4 Nyd sommeren - også i kirken! Der er mange spændende kirker at besøge i
sommerlandet, - bl.a. domkirkerne og “vore egne” kirker!
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN
NYT FRA VORE SOGNE ...
Årets Tommerup-kagebager

En slags dåbssalme ...
Tænk på øjeblikket, hvor man
får sit barn, den lille ny.
At Gud findes, det forstår man,
når et liv får sin debut.
Hvilken jubel, hvilket jag,
når man ser den lille sag
- og ser frem mod stjernestunder
med det lille, store under!

På sin vej ud i alverden
har det en at følges med,
for Gud vil i al dets færden
aldrig svigte noget sted.
Tænk, at så’n en dejlig én
også er Guds øjesten:
Mens det lille hjerte banker,
er det i Vorherres tanker!

Denne lille undermåler
glæder os til overmål,
og vor glæde overstråler
nemt en smule skrig og skrål.
At vort barn vil glæder få,
kan vi tro og stole på,
når det lægges i Guds hænder,
han, som lys i mørke tænder.

Denne lille nybegynder
er nu hjulpet godt på vej,
for Gud kender vore bønner
og vor verdens hurlumhej.
Og os alle - hver især har han helt utrolig kær.
Det er livets sande lykke!
Nåde uden sidestykke!

Hele verden ligger åben,
alting er en mulighed,
for vi finder her i dåben
livets sande ophavssted.
Med en lille smule vand
bliver den, som intet kan,
til et barn, som Gud har givet
med sit ja-ord selve livet.

Én ting skal vi helt forstå, at
når det mørkner heromkring,
og alt føles som en grå nat:
Livet er en given ting!
Vor og Jesu egen far
gi’r en gave dyrebar:
Dåben, hvor den kære lille
møder selve livets kilde.

For et barn er det utroligt,
at det døbes og får navn
og så ganske trygt og roligt
tages i Vorherres favn.
Nu har det en far og mor
her på denne smukke jord
og har også - hele livet få’t en Far i Himlen givet.

Så er der jo kun tilbage,
at vi si’r af hjertet tak.
Gud er med os alle dage,
- hører vort hurra og ak!
Aldrig skal vi tvivle på,
at fra vi er bittesmå,
er der kun én levemåde:
Vi skal leve af Guds nåde!

Tekst: Svend Faarvang 2010
Melodi: Anne-Sofie Faarvang 2010
- eller: Tag det sorte kors fra graven,
Lasse Lunderskov 1983
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MUSIK I DET FRI: Friluftsgudstjenesten
2. pinsedag blev en fin oplevelse for de
mange fremmødte. Vejret var nogenlunde, og den fine musik blev leveret
af FDF-orkesteret fra Odense. Og efter
gudstjenesten var der lækre hjemmebagte kager på kagebordet i sognehuset.
Årets Tommerup-kage blev kåret, og
denne gang var det Karen Nielsen, der
løb med hæderen og blev udnævnt til
“årets kagebager”.
Gik du glip af friluftsgudstjenesten
og kagespiseriet, er der mulighed for at
opleve det igen til næste år. Da gentager
vi succesen.

Vore dåbshåndklæder bliver
verdensberømte - på Fyn

EN SÆRLIG DÅBSTRADITION! For nylig
var de sydamer, der står bag vore sognes tradition med håndbroderede dåbshåndklæder til alle de børn, der bliver
døbt i Tommerup og Broholm kirker,
samlede i Tommerup sognehus. Samtidig havde vi besøg fra Fyens Stift af
presse- og informationsmedarbejder
Marianne Holst Hyrlov, der gerne vil
skrive en artikel om dåbshåndklæderne
til Fyens Stiftsbog, der snart udkommer.
Det blev til en hyggelig eftermiddag
med sydamerne, der over kaffen og lagkagen kunne fortælle mange historier fra
de 22 år, vi nu har haft vor dåbshåndklæde-tradition. Og der blev også taget
nogle flotte billeder, som sammen med
Mariannes artikel vil kunne findes i den
næste udgave af stiftsbogen. Så bliver vi
altså verdensberømte - på Fyn!
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En tur ud i sommerlandet kunne
f. eks. gå til en eller flere af domkirkebyerne. Dem er der ti af i Danmark.

