 DR Big Band kommer på besøg i Tommerup! Kom til gratis koncert onsdag
den 8. oktober kl. 19.30 på Tommerup Efterskole.

SE SIDE 4 ...
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN

Annette Kjær Jørgensen

Livets brød!

I skrivende stund er det smuk sensommer i Danmark - himlen er høj og blå og
temperaturen helt oppe på de 20 grader.
Det er som at få en værdig afslutning på
vores skønne sommer.
Høsten
Al den sol og varme har jo gjort, at
høsten allerede var i hus midt i august.
Danmark er et landbrugsland, og en
køretur i juli måned ud ad de små veje
på Fyn giver udsigt til den ene kornmark
efter den anden. Jorden har mange gange
givet os en rigtig god afgrøde, som vi kun
kan takke vores Skaber for. Vi behøver
ikke at sulte - så langt fra. I virkeligheden
har vi nok så meget mad, så vi kommer til
at tage det daglige brød som en selvfølge.
Desværre, fordi den konkrete næring skal
minde os om Guds omsorg i det hele
taget, om den mening og fylde Gud giver
vores liv gennem troen på Ham.

Hun rækker kernen op til sin mor, der
siger: ”Det er Vorherres åsyn”. ”Ja, det
er Vorherres åsyn”, siger faderen. Alle
tager de kerner op i hænderne og ser på
dem. På nogle af dem er billedet meget
utydeligt. Det er så lille, den mindste
medaljon i verden med billedet af det
største. - Og så skriver Martin A Hansen:
”Et blik så op på dem fra kernen og
løste de frygtsomme fra frygten”, og han
fortsætter: ”Glæden kom ikke brat. Den
kom ligesom langvejs fra. Vandrende
mod huset som en gæst, man har længtes
efter at se”.

Det daglige brød og livets brød
At få høsten i hus betød altså glæde i
den lille familie. Den trykkede stemning
lettede. Dels fordi de nu vidste, de havde
det daglige brød, de havde noget at leve
af i de kommende måneder, dels fordi,
de i kernen havde set et tegn på, at Gud
så dem, ikke glemte dem, men kærede
sig om dem. Med andre ord: kornet blev
også til livets brød for dem, de kunne
slippe frygten og byde velkommen til
glæden. Jesus kan med et under frembringe brød, mennesker kan leve af. Det
kan vi læse om i Det nye Testamente, og
han kan give vort liv mening, han kan
nære os også i åndelig forstand. Begge
”Åsynet”
dele er vigtigt. Det vil være en hån mod
Martin A. Hansen har skrevet en
hvert eneste menneske, om hvem vi tror,
lille novelle, der handler både om den
at vedkommende kan leve af det daglige
konkrete mad og om Jesus som håbet
brød alene. Hvis ikke vi har nogen eller
og perspektivet i vores tilværelse. Novelnoget at leve for, visner vi. For sådan
len hedder ”Åsynet”. Den beskriver en
er det: vi mennesker lever ikke ved at
familie, der fuld af forventninger er ﬂyttet bekymre os om vort eget, men i kraft af
ud på et lille husmandssted. De er stolte
vores kærlighed til andre - og i kraft af
af deres nye hjem og glæder sig til deres
den kærlighed, vi selv modtager. Den
første høst der. Umiddelbart ser den da
lille familie i Martin A. Hansens novelle
også ud til at skulle blive god, men så
liver op i kraft af den kærlighed, de føler,
sætter det ind med dårligt vejr. Tålmodigt Gud giver dem med sit nærvær. Den
venter familien, for det må jo ændre sig
giver dem kræfter til at smile til hinanigen på et tidspunkt. Det gør det også,
den. Derfor er der i høsten god grund til
og de belaver sig på at få rugen kørt ind.
at takke Gud både for det daglige brød
Men så sker det, at hesten bliver syg. En
og for livets brød.
dyrlæge skal tilkaldes, det tager sin tid,
Annette Kjær Jørgensen
inden han kommer, og det sætter ind
med regn igen. En dag ser det dog endelig
ud til at skulle lykkes. Familien gør sig
klar til at gå i gang, men stemningen er
trykket, alle er bange for, at uheldet igen
skal være ude, så de simpelthen ikke får
rugen ind, mens den stadig er noget værd.
Gør de ikke, får de jo svært ved at få mad
på bordet i den kommende vinter. Men
da det andet læs er kørt ind, kommer en
af familiens småpiger til at lægge mærke
til en lille rugkerne. Der er ligesom et lille
billede i den. Det er ligesom et ansigt.
KIRKEBLADET | Efterår 2014

