4 Vi prøver noget nyt! En højskoledag har vi ikke prøvet før i vore sogne. Men nu
er der mulighed for at være med til sådan en - og meget andet!

SE INDE I BLADET!
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN
Helt automatisk

Bedrag ...
Mon ikke der blandt kirkebladets læsere
er andre end mig, der søndag aften mellem 20 og 21 er rykket hen i sofaen og har
tændt for DR1’s serie ”Bedrag”? Jeg tror
det. Den har været spændende og spilles
af en række dygtige skuespillere. Den
handler om finanskrisen set fra overklassens, middelklassens og underklassens
perspektiv, - eller den handler om en korrupt erhvervsleder, en syg kone og en langfingret mekaniker, der lyver og bedrager.
På alle niveauer omgås sandheden i større
eller mindre grad og af den grund med
større eller mindre konsekvenser. Mest
med større, da det er noget af nogle løgne,
der skal dække over sandheden.
Mistroen skaber afstand.
I erhvervslivet er det dårlige arbejdsforhold og ulovlige handelsmetoder, man
forsøger at skjule - med døden til følge for
nogle østeuropæiske ansatte, der ikke tør
sige noget. Hos kernefamilien er det den
hårdt arbejdende ægtemand, der får tæppet trukket væk under sig, da han finder
ud af, at hans elskede kone, som han forsøger at pleje, når hun er rigtigt syg, er ved
at gå bag om hans ryg og forelske sig i sin
læge. Hos mekanikeren handler det om
at få så meget som muligt ud af de penge,
han og en kammerat ulovligt er kommet i
besiddelse af. Pengene skubber en kile ind
imellem de to, så de ikke tør stole på hinanden - de mistænker hinanden for alene
at ville rende med de mange millioner. I
alle sammenhænge skaber løgnen død og
ødelæggelse, enten konkret eller i overført
betydning. Mistroen skaber afstand de
involverede imellem. En facade forsøges
opretholdt gennem trusler, frygt og vold.
På ganske kort tid bliver kærlighed og
venskab til foragt og afsky. Den idealistiske betjent siger på et tidspunkt: ”Jeg er så
træt af, at alle folk er fulde af løgn”.
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Jeg er så træt af, at alle folk er fulde af
løgn.
Godt nok er Thomas Bo Larsen ikke
Jesus, og det er den sympatiske følsomme
betjent Mads heller ikke, men man kan
godt få den tanke, at Jesus kunne have
sagt det samme som ham: Jeg er så træt
af, at alle folk er fulde af løgn. Vi er på vej
mod påsken, mod kirkens største højtid.
Vi er på vej mod en dramatisk uge, hvor
hyldest og hæder bliver afløst af svigt og
bedrag, løgn og forræderi. Palmesøndag
ser det hele så godt ud, men allerede Skærtorsdag er virkeligheden en ganske anden.
En af Jesu disciple, Judas, forråder Jesus
med et kys. Han går bag om Jesu ryg, så
soldaterne ved, hvem de skal fange - og så
Judas selv kan få en god sum penge som
betaling. Allerede ved aftensmåltidet, flere
timer før tilfangetagelsen forudsiger Jesus,
at det vil ske. Det får Peter til at understrege, at om så alle andre svigter deres
Mester, så skal han nok være der. Han skal
nok hjælpe, så der ikke sker Jesus noget.
- Vel gør han ej. Vi kender historien: Før
hanen når at gale, har Peter fornægtet
Jesus tre gange, har Peter løjet om sit
kendskab til Jesus.
I påsken møder vi Sandheden.
Og med de to disciple følger i Jerusalems gader hele den store menneskemængde, som vender ryggen til Jesus og
vil have ham korsfæstet - og med hele den
store mængde følger vi. Løgn og bedrag
er stadig med til at korsfæste den kærlighed, der ofrer sig. Den kærlighed, der er
Sandheden og dermed sejrherre over svigt
og forræderi. Umiddelbart ser det ikke
sådan ud, men påskemorgen overvindes
ethvert bedrag, påskemorgen ser vi at
Sandheden er livet, - er livet, der holder.
Glædelig påske!
Annette Kjær Jørgensen

EN STOR LETTELSE. De to
gravere ved Broholm kirke,
Niels Erik og Eva, slipper nu
for at trække i rebet, når der
skal ringes med kirkens klokker.
Den automatiske klokkeringning, som er installeret af firmaet Thubalka, er endnu ikke helt
færdigjusteret, men man regner
med at have det helt klar i løbet
af foråret. Det vil betyde en
væsentlig lettelse for graverne i
deres daglige arbejde, fortæller
menighedsrådsformand Bodil
Vestergaard Madsen.
I Tommerup kirke blev der
installeret automatisk ringning
for et års tid siden.

Heldige vindere

JULEKONKURRENCEN. Blandt
de 37, der havde fundet frem
til den rigtige løsning på
Kirkebladets julerebus er der
blevet trukket lod om to fine
indrammede akvareller lavet af
vor trofaste “kirkebladskunstner”, Birgit Clausen.
De to heldige vindere blev
Annelise Pedersen, Solkrogen
11 i Brylle, og Merete Ebersbach Hansen, Vestervangen 63 i
Tommerup.
Et stort tillykke til vinderne!
Den rigtig løsning på rebusen
var i øvrigt: “Julen har bragt
velsignet bud”.

Tak til Mette!

FARVEL - OG GODDAG. Mette
Schlüter har desværre måttet
sige sin stilling som kirkesanger
ved Broholm kirke op på grund
af problemer med sit stemmebånd.
Der skal lyde en stor tak til
Mette for hendes indsats - og alt
godt fremover!
Samtidig er Broholm menighedsråd meget glad for, at
Helga Skovsgaard og Svend Åge
Nielsen, der deler kirkesangerstillingen i Tommerup, har lovet
også at vikariere i Broholm
kirke indtil videre.

Sogneindsamling

HJÆLP! Har du/I lyst til at hjælpe med Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling søndag den
13. marts? Se mere på side 10!

