 Sommertid er også kirketid! Når “familien Danmark” holder ferie, er kirkedørene også åbne - både ude i sommerlandet og “herhjemme” ...

SE SIDE 3 ...
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN

telefon.
Bruden tog sig til hovedet, gommen
lo, præsten vidste ikke, hvordan han
skulle få fortalt os, hvad Eva egentlig
sagde.
Og dårligere bliver historien ikke af, at
Lotte Boas
både gom og brud er præster og egentlig
burde have en meget god fornemmelse
af, hvad der er godt, og hvad der ikke er
så godt i en kirke.
Men vi lo, for det var jo en festdag. Og
de to sagde ja til hinanden.
Og endnu en ting vil jeg huske fra
det bryllup: Eva sagde (og dette er frit
citeret, for jeg har endnu ikke fået købt
Jeg kommer til temmelig mange bryl”Det tabte Paradis” af Milton): ”Hvis du,
lupper. De ﬂeste som præst. Men nogle
Adam, bliver i haven, taber jeg for evigt
gange som gæst. Det kan man have en
paradis. Jeg har tabt Paradisets have, men
faglig interesse i. Hvilke salmer er valgt?
Kan man få nye ideer? Holder præsten en hvis du går med mig, vinder jeg paradis.”
Dette er meget frit citeret, men ikke
god tale? For nylig var jeg til et bryllup,
langt fra den pointe, at paradis kan vi
hvor vi sang ”Du som ud af intet skabte
vinde, hver gang vi siger ja til hinanden.
lys og liv og herlighed”. Den havde jeg
Og med salmen sang vi: ”Du som ud
aldrig før sunget til et bryllup. Så blev jeg
rigtig glad for at opdage sådan en ﬁn bryl- af intet skaber tro og håb og kærlighed,
paradiset, som vi taber, gror af Ordets
lupssalme, der handler om alt det, Gud
blomsterbed, byder her den gode fred,
giver os, og som er livet selv! Kærlighed
som kun kærligheden ved.”
for eksempel.
Og foran os ligger sommeren.
Det var et godt bryllup, vi var til den
Nogle skal giftes - og vælge salmer og
dag. Jeg selv er ikke meget for denne
sige ja til hinanden i kirken. Nogle skal
stræben efter det perfekte. Så selv om
brudeparret helt sikkert havde ønsket sig til bryllup og sidde der på kirkebænken
det perfekte bryllup, så blev det, der kom og tænke på, hvem man selv skal huske
at sige ja til. Nogle skal måske slet ikke
til at stå som det mest mindeværdige, og
som jeg er sikker på, vi vil tale om i fami- til bryllup i sommer, - men derfor kan
man godt lede efter, hvor der er mulien de næste 100 år, at midt i præstens
lighed for at skabe et lille paradis ved at
tale, ja, faktisk lige da præsten nåede til
det spændende punkt: Hvad var det, Eva sige ja til andre mennesker.
Medarbejdere på Guds vilje med versagde til Adam for at trøste ham over
tabet af Paradiset? Lige som vi skulle til at den er vi, når vi er gode ved hinanden.
God sommer!
Lotte Boas
høre svaret på det, da ringede gommens

Når paradis
ikke er at
være perfekt!

Kirkesanger-farvel og
goddag!

VAGTSKIFTE: Broholm kirkes kirkesanger
gennem de seneste tre år, Anitta Nielsen,
har skiftet Broholm kirke ud med to jyske
kirker på Horsens-egnen. Dermed har
Anitta fået lidt længere på arbejde, for hun
bliver boende i Tommerup St. Til gengæld
får hun opfyldt sit ønske om at skulle
synge ved ﬂere gudstjenester og kirkelige
handlinger - og dermed få lidt mere i lønningsposen! Vi siger Anitta en stor tak for
den tid, hun har været hos os og glædet os
med sin dejlige sang - og ønsker hende alt
godt fremover.
Fra 1. juni har Broholm menighedsråd så
ansat Mette Schlüter fra Hjelmerup som
ny kirkesanger. Mette er gift med Anders,
der er organist, og sammen har de Jakob
på 5 år.
Mette er 37 år, uddannet cand.mag. og
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Mette
Schlüter