Goddag, jeg hedder
Annette Jørgensen!
Pr. 1. september er jeg blevet ansat som
vikar-sognepræst i Tommerup og Broholm
sogne med en kvote på 35 %.
Jeg er 51 år og har i 17 år været sognepræst ved Munkebjerg Kirke i Odense og
har også i et år arbejdet som landskonsulent
for Folkekirkens Nødhjælp.
Allerførst i min præstetid arbejdede jeg
i to år som vikar i Strib og Middelfart på
Vestfyn. Ud over de 35 % i Tommerup og
Broholm sogne arbejder jeg på OUH som
præst med tilknytning til det palliative team
og er ansat i en 40 % stilling i StenløseFangel pastorat. Så alt i alt er min stilling
sammensat af tre dele, der ligger dejligt tæt
ved hinanden.
Jeg er for øjeblikket ved at tage et kursus
i sjælesorg på Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter i Løgumkloster, fordi jeg gerne
vil arbejde noget mere med samtalen med
mennesker i vanskelige situationer.
Jeg glæder mig til at virke som præst i
Tommerup og Broholm sogne, jeg har
indtryk af, at det er to sogne, hvor der sker
en del og hvor der er et godt liv omkring
kirkerne. Privat bor min mand, Henrik, og
jeg på Hvidkildevænget 11 i Odense M, så
jeg har ikke langt til kirkerne.
Annette Jørgensen

Annette Kjær
Jørgensen

Velkommen til Annette ...

INDSÆTTELSE: Som nævnt ovenfor vikarierer Annette Kjær Jørgensen i de kommende
måneder som sognepræst i vore sogne.
Kom og vær med til at tage rigtig godt
imod hende ved
indsættelsesgudstjenesterne
søndag den 14. september
kl. 9.15 i Tommerup kirke
og kl. 10.30 i Broholm kirke.
Efter gudstjenesten i Broholm kirke er
alle velkomne til et lille traktement i menighedshuset, hvor der bliver lejlighed til at
hilse på Annette og byde hende hjerteligt
velkommen.
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Det handler om at være omstillingsparat! Sådan lyder det
ofte nu om dage. Og hvad mon det så betyder her i vore sogne?

Der sker hele
tiden noget!
Det kirkeblad, du lige nu læser i, er en
hilsen til dig fra din lokale kirke. Og når du
på et tidspunkt har “tygget dig igennem”
det hele, tror jeg, du vil være enig i det,
som overskriften siger: Der sker hele tiden
noget.
Ikke bare er der gudstjenester hver
søndag - og særlige gudstjenester en gang
imellem på hverdagene. Der er også masser
af tilbud om ﬁlm, foredrag, eftermiddagsmøder, koncerter, teaterture og meget andet
godt. Med andre ord: Noget for enhver
smag - og for alle aldre.

Den nye sti og trappe
mellem Tommerup kirke
og sognehuset er nu
færdig - med belysning
og flotte stensætninger!

telser, byggeri, planer for kirkegårdene og
ikke mindst præstesituationen har fyldt
meget på dagsordenen for menighedsrådsmøderne i den seneste tid.
Netop nu tager vi imod Annette Kjær
Er der også noget for dig?
Jørgensen, som i nogle måneder skal vikaSpørgsmålet er så, om der er noget, der
riere her som sognepræst på 35 % af fuld
falder i din smag. Om der er nogle af de
tid, og det glæder vi os meget over.
mange tilbud, der “rammer” dig.
Men det skal ikke være nogen hemmeMenighedsrådenes aktivitetsudvalg gør
lighed, at vi med de mange præsteskift, der
sig i hvert fald umage for at sammensætte
har været i de senere år, føler, at vi har brug
så spændende og interessant og mangfoldigt for noget mere “stabilitet”. Det håber vi at
et program som muligt. Men til syvende
få, når en sognepræstestilling (forhåbentlig
og sidst afhænger successen jo af, om du og med en større kvote) snart opslås.
andre har lyst til at være med til at bakke
initiativerne op.
Struktur og konﬁrmander
Det håber vi, og alle er i hvert fald rigtig
I denne måned kommer vor biskop, Tine
hjertelig velkommen til de mange forskelLindhardt, på besøg i Assens provsti for
lige gudstjenester, møder og andet, der
at være med til at sætte en strukturdebat i
foregår her i Tommerup og Broholm sogne. gang. Biskoppen vil gerne høre menighedsrådenes og præsternes syn på, hvordan
Præstesituationen m.m.
folkekirken skal se ud i vores område
Og når nu menighedsrådene er nævnt, så fremover. Det kommer også til at handle
passer overskriften også meget godt der. For om, hvordan ressurserne anvendes mest
der sker virkelig hele tiden noget! Nyansæt- formålstjenligt, og hvor der evt. skal sættes