PÅSKEN
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er det mest centrale og det vigtigste,
men også det vanskeligste i kristendommen
Påskens budskab om Jesu Kristi
opstandelse fra de døde har til alle
tider fremkaldt både påsketro og
påsketvivl. Det hører vi allerede om
i 2. påskedags evangelium om de to
skræmte og ulykkelige disciple, som
på deres vandring til Emmaus træffer
den opstandne Jesus, som de dog ikke
genkender.
For dem ligger - efter korsfæstelsen
langfredag - alting i ruiner. De havde
håbet, at Jesus var frelseren. Men nu
er han død, fortæller de deres ledsager.
Og først da han bryder brødet og
velsigner det - ligesom han gjorde det
skærtorsdag aften - åbnes deres øjne,
og de genkender ham - den korsfæstede, men opstandne, og da bliver
deres følelse af sorg og nederlag, deres
påsketvivl, til påsketro.
Når vi samles til bisættelse eller
begravelse, er der mange følelser at
håndtere og mange spørgsmål, vi søger
svar på. Og det hjælper netop påskebudskabet og påsketroen os med.
Niels Carl Lilleør, der var provst her
på Fyn, har fortalt, at det første teologiske konvent, han nogensinde deltog
i, var i hans barndoms præstegård i
Vestjylland. De var tre medlemmer
af konventet. Otto, den ældste, var 8
år. Han var almægtig og alvidende på
grund af sin høje alder. Viggo på 7 år
vidste en del, især om postvæsenet, da
hans far var postbud. Og præstesønnen var 6 år gammel og skulle som det
yngste medlem af konventet tie stille
og høre efter, når de to andre talte.
Det faste mødested var den store
brændekasse i præstegårdens køkken.
Brændekassen var anbragt lunt ved
siden af komfuret, og det var et godt
sted at være menneske i en kold tid.
For det var krigstid i Danmark.
De tre drenge talte sammen om
opstandelsen fra de døde. Viggo havde
nemlig været til begravelse i nabosognet, og præsten havde sagt nogle ejendommelige ord ned i graven til den

døde: “Af jorden skal du igen opstå!”
Gjorde han så det, spurgte Otto.
Viggo tøvede.
Stod den døde så op, eller hva’?
Det kunne Viggo ikke rigtig svare
på. Der havde været så mange mennesker, og det havde været temmelig
tåget den dag. Det var ikke til at se
noget.

Som præstens søn kom den yngste så
i fokus. Han forklarede straks konventet, at hans far aldrig kunne finde på
at sige sådan noget sludder til en død
mand. Men Otto mente nu at have
hørt noget lignende ved en begravelse ovre på Fyn, så han foreslog en
nærmere undersøgelse.
Læs videre på næste side!
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Påsken ...
Fortsat fra side 3!
De fandt ud af, hvornår den næste
begravelse skulle finde sted, og da dagen
oprandt, fandt de tre drenge et passende
skjulested på kirkegården - nær ved
graven og med fri udsigt. Især opad.
Præstesønnen var ellers ved at få kolde
fødder, men blev så lovet tæsk, hvis han
ikke kom med, og det overbeviste ham
naturligvis. Og en solfyldt forårsdag
måtte han - sammen med de to andre
- da påhøre, at hans far, præsten - med
jordskovlen i hånden og uden mindste
forbehold - erklærede: Af jorden skal du
igen opstå.
Det var den afdøde sadelmager,
Morten Jensen, der fik den besked.
Drengene holdt sig skjult bag hver sin
tujabusk, og da følget var væk, erklærede Otto: Det sker nok først i nat.
Præsten var jo en troværdig mand, og
ingen havde lyst til at anfægte, hvad
han sagde.
Men så kom graveren, Henry, og
begyndte at kaste jord på. Og Viggo gik
hen til ham og spurgte: Hvorfor kaster
du jord på, sadelmageren er jo ikke
fløjet endnu?
Opstået, rettede præstesønnen.
Henry standsede. Han tørrede sveden
af panden, lettede lidt på kasketten - og
sagde så: Jeg skal ikke rodes ind i noget.
Så føjede han til: Snak med præsten.
Det er ham, der siger det.

		
Døbte i Tommerup kirke:
22.11.
22.11.
20.2.
28.2.

På brændekassen den følgende dag
løb konventets tre medlemmer ind i
et problem. Hvem skulle nu gå ind
på kontoret for at få nærmere rede på
tingene?
Otto og Viggo så over på præstesønnen, men han ville under ingen omstændigheder. Om så han fik tæsk, så
gjorde han det ikke. Så erklærede Otto:
Så må præsten herud!
Og uden videre gav han ordre til
pigen i huset med myndig røst: Hent
præsten! Hun stod ved opvasken - med
viskestykket i hånden - og havde lyttet
til drengenes samtale og gik straks ind
og hentede præsten, for hun ville ærligt
talt også godt selv havde den sag opklaret, een gang for alle.
Præsten kom, og Otto forelagde ham
sagen langsomt og grundigt, og han

SIDEN SIDST ...

Jonatan Aagaard Juul, Nyvej 15
Signe Esther Aaes Hansen, Højsletten 56
Noah Frydenlund Ottzen, Sønder Klitvej 53 A,
Hvide Sande
Rosa Faarvang Grand, Abildhøj 4, Odense

Døbte i Broholm kirke:
22.11. Nor Sicard Christiansen, Stenløkkevej 31
22.11. Tobias Bøgh Espersen, Lilleskovvej 5
13.12. Felix Spencer Myrebjerg Axelsen, Teglhøjen 51
13.12. Bastian Malik Lynge Jespersen, Storegade 22,
Bramming
24.1.
Marcus Juhl Carlsen, Højsletten 17
7.2.
Isabella Sophia Lund Nielsen, Højsletten 52
Viede i Tommerup:
23.12. Solvejg Nørnberg Nielsen og Karl Anker Jacobsen,
Brunsegårdsvej 23 A
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sluttede med disse ord: Vi kunne ikke
se noget til nogen, der stod op.
Nej, sagde præsten, det sørger Vorherre selv for, og det, han sørger for,
kan intet menneske se. Sådan er det.
Så gik han igen. I døren vendte han
sig og føjede til: Vi skal ikke se Gud i
kortene.
Nej, sagde Otto, for så snyder man.
Og derved blev det.
Kvinderne, der kom ud til graven
påskemorgen, og disciplene - også de to
på vejen til Emmaus - modtog påskebudskabet, opstandelsesbudskabet, med
frygt og stor glæde. Sådan må vi også
høre det. For både livet og døden har
større dimensioner, end vi kan rumme
og fatte. For se Gud i kortene, det
hverken kan eller skal vi.
Svend Faarvang

Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
19.12. Bothilde Hansine Nielsen, 92 år, Vestervangen 22
19.12. Knud Hansen, 61 år, Nyvej 46 B (fra Grindsted kirke)
7.1.
Olga Christine Hansen, 98 år, Kivsmosevej 29
9.1.
Karl Anker Jacobsen, 71 år, Brunsegårdsvej 23 A
13.1.
Ella Kirstine Jensen, 91 år, Vestervangen 102
(fra Orte kirke)
27.1.
Jørgen Jørgensen, 75 år, Tværvej 9
Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
1.12.
Henning Valdemar Knudsen, 67 år, Østerbro 16
2.12.
Frede Juul Jensen, 84 år, Strandgade 81, Haarby
11.12. Frank Evert Pedersen, 71 år, Høgsholtvej 6
30.12. Karen Vera Marie Steensboe, 90 år, Teglværksvej 32
14.1.
Karl Kristian Andersen, 80 år, Teglværksvej 17
19.1.
Inge-Lise Roth Skov, 67 år, Vissenbjergvej 16
20.1.
Marie Kirstine Sandkvist, 90 år, Teglværksvej 29
23.1.
Flemming Jensen, 53 år, Stationsvej 23
16.2.
Julie Hansen, 97 år, Østergade 7, Vissenbjerg
24.2.
Thomas Frimand Mikkelsen, 37 år, Tallerupvej 9 C
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Her er årets konfirmander i Tommerup og Broholm!
Store Bededag, den 22. april kl. 9.00, konfirmeres i
Broholm kirke v/Annette Kjær Jørgensen:

Kristi Himmelfartsdag, den 5. maj kl. 9.00,
konfirmeres i Tommerup kirke v/ Svend Faarvang:

Sofie Bender, Kildebjerggård 33
Laura Vedelslund Dahl, Gyvelvænget 6
Mathilde Marie Maja Hansen, Skrænten 4, Vissenbjerg
Emma Westphal Hermansen, Stærmosevej 145
Mads Sandberg Hjelmdal Jensen, Teglbakken 66
Freja Rix Johannsen, Skelskovbakken 2
Line Ida Larsen, Sortebrovej 31
Simon Vendelbo Larsen, Kildebjerggård 27
Emilie Toftgaard Mauritsen, Solvænget 13
Christine Rysholt Nielsen, Stationsvej 7
Michelle Ilsøe Nielsen, Kirkevej 26 D
Amalie Lærke Olsen, Tallerupvej 71
Mikkel Franker Olsen, Højsletten 44
Emma Holst Oxholm, Torvegade 18
Ditte Pedersen, Tallerupvej 23, 1

Laura Fairfax Christensen, Kamgårdsvej 66
Michael Aksel Kjærulff Hansen, Krengerupvej 42
Rasmus Malmos Jeppesen, Agertoften 16, Brylle
Jeppe Jørgensen, Kamgårdsvej 64
Martin Frederik Jørgensen, Kivsmosevej 41
Maria Juelstrøm Skytte Kirkeby, Kastaniely 12
Markus Lohmann Kristiansen, Knarreborgvej 17
Maria Tanaya Hede Larsen, Kamgårdsvej 49
Mia Lohmann Nedertoft, Lunddalsvej 1
Magnus Wehner Rasmussen, Skolevej 10
Maria Kragelund Sørensen, Vestervangen 84

Store Bededag, den 22. april kl. 11.00, konfirmeres i
Broholm kirke v/Annette Kjær Jørgensen:
Mathilde Alnor, Skovvænget 9
Lasse Toft Dreier Andersen, Lilleskovvej 16
Josephine Liliendahl Andreasen, Stærmosevej 175
Emilie Søby Conradi, Drejerbanken 2, Vissenbjerg
Alma Dalager Ditlevsen, Lilleskovvej 46
Maja Ørum Holgersen, Stationsvej 8 C
Mia Maar Holst, Skelskovvej 43
Mads Skov Hvidtfeldt, Tommerupvej 143, Vissenbjerg
Andrea Antonius Jakobsen, Stenløkkevej 14
Christian Lund Jensen, Kildebjerggård 19
Emma Galthen Kruse, Torvegade 3 A
Anna Højby Marxen, Bannervej 12
Arendse Dorthea Nordbo, Buchwaldsvej 29
Louise Pedersen, Tallerupvej 23, 1
Andreas Greve Rasmussen, Bakkevænget 7
Sigrid Marie Rasmussen, Lilleskovvej 48
Tea Mølgaard Raun, Kirkevej 23
Alfrida Klinkby Steimle, Skelhuse 1
Kathrine la Cour Sørensen, Skovvænget 4

Kristi Himmelfartsdag, den 5. maj kl. 11.00,
konfirmeres i Tommerup kirke v/ Svend Faarvang:
Emma Fruergaard, Vibevænget 7 E, Brylle
Cecilie Inger Døj Halslev, Krengerupvej 39
Nicolai Højskred Hansen, Møllebakken 19
Alexander Arvad Kjer Hedelund, Kamgårdsvej 74
Jeppe Boye Jensen, Krengerupvej 53
Karen Glasdam Jensen, Knarreborgvej 21
Ditte Luise Jørgensen, Skolevej 16
Mille Jørgensen, Bystævnevej 11 E
Christoffer Juelstrøm Skytte Kirkeby, Kastaniely 12
Therese Wendelboe Larsen, Brunsegårdsvej 29
Tobias Tastum Madsen, Neversvej 7, Verninge
Angelo Rivera Nielsen, Appevej 6
Mads Kolding Nielsen, Ternevej 4, Brylle
Rasmus Emil Rask Pedersen, Kivsmosevej 10
Christian Storm Rasmussen, Kamgårdsvej 31
Lukas Roger Vittrup, Agertoften 34, Brylle
HUSK: Konfirmand-telegrammer og lignende vil kunne afleveres på
konfirmationsdagene i henholdsvis Broholm menighedshus og
Tommerup sognehus.