er HF-lærer ved VUC Nyborg, hvor hun
underviser i dansk og religion. I lidt mere
end 20 år har hun arbejdet som kirkesanger - senest i Nørre og Sønder Broby
kirker.
Mette glæder sig til de nye udfordringer i
Broholm kirke, og menighedsrådet glæder
sig til samarbejdet med hende, - og vi er i
øvrigt sikre på, at vi igen har fået en både
dygtig og kompetent kirkesanger.

NYT FRA VORE SOGNE ...
Nye takster på kirkegården

ENSARTEDE PRISER? For ﬂere år
siden opfordrede Kirkeministeriet i et
cirkulære til, at man ude i stifterne,
provstierne og sognene arbejdede hen
imod ensartede takster for de ydelser,
der skal betales for på landets mange
kirkegårde. Fyens Stift har nu fulgt op
på denne opfordring og bedt provstierne arbejde videre med sagen. I Assens
provsti har der derfor været afholdt
nogle sonderende møder, og her var
der ikke umiddelbart enighed om den
kommende pris-politik. Derfor arbejdes
der videre i sognene og i provstiet, og vi
vil orientere om sagen, så snart man har
fundet frem til en løsning.

Konfirmandforberedelse og den
nye folkeskolereform

STATUS QUO! Det har rundt om i landets sogne, på skoler og i kommuner
været drøftet, hvordan konﬁrmandforberedelsen skal kunne indpasses i 7. årgangs undervisning, når skolereformen
træder i kraft efter sommerferien.
Efter møder med Assens kommunes
vicedirektør for skoleområdet, Esben
Krægpøth, har provst Ole Hyldegaard
Hansen og ﬂere præster forhandlet
sig frem til, at der for det kommende
skoleårs vedkommende bliver tale om
en “status quo-løsning”. Det betyder, at
konﬁrmandundervisningen i vore sogne
i 2014-15 bliver som hidtil og stadig
ligger i morgentimerne onsdag og
torsdag, - at det gode samarbejde med
skolerne i øvrigt fortsætter, - og at det
først senere afklares, hvad der sker efter
næste skoleår.
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Så kom tallet på, hvor mange der i det sidste års tid har været i kirke på
Fyn. Vi bringer her stiftets pressemeddelelse om kirketællingen:

750.000!
Fyns første kirketælling viser et andet
billede end tomme kirkebænke. Ikke mindre end trekvart million mennesker har
været i kirke i Fyens Stift fra maj 2013
til april 2014. Det viser den første kirketælling, der er gennemført på Fyn.
Tallet er så stort, at det kan være svært at
forestille sig. Det svarer til tilskuertallet til
hundrede af OB’s superligakampe.
Da biskop Tine Lindhardt bad menighedsrådene tælle kirkegængere for et år
siden, var det for at få viden om kirkegangen og kirkelivet på Fyn. Tallene giver
menighedsråd og præster et godt redskab at
arbejde med, når de skal planlægge sognets
aktiviteter.
Desuden kan folkekirken nu sort på
hvidt dokumentere, at der er stor interesse
for at komme i kirke.
- Tal er ikke alt, men de viser, at kirken
er med i mange fynboers liv i løbet af et år.
Desuden kan vi nu svare på spørgsmålet om,
hvor mange der kommer i kirke. Det synes jeg
er glimrende, og vi lægger gerne tallene åbent
frem, siger biskop Tine Lindhardt.
Gennemsnit på 43 kirkegængere
Hver gang der er en gudstjeneste, et
bryllup eller en begravelse i en af kirkerne
på Fyn, kommer der i gennemsnit 43
mennesker i kirke. Og der var vel at mærke
16.500 gudstjenester og kirkelige handlinger på Fyn sidste år.
Tallene viser også, at hverdagsgudstjenester er blevet populære. Når der er gudstjeneste på en hverdag, er deltagertallet lidt
højere end til søndagens højmesser. Der
blev i perioden holdt ca. 2.300 hverdagsgudstjenester og ca. 10.000 højmesser om
søndagen i kirkerne i Fyens Stift.
- Hverdagsgudstjenester, f.eks. børne- og
familiegudstjenester (de såkaldte spaghettigudstjenester) er kommet for at blive. Moderne menneskers livsrytme er anderledes end