ind med nye initiativer.
Her kan det i øvrigt siges, at konﬁrmandsituationen helt naturligt vil indgå i
samtalen. Efter at de mindre skoler har
mistet deres 7. klasser, er der nemlig mange
steder opstået en ny situation, som er en
udfordring både for skolerne, sognene og
præsterne. Så det bliver spændende at følge
med i de kommende måneders strukturdebat i vort provsti, for også her gælder det, at
“der sker hele tiden noget”!
Hvad mener du?
Skulle du have lyst til at give dit besyv
med omkring det, der sker i vore sogne, er
du meget velkommen til at tage en snak
med menighedsrådsmedlemmerne og
præsterne. Vi tager meget gerne imod gode
råd og idéer.
Med venlig hilsen
Svend Faarvang

SYNG-SAMMENAFTEN

torsdag den 6. november kl. 19
til 20.30 i Broholm
menighedshus.
Bente Vestergaard
har valgt de sange, vi synger
sammen, og der serveres kaﬀe,
the og småkager.
Kom og syng med!
Fire nye konﬁrmandhold har netop
taget hul på konﬁrmandforberedelsen,
der leder frem til konﬁrmationerne
i Broholm kirke den 1. maj og i Tommerup kirke den 14. maj 2015. Her
er det nogle af Tommerup-konﬁrmanderne, der glæder sig over, at der
var brunsviger på programmet den
første gang, de mødte op til forberedelsen i Tommerup sognehus.
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SOGNEAKTIVITETER

FILMKLUBBEN

KOM TIL GRATIS KONCERT MED DR
Onsdag den 8. oktober kl. 19.30 på
Tommerup Efterskole:

Stærk musik med store budska

Torsdag den 13. november kl. 18.30
i Tommerup sognehus:
Suppe- og ﬁlmaften
Denne gang skal vi se “Kongens store tale”, som er
en Oscar-vindende britisk spilleﬁlm. Den er baseret på
kong Georg den Sjettes vanskeligheder med at holde
taler.
Vi starter kl. 18.30 med at spise suppe sammen. Så
fortæller Steﬀen Arndal lidt om ﬁlmen, og når vi har
set den, får vi kaﬀe og the og en småkage samt en snak
om ﬁlmen.
Alle er velkomne, men af hensyn til traktementet
(som koster 50 kr for suppe og drikkevarer) bedes man
tilmelde sig i god tid til Helga eller Svend på kontoret i
sognehuset, tlf. 64 76 12 54.
Kom og vær med til en hyggelig suppe- og ﬁlmaften torsdag den 13. november kl. 18.30 i Tommerup
sognehus!

Tirsdag den 30. september kl. 17.30
og tirsdag den 4. november kl. 17.30:
Hotdog-gudstjenester i Broholm kirke
Kom og vær med til et par anderledes gudstjenester i
børnehøjde!
Vi mødes kl. 17.30 i kirken. I september er det Svend,
der fortæller, og i november er det Annette, der står for
gudstjenesten. Vi beder også Fadervor og synger sammen.
Bagefter går vi ned i menighedshuset og spiser hotdogs.
Og efter maden er der tid og plads til leg, hygge, snak og
en kop kaﬀe. Kl. 19 siger vi godnat og på gensyn.
Hotdog-gudstjenesterne er for børn i alle aldre - og deres
forældre og bedsteforældre. Det er gratis at deltage.
Kom og vær med!
KIRKEBLADET | Efterår 2014

