4 Så er der gang i fejringen af reformationsjubilæet! Biskop Tine Lindhardt 		
stiller spørgsmålet: Har vi brug for en ny reformation?			

SE SIDE 3 og 4!
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN
Heldige vindere

JULEKONKURRENCEN. Blandt
de 35, der denne gang 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 Lisbeth
Lindegaard, Nyvej 81, og Asta
Hansen, Toftelundsvej 36.
Et stort tillykke til vinderne!
Den rigtig løsning på rebusen
var i øvrigt: “Barn Jesus i en
krybbe lå”.

Sognestatistik

Brød til verden
I sidste nummer af Kirkebladet skrev jeg
en lille “klumme” om at give julegaver med
mening. F.eks. gaver til Folkekirkens Nødhjælp, som så hjælper med at sende disse
gaver videre til mennesker i nød.
Nu er det ikke juletid længere. Vi er
i fastetiden og nærmer os påsken, men
behovet for hjælp til nødlidende rundt
omkring i verden er desværre stadig meget
stort.
Derfor er der også tradition for, at
Folkekirkens Nødhjælp netop i fastetiden
og særligt den søndag, man holder
landsindsamling, sætter fokus på situationen for verdens fattigste og mest udsatte.
Hør her, hvad man for nylig skrev i en
pressemeddelse:
“Der er erklæret hungersnød i dele af Sydsudan. Uden hurtig indgriben vil hungersnøden sprede sig til hele landet og true 5½
mio. mennesker inden for få måneder.
27 internationale nødhjælpsorganisationer,

Sogneindsamling

DER ER STADIG BRUG FOR HJÆLP: Søndag
den 12. marts samles der over hele landet
ind til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Pengene, der indsamles, går til verdens fattigste, og sidste år hjalp ca. 20.000
indsamlere med at indsamle ca. 13 mill. kr.
Også denne gang håber Nødhjælpen, at
mange vil melde sig, for der er stadig et stort
behov.
Har du tid og lyst til at hjælpe med indsamlingen i Tommerup og Broholm sogne,
må du meget gerne melde dig til indsamlingsleder Jørgen Skov, tlf. 64 76 12 30, eller
til sognepræst Svend Faarvang, 64 76 12 54.
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der arbejder i Sydsudan, advarer om, at
der er hårdt brug for penge, hvis ikke den
truende hungersnød skal sprede sig. Hvis
ikke der kommer flere penge, vil hele landet
være hungerramt inden for de næste få
måneder og op mod 5½ mio. mennesker
være ramt af sult.
Regntiden forventes at starte i april, og
hvis ikke nødhjælpen er nået ud i landområderne inden, vil regntiden gøre det næsten
umuligt at få nødhjælpsforsyninger ud.”
På billedet ovenfor ses fire sydsudanesiske flygtninge. Det er ikke mange
personlige ejendele, de har med sig. De
flygter fra krigen, der nu har hærget det
skrøbelige land i flere år. Og nu kommer
altså hungersnøden.
Disse mennesker er helt afhængige
af hjælp udefra. Også af vores hjælp.
Den kan vi bl.a. yde i forbindelse med
Folkekirkens Nødhjælps årlige landsindsamling, der i år finder sted søndag den
12. marts. Tag godt imod indsamlerne
og giv et bidrag til verdens fattigste - eller
bliv selv indsamler.
Svend Faarvang

KIRKELIGE TAL: Her er lidt statistik for 2016 i vore sogne:
Der blev født 18 børn i begge
sogne i 2016 - mod 24 børn
hvert sted i 2015. 12 blev døbt i
Tommerup, 13 i Broholm kirke
- mod 28 og 20 året før. 7 blev
navngivet uden dåb (2) i Tommerup sogn, - 6 (9) i Broholm.
Der var 13 mini-konfirmander i Tommerup, 41 i Broholm
- mod 28 og 38 året før.
27 (33) blev konfirmeret i
Tommerup kirke, mens 34 (41)
blev konfirmeret i Broholm.
7 (4) par blev viet i Tommerup kirke, mens 5 par (2) blev
viet i Broholm kirke.
Der var 17 dødsfald og 14
begravelser i Tommerup sogn,
mens der i Broholm var 22
dødsfald og 23 begravelser. Året
før var der henholdsvis 15 og 20
begravelser.
I alt meldte 12 personer sig
ud af Folkekirken, mens en
meldte sig ind. Det gennemsnitlige antal kirkegængere var i
begge kirker 46 mod 51 året før.