Tallene for “kirkebesøg”
i Tommerup og Broholm
kirker indgår naturligvis
i Fyns stifts første
kirketælling ...

på, hvad man kan gøre for at ﬂere ﬁnder
anledning til at gå i kirke. Det sker ikke
blot for at blive ﬂere, men fordi kirken
har et vigtigt budskab, og alle skal have
mulighed for at høre det.
- Det er ikke et mål i sig selv at være
Kun én procent af alle gudstjenemange. Men kirken har noget vigtigt at
ster aflyses
Tine Lindhardt har også bedt menigheds- sige. Derfor er det glædeligt, når ﬂere og ﬂere
rådene registrere, når gudstjenester aﬂyses, forældre tager hele familien med i kirken til
de såkaldte messefald. Dem er der 138 af i barnedåb. Opgaven er at få de mange, der går
perioden, hvilket svarer til ca. en procent af ud af en kirkedør, til at sige ’her vil jeg gerne
komme én gang til’, siger Tine Lindhardt.
gudstjenesterne.
- Selvfølgelig er det ubehageligt, når en
Kirkens rolle på landet
gudstjeneste må aﬂyses, men helt undgås
Den fynske kirketælling viser en intereskan det ikke. Tallene giver nu anledning til,
sant tendens, nemlig at de mindre samfund
at menighedsråd og præster ved de kirker,
har større kirkegang end bysamfundene
der oplever messefald, vurderer, om nogle af
set i forhold til sognenes størrelse. Meget
gudstjenesterne kan tilrettelægges på et andet
tydelig er tendensen på småøerne, men
tidspunkt, eller der måske skal holdes færre
også i mange landsogne bakker beboerne
af én slags gudstjenester og ﬂere af en anden
markant op om kirken. Kirken er vigtig for
slags, siger Tine Lindhardt.
sammenhængskraften i de små samfund.
Biskoppen understreger, at der jo også
- Mange steder er skolen, købmanden og
stadig er plads til ﬂere på kirkebænkene,
og der vil i de kommende år blive sat fokus forsamlingshuset væk, men kirken er der og
bliver et samlingspunkt og en ramme, både
selvfølgeligt om det kirkelige men også om det
folkelige, slutter Tine Lindhardt.
tidligere, og det indretter de fynske kirker sig
efter, men selvfølgelig er det vigtigt også at
holde fast i søndagsgudstjenesten, siger Tine
Lindhardt.

Tine
Lindhardt

Flere tal på vej
Flere stifter er ligesom Fyens Stift gået i
gang med at tælle kirkegængere. Målet er at
få mere viden om kirkegangen og kirkelivet i folkekirken. De nye tal kan samtidig
blive et brugbart redskab, når kirkerne
skal planlægge eksempelvis tidspunkter for
gudstjenester og aktiviteter.
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MINI-KONFIRMANDER

En herlig flok “mini-er”

I løbet af foråret har ikke mindre end 40 mini-konﬁrmander været på opdagelse i og omkring
Broholm kirke. Denne herlige ﬂok af “3.-klasser” fra Tallerupskolen er hver torsdag eftermiddag
mødtes med Aase, Karen, Lotte, Rasmus og Svend, og det har alle parter vist haft stor fornøjelse af.
Der er bl.a. blevet lavet mini-konﬁrmandbog med ﬂotte billeder, og så har ﬂokken også været på
udﬂugt. Og torsdag den 19. juni slutter vi af med en skattejagt!
Til efteråret bliver der mulighed for at blive mini-konﬁrmand i Tommerup kirke og sognehus.