DR Big Bandet starter sin 50 års jubilæumssæson
arrangører, har det været m
med en turné rundt i Danmark - med afstikkere til
gratis. I pausen sælges forf
Sverige og Tyskland. Onsdag den 8. oktober kompriser.
mer Big Bandet til Tommerup, hvor der kl. 19.30
Gratis billetter kan afh
gives koncert på Tommerup Efterskole, - og der
i Assens Kommune, på ko
venter helt sikkert publikum en forrygende oplevelse. sognehus (hver onsdag og
På programmet står en række af de spirituals, der
13) samt ved indgangen.
med deres rørende og stærke historie
vil fremkalde gåsehud på de ﬂeste.
Bag koncerten står DR Big Bandets
“grand old man”, Vincent Nilsson, der
både står for arrangementerne, dirigerer bandet og er solist på sin basun,
og arbejdet med at omsætte musikken
til DR Big Bandet har været et drømmeprojekt for ham!
Genren har sit udspring blandt de
sorte i USA’s sydstater og formidler et
tydeligt kristent budskab om, at den
modstand, man oplever i livet, kan
overleves ved hjælp af troen på Gud,
som det fremgår i titler som ‘Nobody
Knows The Trouble I’ve Seen’, ‘Down
By The Riverside’ og ‘Sometimes I Feel
Like A Motherless Child’.
Det er med Vincent Nilssons ord
FEATURING: ELIEL LAZO, VOCAL & PERCUSSIO
“åndelig musik med en stærk historie”, DIRIGENT, SOLIST OG ARRANGØR: VINCENT NIL
som også har meget at sige os her i
2014.
Det har været et stort ønske for DR
Big Bandet at give nogle koncerter på
spillesteder, man ikke plejer at besøge,
og koncerten på Tommerup Efterskole
er blevet til i et unikt samarbejde mellem DR Big Band, Tommerup Efterskole, Assens kommune og Tommerup
og Broholm sogne.
Takket være stor velvilje fra alle med-

IN THE NEE
OF PRAYER

DR BIG BANDET
SPILLER SPIRITUAL

KOM OG OPLEV DR BIG BANDET ONSDAG DEN 8. OKTOB
TOMMERUP EFTERSKOLE, SORTEBROVEJ 17. DET BLIVER

SOGNEAKTIVITETER

BIG BAND!

aber

muligt at gøre koncerten
friskninger til rimelige

hentes på bibliotekerne
ontoret i Tommerup
g fredag mellem 8 og

ED
R

LS

ON
LSSON

BER KL. 19.30 PÅ
R RIGTIG STORT!

EFTERMIDDAGSMØDER
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Tirsdag den 18. november kl. 17.30 :

Tirsdag den 30. september kl. 15 i Tommerup
Sognehus:
Ved efterårets første eftermiddagsmøde får vi besøg af Eva
Ladefoged, der for en del år siden
var organist i vore kirker. Siden har
hun været sognepræst i tre sogne i
Jylland, og her i sommer er hun så
vendt tilbage til Fyn, hvor hun nu
er sognepræst i Vester Hæsinge og
Sandholts Lyndelse.
Eva har valgt at kalde sit eftermiddagsforedrag “Noget om
blomster!”

Tirsdag den 28. oktober
kl. 15 på Vestfyns Efterskole, Nørremarksvej 21:
Oktober måneds eftermiddagsmøde ﬁnder sted på Vestfyns
Efterskole, hvor forstander Marie
Klit vil give os en rundvisning og
fortælle om skolen - og om det, man
gerne vil give eleverne med fra deres
ophold på efterskolen. Desuden skal
vi se en ﬁlm fra den tur til Tanzania, som efterskolens elever var på i
foråret.
Og så skal vi naturligvis også have
kaﬀebord og en efterårssang fra
Højeskoleangbogen!

Tirsdag den 25. november kl. 15 i Broholm
Menighedshus:
“Vor gamle provst”, Palle Jensen,
der nu ”kun” er sognepræst i
Nørre Broby, kommer på besøg til
efterårets sidste eftermiddagsmøde.
Og - som mange ved - plejer det
ikke at være kedeligt, når Palle
fortæller lune historier.
Denne gang har han kaldt det
“Bilen på billedet fra Bellahøj”,
og hvad der gemmer sig bag denne
underfundige titel, må man komme
til Broholm Menighedshus den 25.
november for at ﬁnde ud af. Men
det handler vist bl.a. om, da familien Danmark pakkede campingbordet, fyldte termoﬂasken, foldede
Esso-vejkortet ud, startede bilen og
tog på tur.
Alle er velkomne til eftermiddagsmøderne. Der er kaﬀebord á
25 kr. pr. person.

Fyraftensandagt, pizza og en tur til Filippinerne!
Drømmer I også om at rejse langt væk fra den danske vinter? Så kom og
få lidt inspiration til, hvordan drømmen kan blive til virkelighed.
Charlotte og Lars Drejergaard, der til daglig bor på Skolevej her i Tommerup, tog sammen med deres to børn på 5 og 8 år på en 3 måneder lang
rejse rundt på de smukke ﬁlippinske øer.
I et billedforedrag vil de fortælle om deres mange oplevelser - og hvilke
tanker de gjorde sig mht. at rejse rundt med mindre børn i det fattige land.
Kort sagt: Billeder og ord om mange af de spændende oplevelser, de havde i
landet med de 7000 øer.
Tirsdag d. 18. nov. begynder vi med en kort fyraftensandagt i Tommerup kirke kl. 17.30. Derefter spiser vi pizza sammen i sognehuset, og så
tager Charlotte og Lars os med på deres oplevelsesrige tur. Kom og vær med!
Arrangementet henvender sig særligt til børnefamilier, men alle er naturligvis velkomne. Mad og drikke koster 20 kr. pr. person - 50 kr. pr. familie.