Til konfirmandtræf ...
En gruppe af præster fra Fyens Stift har gennem de seneste år arrangeret
et træf for konfirmander fra hele Fyn. I år deltog vi fra Tommerup og Broholm sogne og fik en dejlig aften med gode og tankevækkende oplevelser.
Overskriften var “Lys i mørke”.
Vi kørte med bus fra Tommerup og mødtes i Domkirken, hvor der
nok i alt var 600 konfirmander. Her blev aftenen introduceret, og vi
fik alle et lysende armbånd, så vi kunne ses i mørket. Derefter fandt vi
vejen til Skt. Hans kirke, hvor temaet var ”hjælp”. Hvordan hjælper man
medborgere, der befinder sig i mørket? Inden vi kom ind i kirken, blev vi
mødt af ”mørkets stemme”, der bogstaveligt talt sad i mørket i kirkemuren
og gav os alle en forskrækkelse ved at råbe os an, mens vi gik i mørket.
Inde i kirken var der heldigvis lys, og en feltpræst, en sygehuspræst og en
gadepræst fortalte om, hvor vigtigt det er at forsøge at tænde et lys for
mennesker, hvis liv er svært og udsat.
Tilbage i Domkirken, hvor lyset nu var slukket, var der sat stearinlys
op på gulvet, så vi kunne finde vej i mørket. Oppe i koret samledes vi,
mens vi kiggede på den korsfæstede Kristus, der var det eneste af den
store altertavle, der var oplyst. Temaet her var ”tro”. Vi hørte om Jesu
liv og død og modtog nadveren, inden vi igen gik ud i den mørke aften.
I Gråbrødre Klosterkirke og senere i bispegården i Klaregade mødte vi

Luther, der bragte lys ind i middelalderens mørke. Temaet her var ”frelse”
og “lærdom”.
Vi fik bl.a. at vide, at vi ikke skal have nogen til at bede Fadervor for os
på latin, vi kan gøre det selv på dansk. Og det gjorde vi.
Tilbage i Domkirken blev aftenen sluttet af med en god fortælling fra
vores biskop, Tine Lindhardt, og med en fin lille koncert, hvor forsanger
og alle konfirmanderne sang Adeles ”Hello” og Rasmus Seebachs ”Tusind
farver i mørket”.
En skøn afslutning på en dejlig aften.
Vi håber at være med til konfirmandtræf igen næste år, for “vi vil meget
gerne sådan noget igen,” lød det samstemmende fra konfirmanderne fra
Tommerup og Broholm.
Annette Kjær Jørgensen og Svend Faarvang
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Efterskolens turnéforestilling
Torsdag den 31. marts
kl. 19 indbyder Tommerup
Efterskole alle årets konfirmander, forældre, søskende,
bedsteforældre og andre interesserede til forpremiere på årets
turnéforestilling.
Forestillingen har fået titlen
“Et liv, der skal leves”, og den
vil blive vist i kirker rundt om i
landet. Men inden eleverne og
lærerne tager af sted på turné,
viser de altså forestillingen for
os her i Tommerup.
Forestillingen har undertitlen
“på 2 hjul igennem 7 etaper”,
og den handler bl.a. om 1 spil,
2 hjul, 3½ problem, 7 historier,
25 mennesker - 100% klar.
Sang, musik, dans og teater
- samlet i en performance. Tag
med på en cykeltur gennem
livets op- og nedture. Sjovt,
sørgeligt, sødt, seriøst, sanseligt,
skadefro, saftigt, smukt, sejt,
super, skørt, skønt, men ... pas
på du ikke styrter!
Det foregår på Tommerup
Efterskole, Sortebrovej 17, og alle er velkomne! Efter forestillingen er der saftevand og kage til
alle. Kom og vær med til en spændende og underholdende forestilling, der helt sikkert også
giver stof til eftertanke.

Lidt sognestatistik!
Der holdes nøje regnskab med mangt og meget i vort samfund. Det gælder også her i Tommerup og Broholm sogne, hvor årsstatistikken fortæller om stor aktivitet på flere områder - og
om både små og store udsving i tallene.
Her er “de kirkelige tal” for Tommerup og Broholm sogne.
Tallene i parentes er for 2014.
I Tommerup sogn var der i 2015 24 fødsler mod 15 året før. Antallet af dåb var 28 - mod 20
året før. 2 blev navngivet uden dåb (2), mens der var 31 minikonfirmander (16) og 33, der blev
konfirmeret (30).
Der har i årets løb været 4 vielser og kirkelige velsignelser i Tommerup kirke, mens der året
før var 10.
Antallet af døde i Tommerup sogn var 12 - mod 19 året før. Der var i 2015 15 begravelser og
bisættelser fra Tommerup kirke. Det var samme antal som i 2014.
Der var 4 udmeldelser af folkekirken (3), mens 1 meldte sig ind (0).
Der indkom 10.112 kr. ved indsamlingerne i kirken (8.134), og der var 889 altergæster
(1.073).
Desuden var der 3.989 deltagere i årets gudstjenester i Tommerup kirke - mod 3.478 året før.
Det svarer til gennemsnitligt 55 deltagere pr. gudstjeneste - mod 54 året før.
I Broholm sogn var der i 2015 24 fødte (21). 20 børn blev døbt i Broholm kirke - mod 15
året før, mens 9 blev navngivet uden dåb (7). Der var i 2015 38 minikonfirmander (40), mens
41 blev konfirmeret - mod 33 året før. Der var 2 vielser i kirken (9).
Antallet af dødsfald i sognet var 15 (22), og 20 blev bisat eller begravet fra kirken. Det var det
samme antal som året før.
Der var i 2015 9, der meldte sig ud af folkekirken i Broholm sogn - mod 0 året før. Ingen
meldte sig ind (0).
Der indkom 6.943 kr. ved årets indsamlinger i kirken (5.484), og der var 774 altergæster
(877).
Desuden var der 3.179 deltagere i årets gudstjenester i Broholm kirke - mod 2.890 året før.
Det svarer til et gennemsnit pr. gudstjeneste på 47 (43).
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Kirkebil!