I år var d

Store Bededag den 16. maj blev Lucas, Ghit
Mateusz, Jonas, Ida, Kriss, Caroline og Jona
gudstjeneste i Broholm kirke.

Og kagemand til konﬁrmanderne ...

Ved den sene konfirmationsgudstjeneste St
Nicolai, Mie, Oliver, Oliver, Laurids, Rune, R
Sofie konfirmeret af Lotte Boas i Broholm k

“Dagen før dagen” var alle Tommerup-konﬁrmander til generalprøve i kirken, og bagefter var der det
tradionsrige kagemands-spiseri i sognehuset. Her er “det skøre” billede af hele ﬂokken. På selve konﬁrmationsdagen så de, som det kan ses på billederne herunder og til højre, lidt anderledes - og ret ﬂotte - ud!
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der 63 glade konfirmander i vore kirker!

ta, Trine, Christian, Aleksander, Zindi, Laura, Valdemar, Mie,
as konfirmeret af Lotte Boas ved den tidlige konfirmations-

Kristi Himmelfartsdag den 29. maj var det Emily, Katrine, Benjamin, Anja, Caroline, Morten, Rikke,
Kasper, Tenna, Rikke, Nikolai, Andreas, Celina, Aske, Helena og Jens, der blev konfirmeret af Svend
Faarvang ved den tidlige konfirmationsgudstjeneste i Tommerup kirke.

tore Bededag den 16. maj blev Lasse, Clara, Amalia, Jonas,
Rasmus, Daniel, Celina, Andreas, Laura, Anna, Christoffer og
kirke.

Og ved den sene konfirmationsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag den 29. maj i Tommerup kirke blev
Victoria, Freja, Stine, Betina, Karna, Mathis, Daniel, Sebastian, Andreas, Rikke, Nathasja, Maria, Daniel
og Nanna konfirmeret af Svend Faarvang.

De næste års konfirmationer ...

Også i de kommende år holder vi fast
ved traditionen med, at der er konﬁrmationer i Broholm kirke Store Bededag og
i Tommerup kirke Kristi Himmelfartsdag.
Det betyder, at der i 2015 vil være konﬁrmation den 1. maj i Broholm kirke og
den 14. maj i Tommerup kirke.
I 2016 er det den 22. april i Broholm

kirke og den 5. maj i Tommerup kirke, og
i 2017 er det den 12. maj i Broholm kirke
og den 25. maj i Tommerup kirke.

Konfirmandstart ...

Alle, som gerne vil konﬁrmeres i Tommerup og Broholm kirker i foråret 2015,
vil i begyndelsen af det nye skoleår få en
indbydelse til at deltage i konﬁrmandforberedelsen, som begynder i starten af

september.
Der vil være tilmelding onsdag den
27. august i Broholm menighedshus
og torsdag den 28. august i Tommerup
sognehus, og konﬁrmander og forældre
indbydes også til høstgudstjenesterne den
21. og 28. september, hvor der bagefter
vil være en lille komsammen, hvor der
bliver lejlighed til at få svar på spørgsmål
om konﬁrmandforberedelsen.
KIRKEBLADET | Sommer 2014
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
MØDER I MISSIONSHUSET

Juni:
Fredag d. 13. kl. 16.00-18.30: Gud og mad
Mandag d. 23. kl. 19.30: Sankt Hans aften
hos Irene og Knud, Ryttergade 5, Brylle.
Tale ved v/Jens Mortensen, Fredericia.
Medbring selv kage og drikkevarer til kaﬀepausen.
Juli:
Ingen møder i juli måned.
August:
Tirsdag d. 12. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 13. kl. 19.30: Socialt arrangement
Onsdag d. 20. kl. 19.30: Møde v/Anders
Graversen. Emne: Fællesskab og relation
Fredag d. 29. kl. 16.00-18.30: Gud og mad