Tirsdag den 11. november
kl. 18.30 på Odense Teater:

FEST

I LØNNEBERG

Traditionen tro ...

“EEEEMIL”, råber Anton Svendsen, så det runger i hele Katholt. Nu
har Emil fra Lønneberg igen været ude på ballade. “Jeg gjorde det bare af
godhed”, siger han, men det er der ikke mange, som forstår. Alma Svendsen
skriver fortvivlet i sine stilehæfter om sønnens skarnsstreger. Og Emil, ja,
han må gang på gang sidde i værkstedet og tænke over sine gale streger, mens
han snitter træmænd.
Igen i år er der mulighed for at opleve en festlig juleforestilling på
Odense Teater. Vi har bestilt 85 billetter til forpremieren tirsdag d. 11.
november kl. 18.30. Billetterne koster 140 kr. stykket og kan købes på
kontoret i Tommerup sognehus hver onsdag og fredag mellem 8 og 13.
Billetter (á 75 kr.) til bustur frem og tilbage til teatret kan også købes.
KIRKEBLADET | Efterår 2014
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
MØDER I MISSIONSHUSET

September:
Fredag d. 19. kl. 16.00-18.30: Gud og mad
Tirsdag d. 23. kl. 19.30: Møde i Assens
v/Bjarne Lindgren Christensen
Onsdag d. 24. kl. 19.30: Møde i Tommerup
v/Bjarne Lindgren Christensen
Torsdag d. 25. kl. 19.30: Møde i Dreslette
v/Bjarne Lindgren Christensen
Oktober:
Onsdag d. 1. kl. 19.30: Socialt arrangement.
Koret “Circa” medvirker
Onsdag d. 8. kl. 19.30: Møde v/Peder
Pontoppidan Thyssen. Emne: Hvor meget
ansvar har vi for hinanden?
Onsdag d. 22. kl. 19: Overgangsfest for Elna

Fredag d. 31. kl. 16-18.30: Gud og mad
November:
Tirsdag d. 4. kl. 19.30: Bedemøde
Fredag d. 7. kl. 18: Fælles familieaft. i Assens
Onsdag d. 12. kl. 19.30: Møde. Vores egen
aften - Emne: Trosbekendelsen
Onsdag d. 19. kl. 19.30: Møde. Vores egen
aften - Emne: Trosbekendelsen
Fredag d. 28. kl. 16-18.30: Gud og mad
December:
Tirsdag d. 2. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 3. kl. 19.30: Vi bakker op om “Syng
julen ind” i Broholm kirke
Onsdag d. 10. kl. 19.30: Adventsmøde hos
Anette og Tage, Kamgårdsvej 94

SOGNENYT
Vi samler ind ...

INDSAMLINGER I KIRKEN: I de kommende måneder samler vi ind til:
21. og 28. september: Høstindsamling
til forskellige formål
19. oktober: Menighedsarbejde i sognet
26. oktober: Spejderhjælpen og FDF’s
missionsarbejde
2. og 9. november: Danske Sømandsog Udlandskirker
30. november, 3. og 14. december:
Menighedsarbejde i sognet

Alle Helgens-gudstjenester

EN MINDEDAG: Første søndag i november er Alle Helgens dag, hvor vi
mindes dem, vi har mistet.
I år er det søndag den 2. november, og ved gudstjenesterne kl. 10.30
i Tommerup kirke og kl. 19.00 i
Broholm kirke vil navnene på dem,
der er døde i vore sogne siden sidste
Alle Helgen, blive nævnt.
Der vil også være musikindslag ved
gudstjenesterne, og alle er velkomne.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

BROHOLM: Broholm menighedsråd holder
møde onsdag d. 24. september kl. 19, onsdag
d. 22. oktober kl. 19 og onsdag d. 19. november kl. 19.
TOMMERUP: I Tommerup sogn er der menighedsrådsmøde tirsdag d. 7. oktober kl. 19 og
tirsdag d. 18. nov. kl. 20.
Desuden holder de to råd fællesmøde
torsdag d. 11. september kl. 19 i Tommerup
sognehus.
Alle menighedsrådsmøder er oﬀentlige, så
tilhørere er altså velkomne.