DET’ GRATIS! Det er stadig
muligt at få en gratis køretur, når
man gerne vil til gudstjeneste
(højmesser og aftengudstjenester) i vore kirker - og til
sognearrangementer. Man skal
blot - senest dagen før - ringe
til Tommerup Turistfart (tlf. 64
75 12 00), så bliver man både
hentet og bragt hjem igen.
Og som nævnt er det altså
ganske gratis!

Babysalmesang

DE SMÅ SYNGER. Et nyt babysalmesangshold starter inden så
længe i Brylle kirke. Det er et
tilbud til alle nul-til-et-årige og
deres forældre, som meget snart
modtager en indbydelse til at
være med.

Sognestruktur

STATUS QUO. Efter næsten to
år, hvor der i Assens provsti er
blevet arbejdet med sognestruktur, har biskop Tine Lindhardt
netop meddelt Tommerup og
Broholm sognes menighedsråd,
at der indtil videre ikke vil ske
forandringer, der berører de to
sogne.
Biskoppen satte den store
strukturproces i gang i 2014 for
at klarlægge, om der var ting i
provstiet, der med fordel kunne
være anderledes for at “få mere
kirke for pengene”.
Både menighedsråd og præster
har været inddraget i den langstrakte proces, som altså nu - for
vore sognes vedkommende - er
endt med, at det hele foreløbig
er, som det plejer!

Snart spaghetti igen

DET’ FOR BØRN. Nu er det igen
ved at være tid til at mødes til
spaghettigudstjeneste i Tommerup kirke. Det plejer at være
rigtig hyggeligt, og bagefter
spiser vi naturligvis spaghetti og
kødsovs sammen i sognehuset.
Den næste spaghettigudstjeneste bliver onsdag den 8. juni
kl. 17.30, og det er faktisk
ikke kun for børn, men også
for forældre, bedsteforældre,
naboer, venner og alle andre
interesserede. Læs mere i næste
nummer af kirkebladet.

SOGNEAKTIVITETER
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Det sker i
MARTS:

TORSDAG D. 10. MARTS KL. 18.30

To. 10.: Suppe- og filmaften
...................................................................
Sø. 13.: Sogneindsamling
...................................................................
To. 17.: Fyraftensandagt m.m.
...................................................................
I påsken: Påskegudstjenester
...................................................................
Ti. 29.: Eftermiddagsmøde
...................................................................

Om guder og mænd!
Så er det igen blevet tid til en suppe- og
filmaften. Torsdag den 10. marts kl. 18.30 er
alle velkomne i Tommerup sognehus. Vi begynder med at spise suppe sammen, og derefter
skal vi se filmen “Om guder og mænd”.
Filmen handler om en gruppe katolske
munke, der under 1990-ernes algierske borgerkrig pludselig står i en situation, hvor de skal
vælge imellem at blive boende i det kloster,
hvor de i mange år har levet i fred med deres
muslimske naboer, eller om de skal flygte fra
den vold, som islamistiske ekstremister truer
dem med.
Kort sagt: Skal munkene stikke halen mellem benene, når ulven står for døren? Eller
blive og kæmpe for det de tror på?

“Om guder og mænd” er en fransk-arabisk
produktion med danske undertekster og er
instrueret af Xavier Beauvois.
Filmen skildrer, hvilke konsekvenser det har
at have et religiøst kald i en voldelig verden.
Den modtog juryens store pris i Cannes og
blev kåret til årets film 2010 af den internationale kritikersammenslutning.
Herhjemme har anmelderne uddelt mange
roser og stjerner til filmen og brugt ord som
“en stor film”, “et mesterværk” og “et veritabelt storværk” om den, så der venter os en fin
oplevelse ved suppe- og filmaftenen torsdag
den 10. marts.
Det koster 50 kr. Husk tilmelding senest
onsdag d. 9. marts kl. 13 på tlf. 64 76 12 54.

Fyraftensandagt - og tur
til Zimbabwe

Torsdag d. 17. marts kl.
17.30 er der fyraftensandagt i Tommerup kirke. Efter den korte andagt
spiser vi pizza sammen i sognehuset,
og derefter fortæller Birgit og Svend
Faarvang om deres tur til Zimbabwe, - et spændende land i det sydlige Afrika, der bl.a. er kendt for
Victoria-vandfaldet og historien om
David Livingstone.
Landet har været selvstændigt
siden 1980 og har siden da haft den
nu 92-årige Robert Mugabe som
præsident, - noget, der har sat sig
tydelige spor i landet, som netop nu
er i undtagelsestilstand, fordi dets
sydlige provinser er ramt af tørke.
Pizza m.m. koster 20 kr.

Påskegudstjenester
TIRSDAG DEN 29. MARTS KL. 15.00

Vi får besøg af Niels Helveg Petersen!
Ved marts måneds eftermiddagsmøde glæder
vi os til at få besøg af forhenværende medlem
af folketinget og forhenværende økonomiminister og udenrigsminister Niels Helveg
Petersen, der på baggrund af sin mangeårige
interesse for politik og samfundsspørgsmål vil

fortælle om “Danmark i Europa”.
Det er tirsdag den 29. marts kl. 15-17
i Broholm menighedshus. Som sædvanlig
begynder vi med kaffe, the og kage, og så får
Niels Helveg Petersen ordet, og det bliver helt
sikkert spændende og interessant!

Påskeugen, der også kaldes den
“stille uge”, giver mulighed for at
følge påskens drama på nærmeste hold. Både palmesøndag,
skærtorsdag, langfredag, påskedag
og anden påskedag er der gudstjenester i vore kirker. Vel mødt!

Sogneindsamling!

Der samles ind til verdens fattigste. Kan du hjælpe? Se side 10!
KIRKEBLADET | Forår 2016

8

SOGNEAKTIVITETER

Det sker i
APRIL:

Velkommen til
højskoledag!

Ti. 5.: Hotdoggudstjeneste
...................................................................
To. 7.: Konfirmandtur
...................................................................
Lø. 16.: Højskoledag
...................................................................
Fr. 22.: Konfirmation
...................................................................
Lø. 30.: Gospel-workshop
...................................................................