Søndag d. 31. kl. 13.00-16.30: Udflugt
September:
Tirsdag d. 2. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 3. kl. 19.30: Møde v/Arne Olesen
Emne: Nådemidlerne - Ordet
Onsdag d. 10. kl. 19.30: Møde v/Arne Olesen
Emne: Nådemidlerne - Dåben
Fredag d. 19. kl.16.00-18.30: Gud og mad
Tirsdag d. 23. kl. 19.30: Fælles møderække i
Assens v/Bjarne Lindgren Christensen
Onsdag d. 24. kl. 19.30: Fælles møderække i
Tommerup v/Bjarne Lindgren Christensen
Torsdag d. 25. kl. 19.30: Fælles møderække i
Dreslette v/Bjarne Lindgren Christensen

SOGNENYT
Vi samler ind ...

INDSAMLINGER I KIRKEN: I de kommende måneder samler vi ind til:
29. juni: Folkekirkens Nødhjælp
6. og 13. juli: Menighedsarbejde i
sognet
24. august: Folkekirkens Nødhjælp
31. august: Døvemenighederne
14. september: Dansk Missionsråds
efterårskollekt
21. og 28. september: Høstindsamling
til forskellige formål

Glemte sager

HAR DU GLEMT/TABT NOGET? Da der
var konﬁrmation i Tommerup kirke
Kristi Himmelfartsdag, blev der fundet to ting, som vi hermed efterlyser
de rette ejermænd til.
På parkeringspladsen blev der
fundet en orange pige-pung, og lige
uden for kirkedøren blev der fundet et
sammenrullet bundt pengesedler.
Begge dele kan afhentes på kirkekontoret, Kirkebjerg 2.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

BROHOLM: Broholm menighedsråd holder
møde onsdag d. 18. juni kl. 17 og onsdag d.
27. august kl. 19.
TOMMERUP: I Tommerup sogn er der menighedsrådsmøde tirsdag d. 26. august kl. 17.
Desuden holder de to råd fællesmøde
torsdag d. 11. september kl. 19 i Tonmmerup
sognehus.
Alle menighedsrådsmøder er oﬀentlige, så
tilhørere er altså velkomne.

Efterårsprogrammet

MISSION AFRIKA-KREDSEN

NOGET AT GLÆDE SIG TIL: Menighedsrådenes aktivitetsudvalg arbejder
netop nu med at færdiggøre et spændende program for efterårets aktiviteter. Se mere i næste kirkeblad!

Mandag d. 11. august kl. 19.30 hos Dagmar
og Svend Åge Nielsen, Kløvermarksvej 3.
Mandag d. 8. september kl. 19.30 hos Emmy
og Peder Storm, Møllebakken 12.

SIDEN SIDST
...
28.3.
Johannes Nielsen, 86 år, Syrenvænget 3, Glamsbjerg

Døbte i Tommerup kirke:
16.3.
Mads Helskov Meisel, Brunsegårdsvej 27 B
23.3.
Eigil Ole Stobberup, Kivsmosevej 23
8.6.
Johannes Vissing Tornø, Byvejen 72, Glamsbjerg

Døbte i Broholm kirke:
9.3.
Johan Juhl Carlsen, Højsletten 17
17.4.
Karoline Tranberg Jensen, Tjørnevænget 2
10.5.
Laura Marie Møller Pedersen, Christiansmindevej 2
16.5.
Martha Friis Clausen, Højsletten 40
1.6.
Mathias Nybo Tecedor, Vestervangen 37
8.6.
William Christian Friis, Vestergade 8, Ullerslev

10.4.
12.4.
6.5.
14.5.
23.5.

