ikke dit og
ikke mit, så omskifteligt og upålideligt
det kan være, men hans.

København, Grundtvigskirken, Tagensbo
Kirke, Ansgar kirke og Stefanskirken på
Nørrebro. Det er spændende at se, hvor
forskelligt fælleskabet om Jesus Kristus
folder sig ud!
Grunden til de mange vikariater er, at
jeg længe har arbejdet med forskning,
både i Danmark og i udlandet. Jeg har
været kandidatstipendiat på Det teologiske Fakultet i København og i den periode bl.a. studeret ved the Graduate
Teological Union i Berkeley, Californien.
Gennem 10 år var jeg ansat som forsker

ved Center for Udviklingsforskning, hvor
jeg arbejdede med de fattiges religiøse
erfaringer, især i Chile og Filippinerne.
Desuden fulgte jeg Den katolske Kirkes
forhandlinger ved de store FN-konferencer. Efter meget skriftligt arbejder glæder
jeg mig over at arbejde med det levende
ord og kirkens levende stene!
Og jeg ser frem til at gøre det i Fredens Kirke.

Med ønsket om et glædeligt efterår til alle.

Introduktion
Biskoppen har
bedt mig om at
vikariere i Fredens Kirke for
Mette Dolberg
under hendes
studieorlov, og
det glæder jeg
mig til. Jeg bor
på Langeland,
og de seneste år har jeg været vikar
forskellige steder i Danmark, senest på
Sydlangeland, men også i Domkirken i
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Lene Sjørup

Studieorlov i efteråret
Jeg er blevet bevilliget studieorlov i
efteråret, mere præcist fra d. 1. okt.
- 31. dec. Det vil sige, jeg har fået 3
måneder til at fordybe mig i et meget
aktuelt emne, nemlig hvordan vi skal indrette vores folkekirke i fremtiden.
Et udvalg nedsat af kirkeministeren,
”udvalget om en mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur for folkekirken”, som det hedder, kom i maj måned
med et debatoplæg. I det oplæg skitseres
flere forskellige løsningsmodeller. Men
grundlæggende er spørgsmålet: Skal vi
beholde den ordning, vi har, med nogle justeringer, eller skal der indføres en form
for kirkeråd, der kan tage beslutninger og

udtale sig på folkekirkens vegne? Det er
ikke ligegyldigt, hvad resultatet bliver og
derfor kan man indsende høringssvar til
ministeriet senest d. 1. november.
Under min studieorlov vil jeg undersøge Den danske Folkekirkes ordning
nærmere og forholdet til staten. Hvor
står vi nu, hvordan er vi kommet dertil
og hvad skal der videre ske? Kort sagt,
hvordan er 1849-Grundlovens § 80 om
at Folkekirkens forfatning ordnes ved lov
blevet tolket og hvordan skal vi indrette
os i fremtiden med hensyn til §3: Den
evangelisk-lutherske Kirke er den danske Folkekirke og understøttes som sådan af Staten.

LÆSEKREDS
Læsekredsen ved Fredens kirke fortsætter i efteråret. Nye læsere er meget
velkomne, og jeg imødeser tilmelding fra nye.
Vi mødes i sognehuset kl. 19.00-20.30 på følgende datoer:
Onsdag 11. september. Bog: Jens Smærup Sørensen, Hjertet slår og slår.
(Forfatteren holder foredrag 2. oktober.)
Onsdag 23. oktober. Bog: Kerstin Ekman, Hændelser ved vand.
Onsdag 13. november. Bog aftales senere.

Til at sætte perspektiv på det vil jeg
kigge på, hvad man indenfor de senere år
har gjort med kirkeordningerne i Sverige og Norge, og hvilke konsekvenser det
har haft. Det handler derfor ikke bare om
lovstof og ”tørre paragraffer”. Bag dem
gemmer sig problematikker om, hvordan
vi skaber de bedste muligheder for folkekirken og det vi arbejder med: kristendom og evangelium.
Under studieorloven vil mit embede i
Fredens og på Thurø blive varetaget af
pastor Lene Sjørup. Velkommen til Lene,
der har sin første gudstjeneste i Fredens
kirke søndag d. 6. okt. kl. 10.00.
Mette Dolberg