Lørdag den 16. april kl. 9.30 til 15
er der højskoledag i Tommerup
kirke og sognehus.

Hotdoggudstjeneste

Tirsdag d. 5. april kl. 17.30
er der igen hotdog-gudstjeneste i
Broholm kirke, hvor Annette Kjær
Jørgensen fortæller, og vi beder
Fadervor og synger sammen. Så går
vi ned i menighedshuset og spiser
hotdogs. Efter maden er der leg,
hygge, snak og en kop kaffe. Kl. 19
siger vi godnat og på gensyn.
Det er for børn i alle aldre - og
forældre og bedsteforældre. Og det
er gratis!

Konfirmation
i Broholm
Store Bededag, fredag d. 22.
april, er der konfirmationsgudstjenester i Broholm
kirke kl. 9 og kl. 11 v/Annette
Kjær Jørgensen.
Det bliver en rigtig festlig oplevelse.
Kom og vær med til at fejre konfirmanderne på deres store dag!
KIRKEBLADET | Forår 2016

Dagen starter med velkomst og
morgensang i kirken v/Annette Kjær
Jørgensen, Svend Faarvang og orgaPeter Munk Povlsen
nist Ib Berg.
LØRDAG DEN 16. APRIL KL. 9.30-15
Derefter er der formiddagskaffe i
sognehuset.
Så får efterskoleforstander Peter
Munk Povlsen ordet. Han vil tage
fat på spørgsmålet “Hvad stiller vi
op med verdens konflikter”. Med
særligt fokus på Israel-Palæstinakonflikten vil Peter give sit bud på,
hvordan konfliktsituationer kan løses,
- og han vil også inddrage deltagerne i
Holger Lissner
samtalen om dette.
Mellem 12 og 13 er der frokost, og derefter kan vi byde velkommen til salmedigter
og tidl. sognepræst Holger Lissner, som kalder sit indlæg for “Et kig ind i Holger
Lissners salmeværksted”. Der bliver naturligvis også lejlighed til at synge med på
nogle af Lissners dejlige, nye salmer. Og så slutter vi ellers højskoledagen med en kop
kaffe/the og en småkage.
Prisen - inkl. foredrag og forplejning undervejs - er 100 kr., som betales den 16. april.
Men tilmelding er nødvendig - senest onsdag den 13. april på tlf. 64 76 12 54.
Kom og vær med! Det bliver en spændende og interessant højskoledag!

Konfirmanderne tager på tur!
Torsdag den 7. april er alle konfirmander inviteret til at tage med på den traditionsrige
tur til Roskilde og København. Det kan vel nærmest kaldes en en-dages-dannelsesrejse, for
der bliver en masse oplevelser undervejs. Vi skal bl.a. se Roskilde og Københavns domkirker,
Amalienborg, Rundetårn og Christiansborg. Og så bliver der nok også et par ekstra overraskelser. Menighedsrådene betaler det meste af turen, som konfirmanderne dog giver et tilskud til.

Gospel-workshop i Tommerup!
Lørdag den 30. april indbyder Assens Gospelkor til gospel-workshop i Tommerup kirke
og sognehus. Stig Möglich Rasmussen er den inspirerende og dygtige korleder og pianist. Han
leder flere kor og underviser i forskellige former for musik. Nu og da er han også selv at finde på
scenen som sanger.
Workshoppen begynder kl. 8.30, og dagen slutter med en gospelkoncert i Tommerup kirke
kl. 16. Alle er velkomne til at deltage - øvede såvel som begyndere, - unge såvel som ældre.
Dagen starter med kaffe, og så øves der - med måske kendte og sikkert også ukendte gospelsange, som spænder vidt i rytmer - lige fra stille rytmer til noget med gang i.
Man skal tilmelde sig workshoppen af hensyn til forplejningen. Det koster 150 kr. inkl.
frokost, vand, frugt, kaffe/the og kage. Tilmelding til Berit på straaruphagh@gmail.com eller
51 53 73 99. Indbetaling: Konto nr. 7670-5641480 - mrk. workshop og navn.
Kom og vær med. Det er rigtig spændende at synge gospel!
Alle er også velkomne til koncerten kl. 16. Det koster 30 kr. for voksne, og børn er gratis.

SOGNEAKTIVITETER

Fælles friluftsgudstjeneste ...
Traditionen tro indbydes der til fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. I år er det mandag den
16. maj kl. 14.
Gudstjenesten holdes som sædvanlig i præstegårdshaven (eller i sognehuset, hvis vejret ikke er
med os) - lige ved siden af Tommerup kirke og præstegård.
Det er Svend Faarvang, der holder prædikenen, og igen i år kommer Odense FDF’s orkester
til at stå for det musikalske. Orkesteret består af ca. 20 musikere og vil spille både før, under og
efter gudstjenesten.
Sædvanen tro er der efter gudstjenesten kaffe, the og sodavand - samt det store kagebord i
sognehuset. Vi håber nemlig, at alle, der har lyst, vil tage en hjemmebagt kage med. Så kårer vi
Tommerups lækreste kage, som naturligvis bliver præmieret.
Kom og vær med til en fin gudstjeneste - og et lækkert kaffe-/kagebord!
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Det sker i
MAJ:
To. 5.: Konfirmation
.....................................................................
Ma. 16.: Friluftsgudstjeneste
.....................................................................
Ti. 24.: Mad for meninger
.....................................................................