Domkirkerne er
et besøg værd
Hvad enten man vandrer, cykler eller
kører i bil rundt i landet i sommertiden,
kan man være sikker på at få mange gode
oplevelser undervejs. Skov og strand,
campingliv og sommerhusferie frister i
disse måneder mange. Men hvad med også
at udforske vore fine gamle domkirkebyer
med de imponerende domkirker?

gamle By”, langs åen eller nede ved havnen,
hvor der netop i disse år opføres mange
spændende bygninger.
I Aalborg hedder domkirken Budolfi, og
kirkens smukke spir fra 1779 er Aalborg
bys vartegn. I Viborg lægger man i den
smukke domkirke især mærke til Joakim
Skovgaards “billedbibel” på både vægge og
lofter. Kirken er oprindelig fra 1100-tallet,
men den er brændt flere gange, og i 1911
udførte Skovgaard så den udsmykning, der
præger kirken i dag.

Sjælland og Lolland-Falster
De tre domkirker på Sjælland finder man
i Roskilde, Helsingør og København. De
er bestemt også et besøg værd. Roskilde
domkirke blev i 1995 optaget på Unescos
verdensarvsliste, og her er 21 konger og 18
Skt. Knuds og Claus Berg
dronninger begravet.
I Fyens Stift finder man som bekendt
Københavns domkirke er smukt udsmykSkt. Knuds kirke lige i centrum af Odense.
ket
med Bertel Thorvaldsens skulpturer, og
Og når man har overvundet de trafikale
her
blev som bekendt kronprins Frederik og
udfordringer, der i øjeblikket præger den
Mary
Donaldson viet i maj 2004.
fynske hovedstad, venter der i domkirken
Hvis
sommerturen går til “sydhavsøerne”,
en stor oplevelse, for her findes jo Dankan
man
kigge inden for i domkirken i
marks måske smukkeste altertavle - lavet af
Maribo,
hvor
kongedatteren Leonora
den navnkundige Claus Berg.
Christina
Ulfeldt
ligger begravet, og hvor
Under koret findes de jordiske rester
I nyere tid har maleren Carl-Henning
man
netop
med
deltagelse af dronning
af kong Knud den Hellige og hans bror
Pedersens farveglade udsmykning af kirkens Margrethe - har holdt festgudstjeneste i
Benedikt, og af nyere udsmykning skal man
korrunding været meget diskuteret og er
anledning af domkirkens 600-års jubilæum.
bl.a. lægge mærke til glasmosaikvinduet
bl.a. blevet kaldt “krusedullerne”.
Rigtig god sommer-domkirketur!
“Vandringsmanden”.
Vidste du i øvrigt, at den smukke guldDanmarks længste - og Skovgaard
altertavle i al hemmelighed var gemt af
Aarhus domkirke ligger midt i byen og
vejen under besættelsen, fordi man var
er med sine 93 meter den længste i landet.
bange for, at den kunne blive “bortført”
Fra begyndelsen har den været viet til de
til Tyskland. I stedet hang der fra 1940 til
søfarendes helgen, Skt. Clemens. Her skal
‘45 et meget stort dannebrogsflag i kirken,
man bl.a. lægge mærke til Marselis-kapelmens “den rigtige” altertavle efter sigende
let, som Marselis-slægten købte i 1702 og
var gemt i en lade i Sanderum!
indrettede som gravkapel med krypt. Og
mens man nu er i “Smilets By”, der netop
Dronningens messehagler - og
er blevet kåret som den næstbedste ferie“krusedullerne” i Ribe
destination i Europa, må man naturligvis
I Haderslev domkirke kan man bl.a. se
ikke snyde sig selv for en tur i “Den
et meget specielt billede, der set fra venstre
forestiller korsfæstelsen og fra højre opstandelsen. Desuden er de messehagler, som
dronning Margrethe har syet til kirken,
udstillet lige bag alteret.
Ribe domkirke hæver sig majestætisk
over den smukke lille købstad i marsken.
Vover man sig op ad de 248 trin til toppen af det 50 meter høje “borgertårn”,
venter der en storslået udsigt. Den danske
reformator Hans Tausen og salmedigteren
H. A. Brorson har i øvrigt begge været
biskopper i Ribe.
Ribe er Danmarks ældste købstad.
I 2013 fik byen sin domkirkeplads tilbage i ny
og meget smuk form. Realdania-fonden
og Esbjerg Kommune har sammen stået for
fornyelsen af domkirkepladsen.