Studieorlov
fra 1. oktober.
Embedet betjenes 1.10-31.12 af
Pastor Lene Sjørup,
Tlf. kontor 63210325
Privat 50992208
E-mail: lsjrup@gmail.com

Jørgen Børglum Larsen

JULEHJÆLP

Menighedsplejen i Fredens sogn har ind under jul, i begrænset omfang, mulighed for at give
julehjælp til mennesker i sognet, der har behov for det.
Skriftlig ansøgning skal sendes til kirkens kontor senest 20. november.
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Fredens kirke
vil børnene
Fredens kirke har et varmt hjerte for
børn og ønsker med sine børneaktiviteter at åbne kirken og gøre den til et
legende frirum. De helt små kan (fra
foråret 2014) med mor eller far deltage i babysalmesang (tilmelding på kirkekontoret); noget de reagerer positivt
og nærværende på, når mors eller fars
stemme går i samklang med klaverets
toner. Og så er der jo også alle de andre
babyer at se på.
Musikalsk legestue er et fantastisk
rytmik tilbud til dagplejere og deres børn,
samt forældre med børn fra 1 år. En herlig måde at mødes i dagplejegrupperne
på, og modtage kvalificeret sanglege og
musik oplevelse på. Måske sanglegene
kan inspirere til brug hjemme hos dagplejeren? Fælles for disse musikalske
tilbud er, at det er en fagligt velfunderet
underviser fra musikskolen, der varetager undervisningen. Og så er det er helt
gratis, ligesom de to andre tilbud for de
større børn er det.
Børneklubben Mellemrummet er
et kreativt tilbud for de 6-8 årige, med
plads til historier, visuelle udtryk, lege og
sang. For de 9 årige i 3. klasse er minikonfirmander et godt tilbud. Det minder
meget om de aktiviteter der foregår i
Mellemrummet, men tilpasset alderen
og med den væsentlige forskel, at præsten Mette Dolberg er med.
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KONCERTER I FREDENS KIRKE
Kgl. bassanger
OVE MYNDERUP
Søndag 15. september 

kl. 16.00

JULEKONCERT
Søndag 15. december

kl. 16.00

Syngedrengene
fra Assens kirke

Endelig er det blevet en realitet at få Syngedrengene fra Assens til Svendborg.
De vil glæde os med et meget fint program over julens temaer.

Entré: gratis
Der startes i kirken med 45 min.
koncert. Derefter fortsætter vi efter
en pause og kaffe samt lidt operasnak i sognehuset med yderligere 2-3
sangnumre dér.

Entré: Gratis

Adventssang i
Fredens kirke
Torsdag 5. december

kl. 17.00

Torsdag 12. december 

kl. 17.00

Igen i år holder vi adventssang på to hverdage ind under jul. Det er stemningsfulde, korte fyraftens-gudstjenester af
max. ½ times varighed. Tekster, musik
og tid til eftertanke.

TirSDAgSTræF

Eftermiddage i sognehuset med foredrag, sang og hyggeligt samvær

tirsdag 3. september

kl. 14.30

rosa Pedersen:
”ALDEr iNgEN
UNDSKYLDNiNg”

kl. 14.30

Søren Nielsen:
”TELEDYrLægE
i MALDiVErNE”

Et foredrag om bl.a. sport og alder. rosa
pedersen har verdensrekord i længdespring for sin alder (80 år).
Hun fortæller også om sin bog ”nr.
11 i søskendeflokken” – og som handler
om hendes barndom og ungdom, arbejde og sport.

tirsdag 8. oktober

tirsdag 12. november

kl. 14.30

Carsten Bang:
”STØT grØNLAND”
Danmarks mest velgørende oldboyshold
i fodbold har valgt i 2013 at støtte børn
og unge i grønland. Det gælder især
børn og unge, som har problemer i hverdagen, familiemæssigt eller personligt.
Håbet er at aktivere disse børn og unge
positivt gennem fodbold.
Carsten bang er en af tre ambassadører for projektet – og ikke mindst også
en kendt ambassadør for humoren. Han
fortæller om projektet og turen til grønland.