TIRSDAG DEN 24. MAJ KL. 17

Mad for meninger!
Konfirmation i
Tommerup
Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 5. maj, er der konfirmations-gudstjenester i
Tommerup kirke kl. 9 og kl. 11
v/Svend Faarvang.
Også konfirmationerne i Tommerup
kirke plejer at være en rigtig festlig
oplevelse. Kom og vær med til at
fejre konfirmanderne på deres store
dag!
Vi byder på god mad. Til
gengæld vil vi gerne have dine/
jeres meninger!
Formålet med “Mad for meninger” er
at få gode ideer frem i lyset, - at mødes
og snakke om det, vi finder vigtigt, - at få
flere til at deltage i vore sognes aktiviteter
- og at mødes på en uformel måde.
Målgruppen er alle fra 10 til 100 år.
Du må meget gerne komme som “dig
selv”, men vi håber også at se nogle, der
er engagerede i skolerne, børnehaverne,
lokalrådet, spejderne og andre foreninger.
Vi vil lave maden sammen, og undervejs kommer det til at handle om forskellige oplæg til drøftelse. Når vi har spist
sammen, samler vi op og snakker om,
hvad vi så gør?
Tommerup menighedsråd sørger for
maden - og for nogle “dilemmakort” og
spørgsmål. Der skal læses et op hvert
10-ende minut, mens maden laves. Det
skal nok blive udfordrende og sjovt, og vi
lover, at maden bliver lækker.
Vi slutter med kaffe omkring kl. 20.
Det er tirsdag den 24. maj kl. 17 i
Tommerup sognehus. Og det er mad
for meninger!
KIRKEBLADET | Forår 2016
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
MØDER I MISSIONSHUSET

Marts:
Lørdag d. 5. kl. 16.00: Bibelstævne i Assens
v/Per Weber
Onsdag d. 9. kl. 19.30: Besøg af Tommerup
Efterskole
Onsdag d. 16. kl. 19.30: Møde v/Johannes
Jørgensen, Ringe
April:
Fredag d. 1. kl. 18.00: Spiseaften
Tirsdag d. 5. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 6. kl. 19.30: Fælles forårsfest v/
sognepræst Christian Poulsen
Onsdag d. 13. kl. 19.30: Møde v/Jørgen
Hedager Nielsen
Onsdag d. 20. kl.19.30: Møde v/Jørgen
Hedager Nielsen

Fredag d. 29. kl. 16: Gud og mad
Maj:
Tirsdag d. 3. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 4. kl. 19.30: Møde v/ Daniel Burgdorf
Onsdag d. 11. kl. 19.30: Møde v/Helle Noer
Onsdag d. 18. kl.19.30: Møde v/ Nicolai
Techow
Juni:
Onsdag d. 1. kl. 19.30: Møde - sangkoret
Cirka medvirker
Tirsdag d. 7. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 8. kl. 19.30: Møde v/ Henri Alex
Jensen
Torsdag d. 23. kl. 18.00: Sankt Hans aften v/
Anders Knudsen - Ryttergade 5, Brylle

Vi samler ind ...
INDSAMLINGER I KIRKEN: Der er mange
gode kirkelige organisationer, der er afhængige af indsamlede midler. Derfor
samler vi i de kommende måneder i
vore kirker ind til:
Fastetiden: Folkekirkens Nødhjælp
(13. marts: Sogneindsamling)
Påsken: KFUM og KFUK
17. april: Kofoeds Skole
22. april og 5. maj (konfirmationer):
Folkekirkens Nødhjælp
24. april: Kirkefondet
Pinsen: Folkekirkens Nødhjælp - kirkehjælp

MENIGHEDSRÅDSMØDER

MISSION AFRIKA-KREDSEN

Tommerup og Broholm menighedsråd holder fællesmøde torsdag
den 10. marts.
Desuden holder Broholm menighedsråd møde onsdag den 30.
marts, onsdag den 27. april, torsdag den 26. maj og onsdag den 15.
juni.
Tommerup menighedsråd holder møde torsdag den 31. marts, tirsdag den 26. april og tirsdag den 14. juni.

Mandag d. 7. marts kl. 19.30 hos Dagmar og Svend Åge Nielsen,
Kløvermarksvej 3
Mandag d. 4. april kl. 19.30 hos Helga og Finn Skovsgaard, Nyvej 60
Mandag d. 2. maj kl. 19.30 hos Dagmar og Svend Åge Nielsen,
Kløvermarksvej 3

DEL

DIN SØNDAG MED VERDENS FATTIGSTE!

Når Tommerup og Broholm sogne søndag den 13. marts sender
frivillige indsamlere på gaden ved den årlige sogneindsamling, er
fokus på verdens fattigste kvinder. Mange af dem er lige nu på
flugt.
80 % af verdens næsten 60 mio. flygtninge er kvinder og børn.
Når samfund bryder sammen, og kvinder og piger tvinges på flugt,
er de meget sårbare. Familien og de netværk, som gav tryghed
hjemme i lokalsamfundene, er brudt sammen. Familier er spredt,
klaner brudt op, og kvinder uden familiens beskyttelse er i stor
risiko for voldtægt og andre former for vold.
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Også i flygtningelejrenes relative sikkerhed er kvinder og piger
sårbare. I en flygtningelejr er man fange i sit eget liv. Alt sættes på
pause, og det eneste, man kan gøre, er at vente. Vente på løsninger på konflikter, man ingen indflydelse har på. Konflikter, der
måske slet ikke er udsigt til løsning på overhovedet.
Håbløshed og frustration, mangel på mad, uddannelse og muligheder fører ofte til konflikter og overgreb i lejrene, og mange
synker hen i apati og mister troen på, at det nytter at gøre en
indsats.
”Der har aldrig været så mange flygtninge i verden som nu, og vi
kan selvfølgelig ikke hjælpe dem alle. Men vi kan hjælpe nogle af
dem. Så kom og vær med søndag d. 13. marts. Vi har hårdt brug
for flere frivillige indsamlere,” siger indsamlingsleder Jørgen Skov.
Han fortæller desuden, at mange elever fra Tommerup Efterskole
hvert år plejer at hjælpe til med indsamlingen i vore sogne, men i
år falder indsamlingsdagen desværre på en “hjemmeweekend”, så
der ikke er nogen elever på efterskolen den 12. og 13. marts.
“Derfor har vi rigtig meget brug for, at mange lokale melder sig
som indsamlere. Det må meget gerne være enkeltpersoner eller familier. Alle er velkomne, og der er brug for mange”, siger Jørgen Skov,
der håber, at også du vil melde dig som indsamler d. 13. marts!
Ring til indsamlingsleder Jørgen Skov - tlf. 64 76 12 30 - eller
sognepræst Svend Faarvang - tlf. 64 76 12 54, - eller tilmeld dig
via Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside: www.noedhjaelp.dk
På ca. 3 timer kan der indsamles mellem 13 og 15 mill. kroner
til verdens fattigste. Vil du være med?