KIRKEBLADET | Sommer 2016

4

FORÅRETS MINI-KONFIRMANDER

Hele 41 dejlige “mini-er” ...

I løbet af foråret har ikke mindre end 41 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, Annette, Rasmus og Svend, og det har alle parter haft stor fornøjelse af.
Der er bl.a. blevet lavet mini-konfirmandbog med flotte billeder, og så har flokken også været på
udflugt. Den gik til Tommerup kirke, præstegård og sognehus, og her blev der bl.a. bagt snobrød.
Og torsdag den 16. juni slutter vi af med en mini-konfirmand-gudstjeneste i Broholm kirke kl. 17!
Det er for alle minierne og deres forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede. Efter
gudstjenesten spiser vi grillmad sammen, og desuden bliver der et par overraskelser.
Til efteråret bliver der mulighed for at blive mini-konfirmand i Tommerup kirke og sognehus.

I år bl

Store Bededag den 22. april blev Sofie, Lau
Christine, Michelle, Amalie, Mikkel, Emma o
tidlige konfirmationsgudstjeneste i Broholm

Svend har 25
års jubilæum.
Det ska’ fejres!
Den 1. juli 1991 tiltrådte Svend Faarvang i
præsteembedet i Tommerup og Broholm sogne.
Det betyder, at vi i år kan markere, at Svend har
været præst hos os i 25 år.
Svend Faarvang bosatte sig i præstegården
sammen med hustruen Birgit og børnene Jakob,
Kathrine og Anne-Sofie.
Det skulle vise sig, at der blev nok at gøre i
præsteembedet, og Svend har gennem årene været
foregangsmand, når det gjaldt nytænkning omkring de kirkelige aktiviteter.
Lad os blot her nævne nogle få: Dåbshåndklæder, kirkeblad og mini-konfirmander, - som et
af de første sogne fik vore 3.-klasser dette tilbud.
Mangt og meget kan nævnes, og vi fornemmer, at
dåbsfamilier, mini-konfirmander og konfirmander
står Svends hjerte særligt nær.
Svend har en formidabel evne til at formidle
til børn og unge, og det er tydeligt, at sympatien
er gensidig, idet man ofte hører et frejdigt “Hej
Svend”, når de møder ham. Svend er særdeles
afholdt blandt dem.
Svend har desuden gennem årene udvist et
stort engagement omkring eftermiddagsmøder,
sogneudflugter, suppe- og film-aftener, fyraftensKIRKEBLADET | Sommer 2016

andagter, spaghetti- og hotdog-gudstjenester m.m.
Sognene nyder godt af, at vi har en præst, som
glæder sig over at hygge om - og med menigheden.
Vi fornemmer også, at Svend nyder hver eneste
gang, et par kommer til ham, og han får lov at være
med til den glædelige begivenhed at vie dem i kirken, hvor han forstår at få løftet tale og prædiken til
glade smil.
Det skal også her nævnes, at når en familie står i
den svære stund at skulle tage afsked med et elsket
familiemedlem, er Svend fuld af empati og omVed den sene konfirmationsgudstjeneste St
favnende ord og handling til de pårørende. Der
Emilie, Alma, Maja, Mia, Mads, Andrea, Chri
Alfrida og Kathrine konfirmeret af Annette
findes ikke mange af hans lige i den stund.
I Tommerup og Broholm sogne har vi gennem årene været priviligerede med hensyn til god
kirkegang, og Svend nyder - helt forståeligt -, når
Til efteråret skal der
han kommer ind i vore to kirker til højmesse, at se
vælges nye menighedsde mange fra menigheden på bænkene. Det varmer
råd. I den forbindelse
holder både Tommeos alle.
rup og Broholm menigVi har derfor den glæde at invitere til jubilæumshedsråd orienterende
gudstjeneste søndag den 3. juli kl. 10.30 i Bromøde tirsdag den 13.
holm kirke med efterfølgende sammenkomst og
september. Læs mere
traktement i menighedshuset, hvor alle er velkomne.
i næste nummer af
På menighedsrådenes vegne
kirkebladet!
Bodil Vestergaard Madsen og Anette Vig

Valg!

