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BÆNKEN
forbløffende, at vi mennesker stadig kan have tro og tillid
– både til Guds ord og til menneskers ord – når nu, de misbruges og fordrejes så groft. Så tak for bænken – tak for
ordet, som vi hver især kan sidde og filosofere over, mens
vi tager et hvil, en snak, en tænkepause sammen og hver
for sig, dér på den hvidmalede bænk under det grønne løvhang, ved den gule kirke.

En af de sidste dage i november sidste år, fik kirken i
Faaborg en uventet Adventsgave! I den dybe nat var der
blevet opstillet en lang og flot hvidmalet kirkebænk langs
med muren ind til Det gamle Hospital lige overfor kirken.
Under det svale løvhang vil vi snart kunne sidde og se over
på vores dejlige kirke, som stadig er under renovering. Og så
kan vi jo drømme og længes – både efter kirkens genåbning
og de varme dage og lyse nætter, som snart er på vej.

Vel mødt til kirkernes
gudstjenester og
udendørsarrangementer!

Bænken har en noget kryptisk indskrift: ”Salige er de, som
hører og dog tror”! Det er ikke et ”rigtigt” bibelcitat, men
en lun og tankefuld omskrivning af bibelens mange ord
om, hvem de ”salige” er. Citatet tilskrives Johannes Møllehave, digter og præst – og det er da også ham, vores
anonyme giver har haft i tankerne. Gud elsker en glad giver, skriver Paulus i sit andet brev til menigheden i Korinth
– altså den i Grækenland. Vi er fra menighedsrådet også
glade for den flotte gave og gestus og håber, den vil blive
brugt af byens unge og gamle.

Lene Matthies

Foråret så sagte kommer … konfirmanderne kan nu gå
til præst igen, enkelte skal også konfirmeres - udendørs
gudstjenester med fællessang bliver en mulighed, måske
også koncerter .. jo, der er grøde i luften!

Vi har stadig altergangs-andagter i Det nye Hospital
Grundet de særlige tider og begrænsninger, vil der hver
onsdag kl. 16 være altergang ved organist og en af sognets
præster.

Bænken skal der nok blive god brug for. I og uden for
kirken siges og skrives der ufatteligt meget vrøvl – på de
sociale medier står det vist også slemt til. Så sandt er det:

Præsterne er naturligvis altid til rådighed for hjemmebesøg/
hjemmealtergang.

”Salige er de, som hører og dog tror”! I grunden er det jo
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10.30: LM
09.00: LM		
10.30: HN
10.30: LM (konfirmation)
09.30: EL
16.00: HN			
10.30: LJ
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16.00: LM			
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16.00: LM			
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10.30: LJ		
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30. april		
2. maj		
5. maj		
9. maj		
12. maj		
13. maj		
16. maj		
19. maj		
23. maj		
24. maj		
26. maj		
30. maj		

Bededag
4. s. e. påske
Altergangsandagt
5. s. e. påske
Altergangsandagt
Kristi himmelfart
6. s. e. påske
Altergangsandagt
Pinsedag
2. pinsedag
Altergangsandagt
Trinitatis søndag

6. juni		 1. s. e. trinitatis

Diernæs

10.30: AA

Lyø

Avernakø

09.30: LM

09.30: EL

HN: Henrik Nedergaard, LM: Lene Matthies, LJ: Lars Jonssen, AA: Anette Agersnap, EL: Eva Ladefoged, RG: Rikke Gotfredsen
Sognepræst Henrik Nedergaard 2423 5978
Sognepræst Lene Matthies 2964 0450
Provst
Lars Jonssen 2063 5899
Sognepræst Eva Ladefoged 6263 1009
Sognepræst Rikke Gotfredsen 6473 1088
www.faaborg-kirke.dk

Kirkekontor: Tlf.: 6261 0318
Faaborg og Lyø kirkegård: Tlf.: 2147 4554
Diernæs kirkegård: Tlf.: 4010 9919
Avernakø kirkegård: Tlf.: 2678 7470

www.diernaes-kirke.dk

www.lyoe-kirke.dk

Kirkebilen er gratis for beboerer i Faaborg og Diernæs
sogne. Bilen bestilles dagen før på tlf.: 6261 8800.

www.avernakoe-kirke.dk
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