4 Æbleskiver og medisterpølse! Man spiser lidt alternativt til Tivolifesten i
danskerbyerne Kimballton og Elk Horn på den amerikanske prærie.

SE SIDE 2-3 ...
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN - DENNE GANG FRA USA ...

DE ER IKKE
BLEVET OMVENDT
I ELK HORN!

NYT FRA VORE SOGNE ...
Så er det nye hus færdigt!

INDVIELSE. Det nye graver- og materialehus ved Broholm kirke er nu færdigt
og klar til at blive taget i brug. Både
menighedsråd og personale glæder sig
over resultatet, som helt sikkert vil blive
til glæde og gavn for mange, - ikke
mindst brugere af Broholm kirkegård.
Søndag den 23. august indvies
huset. Kl. 10.30 er der gudstjeneste i
kirken v/ Anette Kjær Jørgensen. Under
gudstjenesten vil der også være et par
musikalske indslag, som vil være med
til at gøre den ekstra festlig.
Derefter er alle inviteret til selve indvielsen af graverhuset, som naturligvis
vil kunne beses både ude og inde, og
menighedsrådet vil være vært ved en let
anretning. Alle er velkomne!
Og så skal det i øvrigt lige nævnes,
at forpladsen ved menighedshuset også
er blevet frisket op, der er lavet en ny
nedkørsel, så kirkebilen kan køre lige til
døren, og den bagerste parkeringsplads
er blevet udvidet. Og det hele kan altså
beundres søndag den 23. august. Kom
og vær med til indvielsen!

Omtrent midt i USA - i staten Iowa
- finder man de to danskerbyer Kimballton
og Elk Horn. De udgør tilsammen det
største danske samfund i Amerika og blev
for alvor “verdensberømte” herhjemme, da
DR1 i 2013 og 2014 besøgte byerne og
lavede to portrætudsendelser med titlen
“Danmark på prærien” og “Tilbage til
Elk Horn”. Her mødte man bl.a. byens
borgmester, Stan Jens, der forsøgte at lave
dansk leverpostej, som dog ikke engang
hans hund ville spise. Og det blev også afsløret, at den foretrukne morgenmad i Elk
Horn er æbleskiver og medisterpølse!
Det medførte, at DR sendte endnu
et TV-hold til Iowa sammen med TVkokkene Adam og James Price, som både
skulle lære borgmesteren at lave rigtig
leverpostej og skulle opklare historien om
det med æbleskiverne og medisterpølsen.
Det begyndte i 1901
De første danske immigranter kom til
området i 1901. De var udvandret fra
Danmark for at finde bedre muligheder på
den anden side af Atlanten, og de smukke
bølgende bakker med den gode landbrugsjord tiltrak mange danske og mindede dem
om hjemlandet, og inden længe var der
godt gang i de to små landsbysamfund i
det vestlige Iowa.
I Elk Horn var det fortrinsvis folk med

baggrund i Indre Mission (The Holy
Danes), der slog sig ned, mens danskerbyen
fire kilometer nordligere, Kimballton, blev
præget af grundtvigianere (The Happy
Danes). Også i dag er der denne forskel på
de to småbyer. I Kimballton hører kirken
og menigheden med i den liberale lutherske
ELCA-kirke, mens man i Elk Horn har
tilsluttet sig den mere konservative LCMCkirke, der dog også er luthersk.
Mølle, museum og mermaid
Ved indkørslen til Elk Horn finder man
byens vartegn, vindmøllen, der oprindelig
blev bygget i 1848 i Nørre Snede, men som
i 1975 blev købt af idérige dansk-amerikanere og fragtet over Atlanten og genopført
i Elk Horn. I de senere år har det knebet
med at få økonomien omkring møllen til
at hænge sammen, men efter TV-udsendelserne i Danmark er der kommet en del
støttebeløb herhjemmefra, og det er man
glade for i Elk Horn, for møllen er byens
stolthed.
Også det danske immigrantmuseum,
der ligger i udkanten af byen og rummer
en udstilling om udvandrernes historie og
netop nu viser en særudstilling om nordisk brændevin, er man glade for. Og da
Kimballton naturligvis ikke vil stå tilbage
for nabobyen har man her et fint lille anlæg
med en kopi af den lille havfrue (The Little