Dyrlæge søren nielsen har på tv2 Fyn
fortalt om sit engagement som dyrlæge i
maldiverne. Endnu et projekt, hvor alder
ikke er nogen hindring for stadig at være
med- nu fortæller søren nielsen ved et
tirsdagstræf om sit arbejde i maldiverne.

tirsdag 3. december

kl. 12.00

Tirsdagstræf med JULEFrOKOST og juleprogram

Julefrokosten koster 100 kr., som betales ved tilmelding til kirkekontoret senest
26. november. Der betales endvidere for
drikkevarer.

Sigurd Barrett
fortæller bibelhistorier
Kirkerne i svendborg provsti indbyder til 3 festlige og indholdsrige
arrangementer for børn med sigurd
barrett, der bl.a. er kendt for at fortælle bibelhistorier.
Det foregår i Vor Frue Kirke
LØrDAg 26. OKTOBEr
kl. 10.30 – 13.00 og 15.30
billetter til børn og voksne kan afhentes på Fredens kirkes kontor. Arrangementerne er gratis for sognets
børn og forældre/bedsteforældre.
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Skole for
Kirke og Teologi
En ny sæson med spændende tilbud
starter til eftersommeren.
Skole for Kirke og Teologi er et samarbejde mellem menighedsrådene i Svendborg Provsti. Skolen giver interesserede
mulighed for at blive klogere på kirkelige,
teologiske og filosofiske emner.
Skolen tilbyder grundkursus, som indeholder fagene: gamle testamente, ny
testamente, kirkehistorie og religionshistorie - i alt 7 lørdage. Start 31. august.
Endvidere tilbydes 4 temadage med
overskriften ” Kirken i arbejdstøjet”, hvor
der kommer 4 meget kompetente foredragsholdere og giver forskellige vinkler
på folkekirken. Start 7. september
Som noget nyt kører der denne sæson to studiekredse på hver tre gange.
Det giver mulighed for at gå mere i
dybden med et emne.
Emnerne er i efteråret ”Dostojevskijs
forfatterskab” og efter nytår
”Søren Kierkegaard”. Start 21. september.
Al undervisning foregår på lørdage i
tidsrummet kl. 10 – 14 og vil finde sted i
nogle af kirkernes sognehuse i Svendborg.
Se mere i vores folder som udkommer i første halvdel af juni, og ligger i alle
kirker, samt på biblioteket.
Eller se www.skoleforkirkeogteologi.dk
Styrelsen for Skole for kirke og teologi
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Sognekalender