ÅRETS KONFIRMANDER ...
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lev 63 konfirmeret i vore kirker!

ura, Mathilde, Emma, Mads, Freja, Line, Simon, Emilie,
og Ditte konfirmeret af Annette Kjær Jørgensen ved den
m kirke.

tore Bededag den 22. april blev Mathilde, Lasse, Josephine,
istian, Emma, Anna, Arendse, Louise, Andreas, Sigrid, Tea,
Kjær Jørgensen i Broholm kirke.

De næste års konfirmationer ...

Vi holder fast ved traditionen med, at
der er konfirmationer i Broholm kirke
Store Bededag og i Tommerup kirke
Kristi Himmelfartsdag.
Det betyder, at der i 2017 vil være konfirmation den 12. maj i Broholm kirke
og den 25. maj i Tommerup kirke.
I 2018 er det den 27. april i Broholm
kirke og den 10. maj i Tommerup kirke,

Kristi Himmelfartsdag den 5. maj var det Laura, Michael, Rasmus, Jeppe, Martin, Maria, Markus,
Maria Tanaya, Mia, Magnus og Maria, der blev konfirmeret af Svend Faarvang ved den tidlige
konfirmationsgudstjeneste i Tommerup kirke.

Og ved den sene konfirmationsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag den 5. maj i Tommerup kirke blev
Emma, Cecilie, Nicolai, Alexander, Jeppe, Karen, Ditte, Mille, Christoffer, Therese, Tobias, Angelo,
Mads, Rasmus, Christian og Lukas konfirmeret af Svend Faarvang.

og i 2019 er det den 17. maj i Broholm
kirke og den 30. maj i Tommerup kirke.

Konfirmandstart ...

Alle, som gerne vil konfirmeres i Tommerup og Broholm kirker i foråret 2017,
vil i begyndelsen af det nye skoleår få en
indbydelse til at deltage i konfirmandforberedelsen, som begynder i starten af
september (uge 36).

Der vil være tilmelding onsdag
den 24. august kl. 16-17 i Broholm
menighedshus og torsdag den 25.
august kl. 16-17 i Tommerup sognehus,
og konfirmander og forældre indbydes
også til høstgudstjenesterne den 18. og
25. september, hvor der bagefter vil være
en lille komsammen, hvor der bliver
lejlighed til at få svar på spørgsmål om
konfirmandforberedelsen.
KIRKEBLADET | Sommer 2016
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
MØDER I MISSIONSHUSET

Juni:
Tirsdag d. 7. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 8. kl. 19: Møde v/ Henri Alex
Jensen
Mandag d. 23. kl. 19.30: Sankt Hans aften
hos Irene og Knud, Ryttergade 5, Brylle.
Tale ved v/Anders Knudsen. Medbring selv
kage og drikkevarer til kaffepausen.
Juli:
Ingen møder i juli måned.
August:
Onsdag d. 10. kl. 19.00: Møde v/ Massoud
Fouroozandeh
Tirsdag d. 16. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 17. kl. 19.00: Møde v/ Gert Grube

SOGNENYT

Søndag d. 28. kl. 13.00-16.30: Udflugt
Onsdag d. 31. kl. 19.00: Møde v/ Carsten
Korsholm Poulsen
September:
Tirsdag d. 6. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 7. kl. 19.00: Møde v/ Børge Haahr
Andersen
Onsdag d. 14. kl. 19.00: Møde v/ Børge Haahr
Andersen
Fredag d. 23. kl. 16.00: Gud og mad
Tirsdag d. 27. kl. 19.30: Fælles møderække i
Assens v/ Ingrid Markussen
Onsdag d. 28. kl. 19.30: Fælles møderække i
Tommerup v/ Ingrid Markussen
Torsdag d. 29. kl. 19.30: Fælles møderække

Vi samler ind ...

INDSAMLINGER I KIRKEN: I de kommende måneder samler vi ind til:
12. juni: Folkekirkens Nødhjælp
10. og 17. juli: Menighedsarbejde i
sognet
21. august: Folkekirkens Nødhjælp
28. august: Døvemenighederne
11. september: Dansk Missionsråds
efterårskollekt
18. og 25. september: Høstindsamling
til forskellige formål

Gudstjeneste,
kunst og musik

Søndag den 21. august kl. 10.30
medvirker Prague Viola Duo ved
gudstjenesten i Tommerup kirke.
Duoen består af de to dygtige tjekker
Tomas Hanousek og Jakub Machacek,
der studerer på musikkonservatoriet i
Odense og bor i Skalbjerg.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i sognehuset, og her vil Tomas
og Jakub give en lille koncert.
Samtidig bliver der fernisering på
den nye maleriudstilling i sognehuset.
Denne gang er det Per Ravns
malerier, vi kan glæde os over. Per
Ravn bor på Lilleskovvej i Tommerup
St. og har bl.a. stået for farvesætning
og udsmykning af Broholm kirke.
Kom og nyd både maden, kunsten og
musikken!