(fra Verninge kirke)
Ebbe Munk, 73 år, Appevej 10
Jørgen Larsen, 75 år, Vestervangen 39 A
Jens Arne Maansen, 89 år, Højeløkkevej 12 A
(fra Fjelsted kirke)
Annie Petersen, 79 år, Vestervangen 6
Emma Mildred Schultz Thing, 102 år, Skolevej 35,
Tjæreborg

Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
7.3.
Yrsa Pedersen, 77 år, Teglværksvej 31
(fra Brændekilde kirke)
19.3.
Kaj Marius Mariager, 76 år, Teglbakken 100 B
Viede i Broholm kirke:
2.4.
Inge Rasmussen Rotwitt, 78 år, Gyvelvænget 33
1.3.
Anne Houmann og Thomas Stig Jørgensen,
(fra Brændekilde kirke)
Tommerupvej 47, Vissenbjerg (kirkelig velsignelse)
5.4.
Inger Cecilie Grethe Christensen, 89 år, Sydmarksvej 4
10.5.
Malene Jensen og Nicolaj Møller Pedersen,
16.4.
Henrik Buch Kristensen, 61 år, Teglværksvej 1 A
Christiansmindevej 2
(fra Sygehuskapellet)
29.4.
Ib Scheer Pedersen, 81 år, Teglværksvej 31
Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
(fra Brændekilde kirke)
6.3.
Annette Viola Andreasen, 69 år, Appevej 9
8.5.
Merete Daa Bech Nielsen, 80 år, Ahornvænget 1
(fra Brylle kirke)
15.5.
Birthe Jørgensen, 78 år, Stenløkkevej 20
11.3.
Klara Fløe Storm, 80 år, Vestervangen 35 B
17.5.
Erik Kent Kyndbøl, 64 år, Sanderumvej 272, Odense
(fra Verninge kirke)
24.5.
Gert Steen Kristensen, 67 år, Hesbjerglund 35, Vissenbj.
14.3.
Rosa Margrethe Rasmussen, 84 år, Indre Ringvej 8 A,
30.5.
Else Marie Olsen, 75 år, Lilleskovvej 5
Aarup
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TA’ MED PÅ SENSOMMERUDFLUGT!
Tirsdag den 2. september mellem 13
og 18 er der sensommerudﬂugt til Fraugde
og Sanderumgaard. Vi kører i bus og
besøger først den smukke kirke i Fraugde,
hvor biskoppen og salmedigteren Thomas
Kingo ligger begravet. På kirkegården
ﬁndes også forfatteren Morten Korchs
grav. Derefter sættes kursen mod Den
romantiske Have på Sanderumgaard, der
har en næsten 200-årig historie.
Susanne og Erik Vind fortæller om den
smukke have, der blev genindviet i 2010.
Man vandrer derefter selv rundt i haven og
nyder den i eget tempo, og efter rundturen
i haven er der kaﬀe, the og lagkage i herskabsstalden. Udﬂugten koster 250 kr.,
som betales på turen.
Bussen kører fra Torvet kl. 13.00 og fra
Mission Afrika Genbrug kl. 13.10. Man
kan tilmelde sig til Helga eller Svend på
kirkekontoret, tlf. 64 76 12 54.

NU ER DEN LIGE OM HJØRNET!
Vore sognes nye hjemmeside er endnu
ikke helt på plads. Men nu skulle det være
vist og sandt, at hjemmesiden “går i luften”
i løbet af kort tid.
Hjemmesiden skal aﬂøse vor gamle
sogneside, der “gik ned” for nogle måneder
siden. Den vil indeholde alle de oplysninger om Tommerup og Broholm sogne,
man har brug for. Og så vil den ikke
mindst være aktuel og opdateret.
Så inden længe kan man få en masse ud
af at klikke sig ind på
www.tommerupogbroholm.dk - eller
www.tommerupkirke.dk - eller
www.broholmkirke.dk