10.00

17. s. e. trin
HøstgudstjMette Dolberg

September
1. september

9.00

14. s. e. trin.
GudstjenesteThomas Aallmann
3. september

29. september

10.00

18. s. e. trin
HøjmesseMette Dolberg

14.30

”Alder…”
TirsdagstræfRosa Pedersen
8. september
15. s. e. trin.
Højmesse

22. september

10.00
Jørgen Børglum Larsen

10. september

17.00

Friluftsgudstj.Begge præster

Oktober
2. oktober

19.00

Forfatterskab
Foredrag
Jens Smærup Sørensen
6. oktober

10.00

19. s. e. trin.
Højmesse
Lene Sjørup indsættelse
6. oktober

11. september

19.00

Læsekreds

15. september
16. s. e. trin.
Højmesse

10.00
Jørgen Børglum Larsen

15. september

16.00

Menighedsrådsmøde

Jesper Wung Sung

8. oktober
Om Grønland
Tirsdagstræf
9. oktober

14.30
Carsten Bang

18.30

Menighedsrådsmøde

Opera/koncert
Ove Mynderup
18. september

Forfattergudstj.
Vor Frue kirke

16.00

18.30

13. oktober

16.00

20. s. e. trin.
Højmesse

Lene Sjørup

20. oktober

10.00

21. s. e. trin.
Højmesse

Jørgen Børglum Larsen

23. oktober

19.00

Læsekreds

26. oktober 10.30 – 13.00 – 15.30
Sigurd Barrett i Vor Frue

10.00

22. s. e. trin.
Højmesse

Jørgen Børglum Larsen

November
10.00

Alle helgen
HøjmesseBegge præster
6. november

19.00

Søren Kierkegaard
Foredrag

12. november

Elisabeth Hartman

10.00
Jørgen Børglum Larsen

14.30

Maldiverne
TirsdagstræfSøren Nielsen
13. november

25. s. e. trin.
Højmesse

Lene Sjørup

17. november

16.00

Forfattergudstj.
Sørup kirke

Kim Leine

20. november

18.30

24. november 

12. december
Adventssang

17.00
Jørgen Børglum Larsen

15. december
3. s. i advent
Højmesse
15. december

10.00
Lene Sjørup

16.00

Julekoncert
Syngedrengene

10.00

Sidste s. i kirkeåret
Højmesse
Jørgen Børglum Larsen
December

3. november

24. s. e. trin.
Højmesse

10.00

Menighedsrådsmøde

27. oktober

10. november

17. november

19.00

1. december
1. s. i advent
Højmesse
3. december

10.00
Lene Sjørup

12.00

Musikalsk
legestue

17.00

Et tilbud til børn fra 1 år. 10 tirsdage
kl. 10.00-10.45. Første gang 3. september.

Julefrokost
Tirsdagstræf
5. december
Adventssang

8. december

Jørgen Børglum Larsen

16.00

2. s. i advent
De ni læsninger Jørgen Børglum Larsen

Babysalmesang holder pause i efteråret, men vi vil gerne starte nyt hold
til foråret 2014. Ring til kirkekontoret
og bliv skrevet på venteliste. Der skal
være mindst 8 tilmeldte babyer.

Læsekreds
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Foredrag

Foredragene arrangeres i samarbejde med AOF Sydfyn og afholdes i Fredens kirkes sognehus.
Entré pr. foredrag: Kr. 75. Alle 5 foredrag: Kr. 300,00.

Onsdag den 2. oktober kl. 19.00
Forfatteren
JENS SMÆRUP SØRENSEN
fortæller om sit
forfatterskab

Forfatteren Jens Smærup Sørensen er en af tidens betydeligste, danske forfattere.
Han er født i landsbyen Staun ved Limfjorden i 1946 og debuterede som forfatter i
1971. Smærup Sørensen fik sit helt store, folkelige gennembrud med romanen ”Mærkedage” i 2007. Det er en fortælling om udviklingen i og afviklingen af det gamle landbosamfund. Romanen blev i 2012 fulgt op af ”Hjertet slår og slår” fra et lignende miljø.
Det er især om disse to bøger, forfatteren vil fortælle i sit foredrag. Jens Smærup Sørensen fik Det Danske Akademis store pris i 1990 og Søren Gyldendal Prisen i 2013.

Onsdag den 6. november kl. 19.00 Søren Kierkegaard fylder 200 år i 2013. Alligevel er hans idéer fulde af livskraft og
Elisabeth Hartman:
“Hvad tror
du selv”?

Onsdag den 8. januar kl. 19.00
Janus Nabil Bakrawi:
”Rod
– en fighters fortælling”

Onsdag den 5. februar kl. 19.00
Kaare R. Skou:
Politik, som den bliver til
– hvad foregår der på
Christiansborg
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aktualitet. I foredraget bliver Kierkegaards tanker om tro og tillid et vindue til vores moderne liv. Tro handler nemlig også om karamelspisning, overhalinger og vippeudspring.
Måske køber du økologisk? Måske donerer du penge til et godt formål? Eller måske har
du bare tillid til, at andre bilister ikke kører ind i dig. Kierkegaard hjælper os til at forstå
tro som en investering, der indebærer både risiko og belønning. Gud er erklæret død
af flere omgange, men åndelighed og mening har et utal af former. Elisabeth er en ung
kvinde af nutiden og fortiden. Hun har hang til melankoli, hun kan ikke lade være med
at søge efter sandheder, og så finder hun ro i musikken. Hun tror på kærligheden, sin
familie og Gud, og så vil hun gerne stille dig et spørgsmål: Hvad tror du på?
Skuespilleren Janus Nabil Bakrawi fortæller med udgangspunkt i sin bog ”Rod. En
fighters fortælling” sin personlige historie. Om at blive bortført som barn fra Danmark
til Jordan, om ungdommens rodløse og selvdestruktive år i det københavnske, småkriminelle gademiljø og om den stærke drivkraft efter at blive til noget og skabe sig et godt
liv med følelsen af at høre hjemme.