SIDEN SIDST ...

Døbte i Tommerup kirke:
13.3.
Emilie Elisabeth Bach Feldt, Møller Eriksensvej 4
27.3.
Sommer Bruun Rasmussen, Krybilyparken 67, Brylle
10.4.
Marie Mørk Kyhl, Kivsmosevej 6
17.4.
Kristian Godskesen Nielsen, Kamgårdsvej 37
Døbte i Broholm kirke:
6.3.
Mathilde Alnor, Skovvænget 8
3.4.
Noah Behrens Slot, Højsletten 53
1.5.
Knud Peter Juel Holm, Tobovej 91
22.5.
Laurits Sandberg Sørensen, Solvænget 9

Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
11.3.
Marie Dorthea Jensen, 89 år, Kastanievej 72, Odense
12.3.
Gerda Borg, 88 år, Æblehaven 15
17.3.
Karen Margrethe Eckhoff, 80 år, Højeløkkevej 12 G
20.4.
Kamilla Marie Nielsen, 86 år, Strandgade 81, Haarby
10.5.
Niels Christian Hansen, 82 år, Maevej 48

Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
2.3.
Ove Bech Nielsen, 83 år, Ahornvænget 1
4.3.
Anne Marie Hansen, 81 år, Æblehaven 11
10.3.
Lis Ørnstrup, 86 år, Høgsholtvej 8
11.3.
Flemming Rasmussen, 47 år, Bannervej 6
18.3.
Ejler le Fevre Sørensen, 87 år, Sydmarksg. (tidl. Appevej)
Viede i Tommerup kirke:
Anna Christiane Storgaard Jensen, 96 år, Stationsvej 28
14.5.
Christina Rosenfeldt Dahlquist og Martin Damkjær, 19.4.
20.4.
Kaj Kjær Nielsen, 78 år, Nyvej 10
Lilleskovvej 1
21.4.
Elsa Bente Povlsen, 72 år, Gyvelvænget 1 B
Viede i Broholm kirke:
23.4.
Jørn Pedersen Østergaard, 77 år, Stenløkkevej 15
23.3.
Birthe Jensine Ringgaard og Jørn Pedersen Østergaard, 13.5.
Inga Nørskov Jensen, 84 år, Toftelundsvej 16
Stenløkkevej 15 (i hjemmet)
17.5.
Ib Poul Høyer Winkelmann, 79 år, Teglværksvej 11
14.5.
Christina Søholm Nymann Andersen og Tom
21.5.
Bent Ole Madsen, 85 år, Østerbro 8
Johannes Møller Jensen, Hindsløkken 81, Verninge
25.5.
Hans Christian Christensen, 94 år, Sydmarksgården, 		
14.5.
Britta Stenderup og Jesper Lund, Teglbakken 84
(tidl. Smedevej)
26.5.
Inge Else Pedersen, Sydmarksg. 86 år, (tidl. Teglværksvej)
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SPEJDERNE OG FDF-ERNE INDBYDER TIL SANKT HANS!
Torsdag den 23. juni er det Sankt Hans
aften. Da indbyder både de lokale KFUMspejdere (i samarbejde med grundejerforening Kamgårdsvej) og FDF-erne i
Tommerup St. til bålaften.
I Tommerup foregår det ved spejdernes
nye hytte, Højfyns Friluftscenter, Mølledamsvej 4 (med mulighed for wok-mad
fra kl. 18) og på det grønne område for
enden af Kamgårdsvej. Kl. 19.30 holder
borgmester Søren Steen Andersen båltale,
og kl. 19.45 tændes bålet.
På FDF-ernes område ved Vissenbjergvej
i Tommerup St. starter bålaftenen også
kl. 18. Alle interesserede er velkomne,
unge som gamle. Der vil være pandekagebagning i bålhytten, og kaffe og kage kan
købes. Kl. 19 tændes bålet, og midsommervisen synges.
Kom og vær med til en rigtig hyggelig
Sankt Hans aften!