BUSK

ISÆR FOR DE YNGSTE: Søndag den
26. oktober sætter vi en tyk streg
under, at Børn, Unge, Sogn og Kirke
hører sammen. Ved gudstjenesterne i
Tommerup kirke kl. 10.30 og i Broholm kirke kl. 14 medvirker KFUMspejderne og FDF-erne. Vel mødt!

MISSION AFRIKA-KREDSEN
Mandag d. 13. oktober kl. 19.30 hos Helga og
Finn Skovsgaard, Nyvej 60.
Mandag d. 3. november kl. 19.30 hos Dagmar og Svend Åge Nielsen, Kløvermarksvej 3

SIDEN SIDST
...
Viede i Broholm kirke:

Døbte i Tommerup kirke:
29.6.
Valdemar Radoor Mødekjær, Bjelkevej 7A
13.7.
Sophia Kamma Søberg, Tobovej 79
27.7.
André Lindberg Christiansen, Møller Eriksensvej 6
3.8.
Freja Kristine Witting, Holtevej 76, Glamsbjerg
3.8.
Daniel Frej Witting, Holtevej 76, Glamsbjerg
3.8.
Mia Lohmann Nedertoft, Lunddalsvej 1
3.8.
Lea Dung Lohmann Nedertoft, Lunddalsvej 1
3.8.
Emil Lohmann Nedertoft, Lunddalsvej 1
31.8.
Laura Wilberg Schmidt, Bystævnevej 11 A
Døbte i Broholm kirke:
15.6.
Lia Stokkebro Klüver, Torvegade 31
22.6.
Alma Nygaard Johansen, Torvegade 27
10.8.
Emmy Anna Balfour, Teglhøjen 7

Viede i Tommerup kirke:
5.7.
Anne Haugaard Andersen og Ken Willumsen,
Otto Ruds Vej 2, Odense
16.8.
Kristine Bach Nielsen og Carsten Feldt,
Møller Eriksensvej 4
23.8.
Mette Rye og Daniel Sørensen, Stationsvej 12, Haarby
30.8.
Camilla Thorsgaard Nielsen og Paw Bonde Ibsen,
Højsletten 11
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21.6.
26.7.
9.8.
23.8.
30.8.

Karina Krog Westergaard og Adam Gadegaard Bendixen,
Teglhøjen 12
Louise Maria Bøgelund Kristiansen og Kenneth Juul
Bernth, Drewsensvej 12, st. th., Odense
Lene og Günther Okholm, Hvedholmvænget 22,
Odense (kirkelig velsignelse)
Anne Hammer og Thomas Dennis Jellinghof,
Teglhøjen 14 (kirkelig velsignelse)
Christina Dahlquist og Tonni Jacobsen, Lilleskovvej 1

Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
18.6.
Birte Camilla Jensen, 82 år, Fuglekildevej 105, Verninge
Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
21.6.
Ketty Hammelev Grevald, 89 år, Tallerupvej 21, (fra
Fangel Kirke)
28.6.
Christel Edel Raatz, 80 år, Rughøjvej 73, Bellinge
16.8.
John Bang Larfort, 64 år, Ahornvænget 14
16.8.
Erik Iversen, 77 år, Strandgade 81, Haarby
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FARVEL OG GODDAG - I BROHOLM SOGN
Vores tidligere graver, Poul Jochumsen, har
søgt andre græsgange. Her i august kunne vi
ønske Poul held og lykke i sin nye graverstilling på Sdr. Broby kirkegård.
Poul var ganske ung, da han tiltrådte
stillingen som graver ved Broholm kirke, men
han har helt og fuldt levet op til opgaverne
og blev hurtigt afholdt som graver. Ikke kun
af de menighedsråd, som Poul har arbejdet
sammen med, men sandelig også blandt de
mennnesker, han mødte i kirken, og besøgende på kirkegården.
Vi ønsker alt det bedste for Poul og familien
fremover, og siger stor tak for trofast samarbejde gennem 18 år.
I samme forbindelse kan vi nævne, at vores
vellidte gravermedhjælper gennem mere end
8 år, Niels Erik Pedersen, nu er tiltrådt stil-

lingen som graver ved Broholm kirke, og det
glæder os alle, da Niels Erik er omhyggelig og
dygtig i sin gerning og især afholdt for sit stille
og tillidsvækkende væsen.
Ny gravermedhjælper er Brian Vilhelmsen,
som er bosiddende i Odense, men har sine
rødder i FDF i Tommerup St.
Brian er oprindeligt uddannet væksthusgartner, så det grønne område har hans store
interesse.
Broholm menighedsråd siger Poul en stor
tak med ønsket om alt det bedste fremover, og
byder samtidig Niels Erik og Brian hjerteligt
velkommen i deres nye stillinger ved Broholm
kirke.
Bodil Vestergaard Madsen
formand for menighedsrådet i Broholm