Ny udstilling i sognehuset

LOKALE TEGNINGER! Niels Peter Elkjær
fra Krengerupvej har tegnet hele sit liv,
og mange af hans motiver er fra Tommerup og omegn.
Søndag den 16. august er der kirkefrokost efter gudstjenesten i Tommerup
kirke, og her vil der også være “fernisering” på en udstilling af Niels Peter
Elkjærs tegninger, som vil kunne ses i
sognehuset de følgende måneder.
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Der var fuld gang i æbleskiveproduktionen, for der var mange
munde, der skulle mættes.

Vindmøllen i Elk
Horn byder velkommen
til danskerbyen, og som disse billeder viser
- er der liv og glade
dage, når der holdes Tivolifest og spises æbleskiver og medisterpølse
hvert år i maj.

Mermaid) og nogle bronzeskulpturer med
motiver fra H.C. Andersens eventyr.
Tivolifest
Birgit og jeg ankom til Kimballton og
Elk Horn fredag før pinse, og det viste sig
at være yderst velvalgt. I dagene derefter
skulle nemlig årets højdepunkt på de
kanter, Tivolifesten, løbe af stabelen.
Denne ene weekend om året ser man
bort fra alle forskelle og uenigheder og
holder i fællesskab en byfest med parade og
optog, motionsløb, musik, folkedans, cykelringridning, frikadellekonkurrence, fælles
gudstjeneste - og det store trækplaster:
“breakfast” med æbleskiver og medisterpølse.
Det hjalp ikke med Pricerne
Straks fra morgenstunden viste det sig, at
brødrene Prices besøg ikke helt havde haft
den ønskede effekt. Ganske vist fortalte
borgmester Stan Jens os, at han fik opklaret, at man skal bruge almindelig mælk,
sødmælk, når man laver leverpostej - og
ikke “sweet condensed milk”, som han blev
forledt til at tro p.gr.a. en dårlig googleoversættelse. Så nu har han lært at lave en
hæderlig dansk leverpostej. Og den danske
julemiddag, som Adam og James Price fik
fremtryllet, mindes man også stadig med
stor glæde.
Men efter flaghejsning, afsyngning

Uhm! Æbleskiver og medisterpølse!

af de to nationalmelodier ved præsten,
Keith Menter, der netop er kommet hjem
fra Danmark med masser af billeder taget
med hans drone-kamera, - og en superkort
tale ved borgmester Stan: “Lad fest begin!”
var der straks kø ved æbleskiverne og medisterpølsen. Det var helt klart det, folk var
kommet efter, og hele formiddagen var der
helt fyldt op ved bordene i brandstationen,
der i anledning af Tivolifesten var omdannet til spisesal.
Bedre held næste gang!
Brødrene Prices projekt med at lære Elk
Horn-danskerne, at æbleskiver og medisterpølse skal spises hver for sig, har med andre
ord ikke virket. Måske fordi en morgenmad
bestående af disse to lækre danske ingredienser tilsat godt med sirup og blåbærsyltetøj minder så meget om amerikanernes
traditionelle pandekager og bacon, at det
netop falder i dansk-amerikanernes smag.
Det kan der simpelthen ikke ændres på.
Det beviste i hvert fald den lange kø ved
brandstationen i Elk Horn den pinselørdag
i maj 2015.
Og helt ærligt: Det smager faktisk ret
godt! Prøv det engang derhjemme - eller tag
til Elk Horn og bliv godt modtaget af både
borgmesteren, præsten og alle de andre
brave folk, der stadig synes, det er godt at
holde de gamle danske traditioner i hævd.
			