Kirkefrokoster

EN BID BRØD OG EN SNAK: Et
par gange i løbet af april måned
er der kirkefrokost efter gudstjenesten - med lidt mad og
lejlighed til at få en snak.
Det er søndag den 9. april
efter gudstjenesten i Broholm
og søndag den 30. april efter
gudstjenesten i Tommerup
kirke. Den 9. april vil den
nye Lutherrose i Broholm
menighedshus i øvrigt blive
afsløret. Se mere på side 11.
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Hvordan fornyer vi kirken igen?
Den 12. januar blev der afholdt nytårskur i Odense Domkirke. Biskop Tine
Lindhardt kom i sin tale ind på reformationsjubilæet og prøvede også
at besvare spørgsmålet, om ikke vi
trænger til en ny reformation som den,
Martin Luther satte i gang.
Her er et uddrag af biskoppens tale:
I år er der en særlig anledning til at holde
nytårskur, nemlig at reformationsfejringen
skydes i gang.
Når vi skal fejre reformationen, er det
fordi, den har haft stor betydning ikke
alene for kirken, men også for vores samfund. Selvfølgelig går der ikke en lige linie
fra 1517 til i dag. Der har været bl.a. en
oplysningstid, en grundlov, politiske partier, men med reformationen blev der lagt
et kim og sat noget i gang, som har været
med til at trække os, kirken, samfundet,
individer i en bestemt retning.
På samme måde blev reformationen helBiskop Tine Lindhardt har startet en ny tradition: Nytårskur i Domkirken for menighedsrådsler ikke til i et lufttomt rum. Der var memedlemmer, præster og ansatte ved de fynske kirker. Her holder hun sin nytårstale foran
get i tiden, renæssancen, bogtrykkerkunClaus Bergs smukke guldaltertavle.
sten, politiske magtspil, der fik stor
har på facebook. Vi fitter os for at blive
indflydelse på, at reformationen fik den
Luther var ikke demokrat, selv om det
perfekte, og vi taler om synd, hvis vi komgennemslagskraft, den fik.
måske kunne lyde sådan. Langtfra. Men
mer til at spise en is eller en kage. Det er
Og hvad var det så, reformationen? En
der ligger et kim til en demokratisk danaf de mest centrale erkendelser fra reforma- i virkeligheden voldsomt anstrengende,
nelse både i hans tilgang til Bibelen og i
tionen er, at et menneske retfærdiggøres og angstprovokerende og livshindrende på
hans oversættelsesprincipper og opgør med
den måde at skulle retfærdiggøre sig selv og hemmelige sprog.
frelses af tro, ikke af gerninger.
Vi skal ikke til eksamen hos Gud. Vi skal sin eksistens. Og derfor også en befrielse
En vigtig forudsætning for demokrati
ikke købe os til en plads hos Gud. Det kan at få at vide, at der grundlæggende er sagt
er jo netop mennesker, der er oplyste og
god for en. Det skal man ikke selv sikre.
vi ikke. Og vi behøver ikke være bange for
vidende og ligeværdige, ligesom det er
Det er allerede retfærdiggjort, at man er
at blive kasseret af Gud. Gud har sørget
vigtigt med åbenhed, gennemskuelighed
for, at vi har bestået, så at sige. Ikke fordi vi her, og det betyder, at vi i stedet for kan
og transparens. Det er noget af det, der
bruge vores tid og energi på at gøre det,
selv er specielt gode eller kloge, men fordi
bliver sået med reformationen.
som andre mennesker har brug for. Ikke
han vil det. Det har vi dåbens ord på.
Man kan jo spørge, hvordan det står til
Vi kender det fra at have en god familie, fordi vi skal opnå noget ved det, men fordi med det i dag? Om vi i dag er ved igen
der er brug for det. Bageren skal bage godt at få lukkede sprog? Vores kirkesprog
gode venner, en kæreste, en ægtefælle: Der
er man heller ikke til eksamen ustandseligt. brød, slagteren sørge for mørt kød, jourf.eks. Er det ved at blive et fremmedsprog