- OG I TOMMERUP SOGN!
Vor graver, Henrik Nygaard Jensen, som
har været ansat ved Tommerup Kirke i godt
2 år, har valgt at opsige sin stilling hos os. Vi
siger tak til Henrik for hans indsats omkring
kirkegården og kirken og ønsker ham alt godt
fremover.
Vi har i stedet ansat Lars Rasmussen som
ny graver ved Tommerup Kirke. Lars er for
nogle måske allerede et kendt ansigt, da han
har færdedes omkring kirken de seneste par
måneder, hvor han har færdiganlagt stien mellem sognehuset og kirken.
Lars bor i Haarby og har de senere år været
selvstændig indenfor vedligehold og anlægsarbejder.
Vi byder Lars Rasmussen velkommen

blandt os og glæder os til samarbejdet med
ham.
Anette Vig
formand for menighedsrådet i Tommerup

SYNG JULEN IND!

Også i år er alle velkomne til at synge julen
ind i Broholm kirke sammen med Seniorkoret og sognepræst Annette Kjær Jørgensen.
Det foregår onsdag den 3. december kl.
19.30, og når vi er færdige i kirken, er der
kaﬀe, the og æbleskiver i menighedshuset, og
- som traditionen byder - får vi naturligvis
også en julehistorie, mens vi nyder æbleskiverne!

Hvor henvender man sig - og hvornår?

Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har “forputtet” sig? Eller vil man gerne
have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer,
der er på dagsordenen?
Så kan alle, der bor i Tommerup og Broholm sogne, henvende sig i Tommerup sognehus og
præstegård, Kirkebjerg 2 (lige ved siden af Tommerup kirke). Præstesekretær Helga Skovsgaard eller sognepræst Svend Faarvang kan træﬀes på kirkekontoret hver onsdag og fredag
mellem 8 og 13 (tlf. 64 76 12 54), men man kan også henvende sig på andre tider. Bemærk
dog, at mandag er fridag. Annette Jørgensen kan kontaktes på tlf. 29 27 65 91. Drejer det
sig om et besøg, en samtale eller andet, kan man naturligvis både ringe og sende en mail til
svend@faarvang.com eller til akt@km.dk
Har du i øvrigt spørgsmål - eller forslag og ideer, ris eller ros i forbindelse med Kirkebladet,
hører vi meget gerne fra dig!

Kalenderen ...
SEPTEMBER:

Sønd. d. 14: Indsættelsesgudstj.
Fred. d. 19.: Gud og mad
Sønd. d. 21.: Høstgudstjeneste i
Tommerup
Tirsd. d. 23., onsd. d. 24. og tord. d.
25.: IM-møderække
Sønd. d. 28.: Høstgudstjeneste i
Broholm
Tirsd. d. 30.: Eftermiddagsmøde
Tirsd. d. 30.: Hotdog-gudstjeneste

OKTOBER:

Onsd. d. 1.: Møde i miss.-huset
onsd. d. 8.: Møde i miss.-huset
Onsd. d. 8.: DR Big Band koncert
Mand. d. 13: Mission Afrika-kreds
Onsd. d. 22.: Møde i miss.-huset
Sønd. d. 26.: BUSK-gudstjenester
Tirsd. d. 28.: Eftermiddagsmøde
Fred. d. 31.: Gud og mad

NOVEMBER:

Sønd. d. 2.: Alle Helgens gudstj.
Mand. d. 3.: Mission Afrika-kreds
Tirsd. d. 4.: Hotdog-gudstjeneste
Tirsd. d. 4.: Bedemøde
Torsd. d. 6.: Syng-sammen-aften
Fred. d. 7.: IM-familieaften
Tirsd. d. 11.: Fest i Lønneberg
Onsd. d. 12.: Møde i miss.-huset
Torsd. d. 13.: Suppe- og ﬁlmaften
Tirsd. d. 18.: Fyraftensandagt, pizza
og en tur til Filippinerne
Onsd. d. 19.: Møde i miss.-huset
Tirsd. d. 25.: Eftermiddagsmøde
Fred. d. 28.: Gud og mad

DECEMBER:

Tirsd. d. 2.: Bedemøde
Onsd. d. 3.: Syng julen ind
Onsd. d. 10.: IM-adventsmøde
LÆS MERE PÅ
VORES HJEMMESIDE:
WWW.TOMMERUPOGBROHOLM.DK
WWW.TOMMERUPKIRKE.DK
WWW.BROHOLMKIRKE.DK
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GUDSTJENESTETIDER

HVEM | HVAD | HVOR ?