Svend Faarvang

Borgmesteren med sin Harley-Davidson.

I kirken i Elk Horn finder man selvfølgelig
en kopi af Thorvaldsens Kristusfigur ...

PS: Og så bød vor ferietur ellers også på
dansk-amerikansk konfirmation i Wisconsin,
besøg i flere dansker-småbyer i Nebraska,
gensyn med gamle venner i den danske kirke
i Vancouver, masser af fantastiske naturoplevelser - bl.a. seks bjørne - og meget, meget
mere. Men det er en helt anden historie!
KIRKEBLADET | Sommer 2015

4

MINI-KONFIRMANDER

Spændende oplevelser for “mini-erne”

Også denne gang har der været rigtig mange minikonfirmander i Broholm sogn. Ikke mindre
end 36 børn fra 3.-klasserne på Tallerupskolen har været på opdagelse i og omkring Broholm kirke.
Denne herlige flok er hver torsdag eftermiddag mødtes med Aase, Karen, Annette, Rasmus og
Svend, og det har vist alle haft stor fornøjelse af.
Selv om det først og fremmest er Broholm kirke, der er blevet studeret, har der også været tid
til en lille udflugt, hvor vi bl.a. har set på kalkmalerier i Bellinge kirke og besøgt Birgit og Svend i
præstegården i Tommerup. Der er også blevet lavet fine mini-konfirmandbøger med flotte billeder,
og torsdag den 25. juni slutter vi af med en skattejagt!
Til efteråret bliver der mulighed for at blive mini-konfirmand i Tommerup kirke og sognehus.

Her er år

Store Bededag den 1. maj blev Emma, Magn
Sigrid, Clara, Andreas, Katrine, Kristian, Mi
Jessica konfirmeret af Annette Kjær Jørgen

Glem ikke at besøge kirkerne!
Sommertiden er for mange også en anledning til at komme lidt ud og se sig om i det danske landskab
- eller måske i udlandet. Og da sommervejret som bekendt kan være lidt omskifteligt, kan det være en
rigtig god idé at stoppe op og kigge lidt nærmere på nogle af vore smukke kirker. Der er meget at komme
efter - også om søndagen! God tur ud i sommerlandet!

Ved den sene konfirmationsgudstjeneste St
Søren, Jeppe, Johannes, Martin, Kasper, Lo
Mathilde, Natascha, Clara og Melissa konfirm

De næste års konfirmationer ...

Også i de kommende år vil der væ
konfirmationer Store Bededag i Br
kirke og Kristi Himmelfartsdag i T
merup kirke.
Det betyder, at der i 2016 vil vær
firmation den 22. april i Broholm k
den 5. maj i Tommerup kirke.
I 2017 er det den 12. maj i Broho
kirke og den 25. maj i Tommerup k
KIRKEBLADET | Sommer 2015
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rets 74 flotte konfirmander i vore kirker!

nus, Sinan, Karoline, Michael, Christian, Anna, Idacaroline,
ichelle, Maigen, Marcus, Daniel, Christian, Markus, Sofie og
nsen ved den tidlige konfirmation i Broholm kirke.

Kristi Himmelfartsdag den 14. maj var det Mike, Simon, Anders, Veronica, Anna Sofie, Karoline, Selma,
Diana, Andreas, Jonas, Mathias, Johanne, Sine, Cecilie og Rasmus, der blev konfirmeret af Svend
Faarvang ved den tidlige konfirmationsgudstjeneste i Tommerup kirke.

tore Bededag den 1. maj blev Nathalia, Frederik, Victor,
ouise, Maria, Simone, Alberte, Anne, Sebastian, Julie, Nikolaj,
meret af Annette Kjær Jørgensen i Broholm kirke.

Og ved den sene konfirmationsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag den 14. maj i Tommerup kirke blev
Line, Oliver, Mathilde, Janni, Nicklas, Kristoffer, Simon, Julie, Phillip, Lærke, Kathrine, Sara, Magnus,
Michella, Isabella, Cathrine, Melanie og Laus konfirmeret af Svend Faarvang.