Gennem 30 år har Kaare R. Skou vandret rundt på Christiansborgs gange og oplevet
politikere komme og gå. Få ved ind under huden som han, hvordan det politiske liv
fungerer, og få kan som han fortælle om, hvordan politik bliver til i virkeligheden. Det
er både ironisk og kærligt, når han ruller sig ud i en beskrivelse af det politiske liv og
vores toppolitikere. Og det er en fortælling på den gode gammeldags facon uden powerpoint og flip-overs, men med ord og sprogbilleder, der direkte er til at forstå.

Onsdag den 5. marts kl. 19.00
Thomas Frøkjær:
«Tak for’ ed!
- En hyldest til
originalerne»

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til foredragsholderens barndomsland – til noget af alt det, han har oplevet. Men selv om det selvfølgelig i første omgang
er hans land, så vil det også et eller andet sted være tilhørernes. Historierne kalder
minder frem af noget tilsvarende. Om herlige mennesker, han har mødt.
Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. Og
ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben.
Thomas Frøkjær er sognepræst i Skivholme og forfatter til bog med samme titel
som foredraget.

Forfattergudstjenester i Svendborg

Friluftsgudstjeneste

Fem Svendborg-kirker tilbyder i fællesskab to forfattergudstjenester i løbet af
efteråret 2013.
En forfattergudstjeneste er en almindelig søndagsgudstjeneste – om eftermiddagen – men hvor en forfatter frit får mulighed for at udlægge dagens tekst. Det
kan der komme nye, anderledes og poetiske vinkler på bibelteksten ud af.

Tirsdag 10. september

Søndag 6. oktober

kl. 16.00

Vor Frue kirke
JESPER WUNG SUNG

Søndag 17. november kl. 16.00

Sørup kirke
KIM LEINE

Plænen ved Fredens kirke
kl.17.00

En åben og friere gudstjeneste – i det
fri. FDF bygger alter, musik og kor på
plænen. Kom og vær med til denne nye
tradition – en anderledes gudstjeneste
for unge og ældre.
Efter gudstjenesten er der som sædvanlig fri pølsevogn.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i kirken.

ALLEHELGEN

og kirkefrokost
Søndag 3. november

Et samarbejde mellem Sct. Jørgens kirke, Sct. Nicolai kirke, Vor Frue kirke, Sørup
kirke og Fredens kirke i Svendborg.

kl. 10.00

Vi holder allehelgens-gudstjeneste, hvor
vi særligt mindes årets – og alle vores
– døde.
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet alle til kirkefrokost i sognehuset. Frokosten er gratis, mens der
betales for drikkevarer. Gerne tilmelding
til kirkens kontor.
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Lucia optog
Holder du (pige eller dreng) af at synge
og ønsker du at deltage i et luciaoptog,
så er muligheden lige her.
Fredens kirke afholder igen i år tre
gudstjenester for beboerne fra plejehjem
i området, samt en søndagsgudstjeneste med luciasangernes deltagelse. De
tre første optrædener foregår i sognehuset, og den sidste i kirken. Her er der
mulighed for at tage hele familien med,
så de kan nyde synet af de lysende luciabørn og sangene.
sidste år var en vældig succes, med
lærenemme sangere og masse af godt
humør på både øvedage og dage med
optræden.
Kirkens organist Allan spiller på klaver
og instruerer i sangene. vi er to voksne,
som sørger for kjoler og rigger til.
vi håber på at se rigtig mange af jer
igen i år. og så skal du vide, at du med din
deltagelse er med til at glæde en masse
mennesker.
Hvis du vil deltage ser programmet
således ud. skulle du være forhindret i at
deltage en enkelt gang er det helt i orden.
Dog håber vi på, at du kan være med alle
gangene.
Øve
Tirsdage kl. 16.45 - 17.45 / 18.00
12. november.
19. november
26. november

skulle du have undervisning på et af de
tidspunkter vi skal optræde på, skal dine
forældre bede skolen om fri.
Det eneste krav for at deltage er, at du
kan læse og lære: ”Lucia-sangen”, Herre jeg be´r” og Dejlig er jorden” udenad.
skulle det være helt umuligt at lære det
hele udenad, har vi en måde at hjælpe på.
tilmeld dig hos pernille ved at sende
en sms til 30 29 14 18 eller e-mail til
per9le@gmail.com senest d. 10.november
vi glæder os meget til at høre fra dig!