EN AFTEN MED KIRKEMINISTEREN ...
Vi har forsøgt et par gange før uden
det store held. Men nu skulle det være ganske vist: Vi får besøg af kirkeministeren!
Onsdag den 21. september kl. 19
indbyder Tommerup og Broholm sogne
i samarbejde med Assens Provsti til “En
aften med kirkeministeren” i Tommerup
sognehus, Kirkebjerg 2.
Bertel Haarder vil tale ud fra emnet
“Kirke og folk”, og der vil naturligvis
også blive lejlighed til at stille spørgsmål til
ministeren, der jo i øvrigt har siddet på sin
nuværende ministertaburet som kultur- og
kirkeminister siden juni 2015. Men han
har i alt været minister i mere end 20 år.
Der bliver også serveret kaffe, the og
kage, og alle er velkomne!

Kalenderen ...
JUNI:

Tirsd. d. 7.: Bedemøde
Onsd. d. 8.: Spaghetti-gudstjeneste
Onsd. d. 8.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 16.: Mini-konfirmand-gudstjeneste m.m. i Broholm kirke
Torsd. d. 23.: Skt. Hans aften

JULI:

Sønd. d. 3.: 25 års jubilæum

AUGUST:

Onsd. d. 10.: Møde i miss.-huset
Tirsd. d. 16.: Bedemøde
Onsd. d. 17.: Møde i missionshuset
Sønd. d. 21.: Gudstjeneste, kunst og
musik i Tommerup kirke og sognehus
24. og 25.: Konfirmand-tilmelding
Sønd. d. 28.: IM-udflugt
Onsd. d. 31.: Møde i missionshuset

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Onsdag den 8. juni kl. 17.30 er der spaghettigudstjeneste i Tommerup kirke.
Rasmus Laursen vil fortælle historien om kong
David, og efter gudstjenesten er alle velkomne til
at spise spaghetti og kødsovs i sognehuset!

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!

SEPTEMBER:

Tirsd. d. 6.: Bedemøde
Onsd. d. 7.: Møde i miss.-huset
Tirsd. d. 13.: Orienterende valgmøder
Onsd. d. 14.: Møde i miss.-huset
Sønd. d. 18.: Høstgudstjeneste
Onsd. d. 21.: En aften med kirkeminister Bertel Haarder
Fred. d. 23.: Gud og mad
Sønd. d. 25.: Høstgudstjeneste

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,
Jesper Skov og Svend Faarvang.
Oplaget er 2.500 stk. Trykt hos
Deslers Bogtryk, Assens. Næste
nummer udkommer ca. 1. september
2016. Stof bedes indleveret sen. 1/8.
Illustrationer: Birgit Clausen.
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GUDSTJENESTETIDER

HVEM | HVAD | HVOR ?

Velkommen i
kirke!
TOMMERUP KIRKE
9.15
Svend Faarvang
17.30
Spaghetti-gudstjeneste
10.30
Svend Faarvang

“Solen stråler over vang,
se dog urtevrimlen;
let og glad som lærkens sang
løft dig, sjæl, mod himlen!”
5. juni
2. søndag efter trinitatis

BROHOLM KIRKE
10.30
Svend Faarvang

8. juni
Onsdag
12. juni
3. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

16. juni
Torsdag

17.00
Mini-konfirmand-gudstj.

Ingen gudstjeneste

19. juni
4. søndag efter trinitatis

10.30
Jørgen Flensted-Jensen

10.30
Svend Faarvang

26. juni
5. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

3. juli
6. søndag efter trinitatis

10.30 Jubilæumsgudstj.
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

10. juli
7. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

17. juli
8. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

19.00
Jørgen Flensted-Jensen

24. juli
9. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjeneste

9.15
Annette Kjær Jørgensen

31. juli
10. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Annette Kjær Jørgensen

7. august
11. søndag efter trinitatis

9.15
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Annette Kjær Jørgensen

14. august
12. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

Kunst og musik 10.30
Svend Faarvang

21. august
13. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

28. august
14. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

4. september
15. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Annette Kjær Jørgensen

11. september
16. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

Høstgudstjeneste 10.30
Svend Faarvang

18. september
17. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Annette Kjær Jørgensen

25. september
18. søndag efter trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste
Annette Kjær Jørgensen

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
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.
Tommerup sognehus: Kirkebjerg 2
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!