Kalenderen ...
JUNI:

Fred. d. 13.: Gud og mad
Tirsd. d. 17.: Spaghetti-gudstjeneste
Sønd. d. 23.: Skt. Hans aften

JULI:

Ingen møder

AUGUST:

Mand. d. 11.: Mission Afrika-kreds
Tirsd. d. 12.: Bedemøde
Onsd. d. 13.: Møde i miss.-huset
Onsd. d. 20.: Møde i missionshuset
Onsd. d. 27. og torsd. d. 28.: Konﬁrmand-tilmelding
Fred. d. 29.: Gud og mad
Sønd. d. 31.: IM-udflugt

SEPTEMBER:

UHMMMM!

Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag
blev en ﬁn oplevelse for de mange fremmødte. Der var dejligt vejr, ﬁn musik
fra Korup-blæserne og - som det ses på
billedet her - mange lækre kager på kagebordet. Gik du glip af dem, kan du glæde
dig til næste år. Da gentager vi succesen!

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. Lotte Boas kan kontaktes på tlf. 30 36 34 33. 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 logb@km.dk
Har du i øvrigt spørgsmål - eller forslag og ideer, ris eller ros i forbindelse med Kirkebladet,
hører vi meget gerne fra dig!

Tirsd. d. 2.: Sensommerudflugt
Tirsd. d. 2.: Bedemøde
Onsd. d. 3.: Møde i miss.-huset
Mand. d. 8.: Mission Afrika-kreds
Onsd. d. 10.: Møde i miss.-huset
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

KIRKEBLADET for Tommerup og

Broholm sogne udkommer 4 gange
om året. Kirkebladet redigeres af
Steﬀen Arndal, Dorte Andersen,
Karen Nielsen, Bodil Vestergaard
Madsen, Karen Larsen, Jytte Svendsen og Svend Faarvang. Oplaget er
2.500 stk. Trykt hos Deslers Bogtryk,
Assens. Næste nummer udkommer
ca. 1. september 2014. Stof bedes
indleveret senest 1. august.
Illustrationer: Birgit Clausen.
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Velkommen i
kirke!
TOMMERUP KIRKE

“Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!”

10.30
Lotte Boas

15. juni
Trinitatis

17.30
Spaghetti-gudstjeneste

17. juni
Tirsdag

BROHOLM KIRKE
9.15
Lotte Boas

9.15
Svend Faarvang

22. juni
1. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

29. juni
2. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

6. juli
3. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

13. juli
4. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Lotte Boas

20. juli
5. søndag efter trinitatis

10.30
Lotte Boas

10.30
Lotte Boas

27. juli
6. søndag efter trinitatis

9.15
Lotte Boas

9.15
Birthe Vogn Henriksen

3. august
7. søndag efter trinitatis

Ingen

Ingen

10. august
8. søndag efter trinitatis

9.15
Birthe Vogn Henriksen

9.15
Peter Lindholt Jessen

17. august
9. søndag efter trinitatis

10.30
Peter Lindholt Jessen

10.30
Svend Faarvang

24. august
10. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

31. august
11. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Erik Jakob Petersen

7. september
12. søndag efter trinitatis

9.15
Erik Jakob Petersen

9.15
Svend Faarvang

14. september
13. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

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

GOD
SOMMER!

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
Lotte Grauslund Boas, Møllevej 17,
Haarby, tlf. 30 36 34 33.
Kan også kontaktes pr. e-mail:
logb@km.dk
Præstesekretær Helga Skovsgaard
træﬀes i sognehuset hver onsdag
og fredag mellem 8 og 13.
TOMMERUP SOGN:
Graver Henrik Nygaard 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: Skelhøj 3, tlf. 60 81 54 34.
Organist Ib Berg, Torpevænget 7,
Årslev, tlf. 65 99 16 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 Poul Jochumsen 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. 65 99 16 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!