Optræde
3. december
11. december
12. december
15. december

kl. 15.15 - 16.15
kl. 14.15 - 15.15
kl. 14.15 - 16.45
kl. 9.30 - 10.15

gudstjenesten starter kl. 10.00, hvor luciapigerne og drengene går på.
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SOgNETUrEN TiL
JELLiNg
menighedsudflugten gik i år til Jelling,
hvor vi så Jellingestenene. (Det er ret
imponerende at nogen kan tyde skriften,
som står på stenene).
Efter vi var blevet blæst godt igennem, gik vi ind i kirken, hvor vi fik en
fortælling om kirkens om-og tilbygning,
samt Harald blåtand, gorm den gamle
og dennes hustru thyra. Det var en virkelig god guide. Efter vi havde set kirken
var vi ovre på museet lige overfor kirken.
Efter dette gik turen til Jelling kro,
hvor vi indtog en velfortjent frokost.
Heldigvis var vores chauffør meget

velvillig, og hentede os lige ved døren.
Det var vi meget taknemmelige for, da
det på det tidspunkt øsregnede.
turen gik herefter til Kolding hvor vi
skulle se trapholt, et meget moderne
kunstmuseum.
Der var ligeledes rundvisning, denne
gang med en vældig sød dame som guide.
vi så bl.a. dyre møbler, design af forskellige arkitekter og en stand med store
figurer lavet af eneste genbrug. blandt
andet en med grydelapper, bakkeservietter, dække- og mellemlægsservietter.
men mest bemærkelsesværdigt var
nok dem med udelukkende knapper, små
som store. Der var også nogle lavet af
hår. Det var ret imponerende, at det var
en efterkommer af slaver, som havde lavet denne stand.
Der var også en lille film, hvor man
kunne se figurerne med knapperne bevæge sig.
Jeg synes, det var meget interessant. En meget positiv oplevelse og en
utrolig flot placering af museet.
Herefter gik turen til Fyn igen. Det var
blevet tørvejr, så det var utrolig smukt at
køre langs alle syrenhegnene, for senere at indtage en lækker middag på brobyværk kro, ved et særdeles veldækket
bord.
Herefter gik turen atter mod svendborg. slut på en god dag, som er værd at
takke de mennesker som har tilrettelagt
en meget vellykket udflugt.
Anna Clausen

Børnenes eftermiddage i Mellemrummet

børneklubben mellemrummet har i foråret været beriget med rigtig mange
glade og dejlige børn. Det har både børn
og voksne nydt godt af. Fredens kirke
fortsætter det gode og gratis tilbud i efteråret. igen drejer det sig om seks tirsdage, fordelt med 14 dages mellemrum
fra september til november. så går du i
0., 1. eller 2. klasse, så kom … det er
nemlig for dig.
Formålet med børneklubben er at samles om fortællingen, at være kreative, at
synge og at komme til at kende kirken;
måske på en ny måde. Derudover er det
dejligt at være sammen på tværs af årgangene. vigtigst er at stemningen er god. vi
er tre voksne, der gør alt for at dette lykkedes. Det er frivilligt, gratis og derfor skal
det være lysten, der driver værket.
til dem der endnu ikke har været i
mellemrummet forløber det således:
vi starter hver gang med frugt eller
en lille bid brød. Herefter fortælles en
ofte drabelig historie fra det gl. testamente. Den efterfølgende kreative aktivitet tager udgangspunkt i denne. til slut
synger vi med organisten Allan.

Alt dette foregår i sognehuset (ind
imellem er sognehuset dog optaget, så
vi er i kirken hele eftermiddagen). De 1½
time dette strækker sig over, plejer at gå
alt for hurtigt.
Hvis dette har fanget dit barns interesse, så send en sms til pernille senest
den 30. august på 30 29 14 18. Der er
også plads til en prøvegang, hvis det er
svært at beslutte sig.
Husk at bogføre det i sFo’ens protokol og mind børnene om, at de bliver hentet af mig. Jeg kommer kl. 14.30 for at
samle flokken, så vi sammen kan gå over
til sognehuset og være klar til kl. 15.00.
vi håber at se mange gamle som nye
ansigter og glæder os til nogle dejlige timer sammen.
med venlig hilsen
bente, Helen og pernille