Velkommen i
kirke!
TOMMERUP KIRKE

“Så lær mig da, Herre,
at dig til behag jeg bruger det
pund, mig blev givet”

BROHOLM KIRKE

Indsættelse af 9.15
Annette Kjær Jørgensen

14. september
13. søndag efter trinitatis

10.30 Indsættelse af
Annette Kjær Jørgensen

Høstgudstjeneste 10.30
Svend Faarvang

21. september
14. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

28. september
15. søndag efter trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste
Svend Faarvang

30. september
Tirsdag

17.30 Hotdog-gudstj.
Svend Faarvang

10.30
Annette Kjær Jørgensen

5. oktober
16. søndag efter trinitatis

9.15
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Annette Kjær Jørgensen

12. oktober
17. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

Kirkefrokost 10.30
Svend Faarvang

19. oktober
18. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

BUSK-gudstj. 10.30
Svend Faarvang

26. oktober
19. søndag efter trinitatis

14.00 BUSK-gudstj.
Svend Faarvang

Alle Helgen 10.30
Svend Faarvang

2. november
Alle Helgen

19.00 Alle Helgen
Svend Faarvang

4. november
Tirsdag

17.30 Hotdog-gudstj.
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Svend Faarvang

9. november
21. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

16. november
22. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Annette Kjær Jørgensen

23. november
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

30. november
1. søndag i advent

9.15
Svend Faarvang

3. december
Onsdag

19.30 Syng julen ind
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Annette Kjær Jørgensen

7. december
2. søndag i advent

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

14. december
3. søndag i advent

14.00 Julemusikgudstj.
Svend Faarvang

HØSTGUDSTJENESTER

søndag den 21. september
kl. 10.30 i Tommerup kirke
og søndag den 28. september
kl. 10.30 i Broholm kirke.
Der vil være lejlighed til
at give en god gave til årets
høstindsamling.
Desuden bydes de nye
konﬁrmander velkommen ved
høstgudstjenesterne.

SOGNEPRÆSTERNE:
Svend Faarvang, Kirkebjerg 2, 5690
Tommerup, tlf. 64 76 12 54,
træﬀes alle dage - undtagen
mandag, som er fridag. Kan også
kontaktes på 28 12 25 49 eller:
svend@faarvang.com
Annette Kjær Jørgensen, Hvidkildevænget 11, 5230 Odense M., tlf.
29 27 65 91. E-mail: akt@km.dk
Præstesekretær Helga Skovsgaard
træﬀes i sognehuset hver onsdag
og fredag mellem 8 og 13.
TOMMERUP SOGN:
Graver Lars Rasmussen træﬀes normalt i graverhuset på Tommerup
kirkegård, Nørremarksvej 2 - tlf.
21 60 83 09 - hverdage undt.
mandage kl. 9.30-10 og 14.30-15.
Privat: Brunshusevej 32, 5683
Haarby, tlf. 20 55 98 44.
Organist Ib Berg, Torpevænget 7,
Årslev, tlf. 20 41 66 87.
Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, tlf. 64 76 22 42 - og
Svend Åge Nielsen, Kløvermarksvej 3,
Brylle, tlf. 64 75 18 02
Kirkeværge Søren Snogdal-Bech,
Skovstrupvej 35, tlf. 64 76 34 74 .
Menighedsrådsformand Anette Bøgebjerg Vig, Kamgårdsvej 94, tlf.
64 76 30 10.
BROHOLM SOGN:
Graver Niels Erik Petersen træﬀes
normalt i Broholm menighedshus
- tlf. 64 76 34 62 - hverdage undt.
mandage kl. 9.30-10 og 12-12.30.
E-mail: broholmk@mail.dk
Organist Ib Berg, Torpevænget 7,
Årslev, tlf. 20 41 66 87.
Kirkesanger Mette Schlüter, Lindebjergvej 3, Verninge, tlf. 30 29 63
49, mws.apm@gmail.com
Kirkeværge Karin Frantzen,
Teglbakken 16, tlf. 64 76 21 75.
Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen, Stenløkkevænget 4,
tlf. 64 76 21 43. E-mail:
broholm.menighedsraad@live.dk
Broholm menighedshus: Kirkevej 28
KIRKEBILEN KØRER ...
og må meget gerne benyttes til
gudstjenester og arrangementer i
vore sogne. Ring blot til Tommerup
Turistfart - tlf. 64 75 12 00 - senest
dagen før.

Klik ind på
www.tommerupogbroholm.dk
og læs mere!