.

Velkommen til konfirmanderne!

ære
roholm
Tom-

re konkirke og

olm
kirke.

Konfirmandstart ...

Alle kommende konfirmander fra Tommerup og Broholm sogne, der gerne vil
konfirmeres i foråret 2016, 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 til konfirmandforberedelsen onsdag den 26. august og
torsdag den 27. august.

Ved høstgudstjenesten i Tommerup
kirke søndag den 13. september kl.
10.30 og i Broholm kirke søndag den 20.
september kl. 10.30 vil de nye konfirmander og deres forældre blive budt
velkommen.
Efter gudstjenesten, hvor vi synger
nogle af vore fine høstsalmer, vil der også
være en lille komsammen i sognehuset

og menighedshuset, hvor der vil blive
informeret om konfirmandforberedelsen.

Har du spørgsmål?

Er der noget, du vil vide om konfirmandforberedelse m.m., er du velkommen til at kontakte Annette Kjær Jørgensen eller Svend Faarvang, som underviser
konfirmanderne i henholdsvis Broholm
og Tommerup sogn.
KIRKEBLADET | Sommer 2015
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
SOGNENYT

MØDER I MISSIONSHUSET
Juni:
Tirsdag d. 23. kl. 19.30: Sankt Hans aften
hos Irene og Knud, Ryttergade 5, Brylle.
Tale v/ Elna Thiisgård. Sang og fællessang
v/ Ulrik Gräs og Jan Bo Jensen.
Medbring selv kage og drikkevarer til kaffepausen.
Juli:
Ingen møder i juli måned.
August:
Tirsdag d. 11. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 12. kl. 19.30: Møde v/ Jette
Rosendahl Larsen, Kauslunde: Noget om
salmer
Søndag d. 16. kl. 13-16.30: Udflugt
Onsdag d. 19. kl. 19.30: Møde v/ Jens Bagger
Mogensen: Sakramenterne - dåb og nadver

Fredag d. 28. kl. 16.00-18.30: Gud og mad
September:
Tirsdag d. 1. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 2. kl. 19.30: Møde v/ Asbjørn
Asmussen. Emne: Faderen
Onsdag d. 9. kl. 19.30: Møde v /Asbjørn
Asmussen. Emne: Sønnen
Fredag d. 18. kl.16.00-18.30: Gud og mad
Tirsdag d. 22. kl. 19.30: Fælles møderække i
Assens v/ Brian Madsen
Onsdag d. 23. kl. 19.30: Fælles møderække i
Tommerup v/ Brian Madsen
Torsdag d. 24. kl. 19.30: Fælles møderække i
Dreslette v/ Brian Madsen
Onsdag d. 30. kl. 19.30: Møde v/ Asbjørn
Asmussen. Emne: Helligånden

INDSAMLINGER I KIRKEN: I de kommende måneder samler vi ind til:
28. juni: Folkekirkens Nødhjælp
5. og 12. juli: Menighedsarbejde i
sognet
26. juli: Tværkulturelt Center
16. og 23. august: Folkekirkens
Nødhjælp
30. august: Døvemenighederne
6. september: Dansk Missionsråds
efterårskollekt
13. og 20. september: Høstindsamling
til forskellige formål

PRÆSTERNE
SKAL PÅ
LUTHER-TUR!

MENIGHEDSRÅDSMØDER

BROHOLM: Broholm menighedsråd holder
møde onsdag d. 30. juni kl. 17, onsdag d. 26.
august kl. 19 og onsdag d. 23. september kl.
19.
TOMMERUP: I Tommerup sogn er der menighedsrådsmøde tirsdag d. 16. juni kl. 17.
Desuden holder de to råd fællesmøde
onsdag d. 16. september kl. 19 i Broholm
menighedshus.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, så
tilhørere er altså velkomne.