Eftermiddage
i Mellemrummet
Datoer:
3. og 17. september
1. og 29. oktober
12. og 26. november
Tidspunktet er hver anden tirsdag
kl. 15.00 - 16.30.
Børnene hentes fra SFO´en.
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Layout og tryk

Kirketjener Inger Hoppe

KFUM-spejderne

Konfirmation

Kirketjener 2

KFUM & KFUK

Vielse

Kirken 6321 0328
Sognehuset 6321 0327
Træffes bedst i kirkens
åbningstid: kl. 10.00 - 14.00
Birgit Saabye

Organist Allan Wahl

trykteam svendborg a/s
tlf. 62 22 91 22
www.trykteam.dk

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

Adresseliste

Menighedsrådsformand
Karin Sørensen

www.fredenskirke.dk

Kirkekontoret

Kirkeværge

Sognepræst
Jørgen Børglum Larsen

Regnskabsfører:
Reg. revisor Benny Rasmussen

Sognepræst
Mette Dolberg

Nyborgvej 192
Tlf. 6321 0325
Privat: 8627 8418
mdo@fredenskirke.dk/mdo@km.dk
Mette Dolberg træffes som regel
i sognehuset mandag - onsdag
kl. 10-11, samt efter aftale.
Fredag fri.

Formand: Tine Jørgensen,
Boelsmosevej 15, 5883 Oure
Tlf. 6228 2800

Svendborg Y’s Men’s Club
Præsident: Ruth Mikkelsen
Peløkkevej 73, Rudkøbing
Tlf. 9799 1168

Latyrusvænget 30
Tlf. 27280328

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

Glarmestervej 6
Tlf. 6321 0324
jbla@km.dk
Træffes som regel tirsdag - fredag
kl. 11-12 samt efter aftale.
Mandag fri.

www.spejderisvendborg.dk
Gruppeleder: Carsten Andersen
Nyborgvej 320, Skårup
Tlf. 23 21 31 94

Leif Kruse Nielsen
Sanddalsvænget 13
Tlf. 2148 8570

Kirkegårdskontor

Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533

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

Fødsel

Kredsleder:
Flemming Laustsen,
Vædderen 88,
tlf. 4072 2074

Forældre skal kun anmelde fødsel,
hvis der ikke har medvirket en
jorde-moder ved fødslen. I det tilfælde
skal anmeldelsen være kirkekontoret i
hænde senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvars-erklæring til kirkekontoret, så den er
kirkekontoret i hænde senest 14 dage
efter barnets fødsel.
Blanketter m.m. findes på
www.personregistrering.dk
og www.borger.dk.

De grønne pigespejdere

Navne

Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288

Kirkelige organisationer
FDF

Gruppeleder: Conny Nielsen,
Høje Dong, 5771 Stenstrup,
tlf. 62 21 70 46
cn@svendborgspejder.dk

Navngivning uden dåb og navneændring foretages ved henvendelse til
kirkekontoret eller på
www.personregistrering.dk

2013: 9. maj. 2014: 29. maj.
2015: 14. maj. Tilmelding til kirken
i juni året før. Alle elever i byens 7.
klasser får brev.
Anmeldes til kirkekontoret, som henviser til den præst, der skal foretage
vielsen. Derefter aftales samtale med
præsten.

Medlemskab

Optagelse eller genoptagelse (for
allerede døbte) i folkekirken foretages ved henvendelse til en af
præs-terne. Der anvendes ikke
blanketter.
Udmeldelse af folkekirken sker skriftligt til kirkekontoret. Der anvendes
ikke særlige blanketter.
Dødsfald
Pårørende til en afdød skal anmode
begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt
efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af
folke-kirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.
Blanketter m.m. findes på
www.personregistrering.dk
og www.borger.dk.
Samtale og sjælesorg
Kirkens præster er altid til rådighed
for en samtale. Ring eller mail og aftal
tid på forhånd, hvis det er muligt.
Kirkebil
Til gudstjenester er der gratis kørsel
for gangbesværede blandt sognets
beboere og sognebåndsløsere. Kirkebil bestilles på kirke-kontoret senest
fredag kl. 12.00.
Kirken er åben mandag til fredag
mellem kl. 10 og 14.
Sognehusets lokaler kan lejes til
møder. Henvendelse til kirketjeneren.