1111
VELKOMMEN I KIRKE - OGSÅ I PÅSKEN!

Kalenderen ...
Marts:

Lørd. d. 5.: Bibelstævne
Mand. d. 7.: Mission Afrika-kreds
Onsd. d. 9.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 10.: Suppe- og filmaften
Sønd. d. 13.: Sogneindsamling
Onsd. d. 16.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 17.: Fyraftensandagt og tur til
Zimbabwe
Fred. d. 18.: Kirkegårdsandagt
Sønd. d. 27. og mand. d. 28.:
Påskegudstjenester
Tirsd. d. 29.: Eftermiddagsmøde med
Niels Helveg Petersen
Torsd. d. 31.: Turnéforestilling

April:

Fred. d. 1.: Spiseaften i miss.-huset
Mand. d. 4.: Mission Afrika-kreds
Tirsd. d. 5.: Bedemøde
Tirsd. d. 5.: Hotdoggudstjeneste
Onsd. d. 6.: Forårsfest i miss.-huset
Torsd. d. 7.: Konfirmandtur
Onsd. d. 13.: Møde i missionshuset
Lørd. d. 16.: Højskoledag
Onsd. d. 20.: Møde i missionshuset
Fred. d. 22.: Konfirmation i Broholm
Fred. d. 29.: Gud og mad
Lørd. d. 30.: Gospel-workshop

Maj:

Mand. d. 2.: Mission Afrika-kreds
Tirsd. d. 3.: Bedemøde
Onsd. d. 4.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 5.: Konfirmation i Tommerup
Onsd. d. 11.: Møde i missionshuset
Sønd. d. 15.: Pinsegudstjenester
Mand. d. 16.: Friluftsgudstjeneste
Onsd. d. 18.: Møde i missionshuset
Tirsd. d. 24.: Mad for meninger

Juni:

Kirkegårdsandagt på Broholm kirkegård fredag d. 18. marts 16.30.
På kirkegården kommer vi for at ordne på vore kæres gravsteder, for at mindes, for at sende
en kærlig tanke til den, der ikke er her længere. Måske går vi også lidt rundt og kigger, for der
er pænt på kirkegården, og den ligger smukt. Særligt op til højtiderne kommer der mange og
besøger de forskellige grave. Til påske - fredag før palmesøndag - om eftermiddagen inviterer vi
alle interesserede til at komme til kirkegården ved Broholm kirke kl. 16.30, hvor vi vil holde en
lille andagt ude på kirkegården. Vi vil synge et par salmer, og der vil lyde nogle ord om påske og
opstandelse.
Efter andagten byder Broholm menighedsråd på en kop kaffe/the og lidt sødt i det nye graverhus.							
Annette Kjær Jørgensen

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,
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 forslag og ideer i forbindelse med kirkebladet, hører vi meget gerne fra dig!

Onsd. d. 1.: Møde i missionshuset
Tirsd. d. 7.: Bedemøde
Onsd. d. 8.: Spaghettigudstjeneste
Onsd. d. 8.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 23.: Sankt Hans-aften

KIRKEBLADET for Tommerup og

Broholm sogne udkommer 4 gange
om året. Kirkebladet redigeres af
Dorte Andersen, Karen Nielsen, Bodil
Vestergaard Madsen, Annette Kjær
Jørgensen, Jesper Skov og Svend
Faarvang. Oplaget er 2.500 stk. Trykt
hos Deslers Bogtryk, Assens. Næste
nummer udkommer ca. 1. juni 2016.
Stof bedes indleveret senest 1. maj.
Illustrationer: Birgit Clausen.
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GUDSTJENESTETIDER

HVEM | HVAD | HVOR ?

Velkommen
i kirke!
“I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på!”

TOMMERUP KIRKE
9.15
Annette Kjær Jørgensen
10.30
Svend Faarvang

BROHOLM KIRKE
6. marts
Midfaste
13. marts
Mariæ Bebudelse

10.30
Annette Kjær Jørgensen
9.15
Svend Faarvang

Fyraftensandagt 17.30
Svend Faarvang

17. marts
Torsdag

9.15
Annette Kjær Jørgensen

20. marts
Palmesøndag

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

24. marts
Skærtorsdag

19.00
Svend Faarvang

Lidelseshistorien 9.15
Svend Faarvang

25. marts
Langfredag

10.30 Lidelseshistorien
Svend Faarvang

10.00
Svend Faarvang

27. marts
Påskedag

11.00
Svend Faarvang

11.00
Annette Kjær Jørgensen

28. marts
2. påskedag

10.00
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Svend Faarvang

3. april
1. søndag efter påske

10.30
Svend Faarvang

5. april
Tirsdag

17.30 Hotdoggudstj.
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10. april
2. søndag efter påske

9.15
Annette Kjær Jørgensen

Kirkekaffe e. gudst. 9.15
Svend Faarvang

17. april
3. søndag efter påske

10.30
Svend Faarvang

Ingen gudstjeneste

22. april
Store Bededag

9.00 og 11.00 Konfirmation - Annette Kjær J.

10.30
Svend Faarvang

24. april
4. søndag efter påske

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

1. maj
5. søndag efter påske

10.30
Svend Faarvang

Konfir- 9.00 og 11.00
mation Svend Faarvang

5. maj
Kristi Himmelfartsdag

Ingen gudstjeneste

10.30
Annette Kjær Jørgensen

8. maj
6. søndag efter påske

9.15
Anette Kjær Jørgensen

11.00
Svend Faarvang
Friluftsgudstj. 14.00
Svend Faarvang
9.15
Svend Faarvang

15. maj
Pinsedag

10.00
Svend Faarvang

16. maj
2. pinsedag
22. maj
Trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Annette Kjær Jørgensen

29. maj
1. søndag efter trinitatis

9.15
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Svend Faarvang

5. juni
2. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

Spaghettigudstj. 17.30
Svend Faarvang

8. juni
Onsdag

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.
Organist Ib Berg, Torpevænget 7,
Årslev, tlf. 20 41 66 87.
Kirkesangere:
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.
Kirkesangere:
Som i Tommerup sogn
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 (højmesser og
aftengudstjenester) og arrangementer i vore sogne. Ring til Tommerup Turistfart - tlf. 64 75 12 00
- senest dagen før.

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