MISSION AFRIKA-KREDSEN
Mandag den 3. august kl. 19.30 hos Emmy
og Peder Storm, Møllebakken 12.
Mandag den 14. september kl. 19.30 hos
Helga og Finn Skovsgaard, Nyvej 60.

SIDEN SIDST ...

Døbte i Tommerup kirke:
5.4.
Jacob Ipsen West, Skovstrupvej 31
5.4.
Jens Ipsen West, Skovstrupvej 31
5.4.
Norh Pilekær Jensen, Brunsegårdsvej 31
5.4.
Majse Sund Andersen, Kamgårdsvej 26
25.4.
Silke Bruun Rasmussen, Krybilyparken 67
25.4.
Nína Rósalind Isleifsdóttir, Skolevej 60
24.5.
Madeline Bager Mølgaard Bærentsen, Møllebakken 7
30.5.
Anna Helskov Meisel, Brunsegårdsvej 27 B
7.6.
Silas Wellendorf Stahl Pedersen, Knarreborgvej 24
Døbte i Broholm kirke:
1.3.
Liam Aguilar Jensen, Østerbro 24
15.3.
Sinan Pinar Christiansen, Svanevej 6, Vissenbjerg
15.3.
Olivia Dagmar Stilling Bauer, Svendborgvej 8,
Ullerslev
16.5.
Caroline Mathilde Ohle, Pilegården 35, Odense
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Vi samler ind ...

Alle præster i
Assens Provsti sætter i slutningen af
september måned
kurs mod Lutherbyerne i Tyskland.
Som forberedelse
til 500-års-jubilæet
for reformationen
i 2017 skal man
besøge Wittenberg,
Erfurt, Wartburg
m.m., og det er
så meningen, at
turen skal inspirere til spændende
arrangementer i
sognene i forbindelse med reformationsjubilæet.
Præsteturen
finder sted fra 28.
sept. til 2. okt.

Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
4.3.
Poul Bak Jørgensen, 60 år, Stadionvænget 4
29.5.
Arne Leo Christoffersen, 73 år, Grevegården 1
Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
13.3.
Peter Skræp, 83 år, Tjørnevænget 3F
21.3.
Per Stürck Madsen, 61 år, Stenløkkevænget 4
8.4.
Lisbeth Henriksen, 48 år, Bøgevænget 7
11.4.
Edith Hansen, 89 år, Teglværksvej 17
29.4.
Peder Emil Holmberg, 68 år, Bjelkevej 8
(fra Vissenbjerg kirke)
6.5.
Anne Danielsen, 61 år, Teglbakken 13
15.5.
Anni Kirstine Elbek, 69 år, Tunnelvej 21

117
VELKOMMEN TIL SOMMERKONCERT
I BROHOLM KIRKE

GOD
SOMMER!

Kalenderen ...
JUNI:

Tirsd. d. 23.: Skt. Hans aften

JULI:

Ingen arrangementer, men der er
gudstjenester hver søndag!

AUGUST:

MED MICHALA PETRI
OG LARS HANNIBAL!
Kom til koncert med disse to instrumentalister i verdensklasse

onsdag den 5. august kl. 19 i Broholm kirke.
Michala Petri og Lars Hannibal kan til næste år fejre deres 25 års jubilæum, og som duo er
det blevet til mere end 1.500 koncerter rundt om i verden. De har også tidligere besøgt os her i
Tommerup og henrykket os med deres fantastiske musikalitet.
En koncert med Petri og Hannibal er en rejse i den populære klassiske musiks forunderlige verden blandet med oplysende informationer om musikken, de spiller, deres instrumenter, og små
fortællinger fra deres karriere og koncertrejserne. Det er både smukt og virtuost, humoristisk,
seriøst og uhøjtideligt, gammelt og nyt, og blandt komponisterne kan nævnes Bach, Vivaldi,
Piazzolla, Grieg, Carl Nielsen og Petri. Kort sagt: En oplevelse ud over det almindelige!
Billetter á 50 kr. købes i SuperBrugsen Tommerup St., SuperBrugsen Knarreborg og ved
indgangen. Efter koncerten er der en forfriskning og mulighed for at hilse på Petri og Hannibal.

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 Kjær 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!

Mand. d. 3.: Mission Afrika-kreds
Onsd. d. 5.: Sommerkoncert med
Michala Petri og Lars Hannibal i
Broholm kirke
Tirsd. d. 11.: Bedemøde
Sønd. d. 16.: Kirkefrokost og fernisering
Sønd. d. 16.: IM-udflugt
Onsd. d. 12.: Møde i missionshuset
Onsd. d. 19.: Møde i missionshuset
Sønd. d. 23.: Indvielse af graverhus
Onsd. d. 26. og torsd. d. 27.: Konfirmand-tilmelding
Fred. d. 28.: Gud og mad

SEPTEMBER:

Tirsd. d. 1.: Bedemøde
Onsd. d. 2.: Møde i missionshuset
Onsd. d. 9.: Møde i missionshuset
Sønd. d. 13.: Høstgudstjeneste i
Tommerup
Mand. d. 14.: Mission Afrika-kreds
Fred. d. 18.: Gud og mad
Sønd. d. 20.: Høstgudstjeneste i
Broholm
Tirsd. d. 22., onsd. d. 23. og tord. d.
24.: IM-møderække
Onsd. d. 30.: Møde i missionshuset

KIRKEBLADET for Tommerup og

Broholm sogne udkommer 4 gange
om året. Kirkebladet redigeres af
Steffen Arndal, Dorte Andersen,
Karen Nielsen, Bodil Vestergaard
Madsen, Annette Kjær Jørgensen og
Svend Faarvang. Oplaget er 2.500
stk. Trykt hos Deslers Bogtryk, Assens. Næste nummer udkommer
ca. 1. september 2015. Stof bedes
indleveret senest 1. august.
Illustrationer: Birgit Clausen.
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GUDSTJENESTETIDER

HVEM | HVAD | HVOR ?

Velkommen i
kirke!
TOMMERUP KIRKE

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

BROHOLM KIRKE

9.15
Svend Faarvang

14. juni
2. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

21. juni
3. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Annette Kjær Jørgensen

28. juni
4. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

5. juli
5. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

12. juli
6. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

11.00
Annette Kjær Jørgensen

19. juli
7. søndag efter trinitatis

Ingen

9.15
Svend Faarvang

26. juli
8. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Erik Jakob Petersen

2. august
9. søndag efter trinitatis

9.15
Erik Jakob Petersen

9.15
Svend Faarvang

9. august
10. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

Svend Faarvang 10.30
Kirkefrokost efter gudstj.

16. august
11. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Annette Kjær Jørgensen

23. august
12. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

30. august
13. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

6. september
14. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

Svend Faarvang 10.30
Høstgudstjeneste

13. september
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Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag i præstegårdshaven var også i år en fin oplevelse med
mange deltagere. Annette Kjær Jørgensen prædikede, og Odense FDFs orkester stod for det
musikalske, og det gjorde de rigtig flot! Bagefter var der kaffe, the og det store kagebord i sognehuset, hvor Helga Skovsgaards kage blev kåret som Tommerups lækreste!

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. Kan
også kontaktes pr. e-mail: hesk@
km.dk
TOMMERUP SOGN:
Graver Flemming Tommerup Kaa
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.
Kan også træffes pr. e-mail:
graver.tommerup@gmail.com
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. 21 68
17 30. Træffes efter kl. 17.
BROHOLM SOGN:
Graver Niels Erik Petersen træffes
normalt i Broholm graverhus - 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 Jørgen Skov, Tallerupvej
19, tlf. 64 76 12 30.
Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen, Stenløkkevænget 4,
tlf. 64 76 21 43.
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.

Læs mere på
www.tommerupogbroholm.dk