Der består man i enhver forstand af ordet i nalisten for historier, man bliver klogere af. for den, der ikke er vokset op med det?
kraft af den andens kærlighed. Det betyder, Og så fremdeles.
Højtideligt sprog og store ord er vigtige,
Et andet område, hvor reformationen får fordi de rækker højere op og længere ud,
at man kan leve i tillid til, at selv om man
stor betydning, er Bibelen, som oversættes
måske af og til falder igennem, og selv om
men Luthers pointe om, at fordi evangeliet
de andre måske af og til bliver sure over det til folks modersmål. Ja, til det sprog som
er vigtigt, så skal man oversætte Bibelen til
manden på marken og konen i køkkenet
- ja, så har de grundlæggende sagt OK for
et sprog, som konen i køkkenet og manden
taler, altså hverdagssproget. Det var et
en. Det er der en enorm befrielse i.
på marken kan forstå - den pointe skal
opgør med kirkens magt. Dengang var det vi ikke glemme. Måske skulle vi på alle
Men spørgsmålet er, om vi ikke trænger
kun kirkefolk og præster, der kunne læse
til en ny reformation eller til en revitaliseområder huske på det med at tale jævnt og
ring af den på det her område. Om vi i vir- Bibelen, som var på græsk og latin og heligefremt på hverdagssproget?
keligheden i dag står der, hvor Luther stod: braisk. Det gav magt. Der er nemlig magt i
Reformationen var en besindelse på,
at kende koden, kende sproget.
I en evig angst for ikke at slå til og at blive
hvad det vil sige at være kirke, hvad kriDen magt frigør Luther Bibelen fra.
kasseret. I dag er vi vel ikke så bange for
stendom og tro går ud på.
Eller
rettere: Han giver den til alle, og han
at blive kasseret af Gud, men til gengæld
Den reformation skal vi fortsætte. Ikke
myndiggør dermed helt almindelige menaf mange andre. Vi jagter anerkendelse. Vi
ved blot at gentage alt, hvad Luther og
nesker. Enhver kan læse Bibelen og forstå
er bange for at falde igennem og for, at de
reformatorerne sagde, men måske direkte
den, og man behøver ikke kirke, præster,
andre ikke synes om os.
ved på nogle områder at sige det modsatte
pave eller biskop for at få adgang til evanVi måler og vejer hinanden på, hvor
af, hvad reformationen sagde.
geliet. Over for Gud er vi alle lige.
mange likes og venner og thumbs ups vi
I hvert fald synes jeg, man må spørge
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sig selv og hinanden, om den frihed og
befrielse og frisættelse af mennesket, som
reformationen og renæssancen var med til
at fremme, om den i dag er ved at blive
ikke kun en velsignelse, men også en forbandelse. Dengang var det en selvfølge, at
ethvert menneske var forbundet med andre
mennesker og med Gud. I dag understreger
vi vores frihed i en grad, så et menneske
risikerer at blive en ø. Er vi ved at give køb
på forpligtelsen og de forpligtende fællesskaber? Frihed helt uden bånd og forpligtende fællesskab er der stor ensomhed i.
Så måske er det derfor en del af det at
være kirke og samfund i dag og at føre
reformationen ind i det 21. århundrede at
understrege forbundetheden, samhørigheden, fællesskabet mere end friheden og
befrielsen.
I den forbindelse vil jeg gerne slå et slag
for forventninger. Ikke forventninger som
krav, men som håb. Som tillid til, at der
er noget i vente, noget godt i vente. Det
er vigtigt. Selv om det ikke altid er særligt
nemt med forventninger. De kan skuffes,
og det bliver de. De brister.
Så hvorfor forvente, at maden står på
bordet, når man kommer træt hjem? Hvorfor forvente, at børnene rydder op efter
sig? Hvorfor forvente, at ens forældre tager
sig tid til at snakke og lege med én, eller at
man kan få sig en uddannelse eller et arbejde, når man er færdig med skolen?
Hvorfor forvente alt det, hvis det bare
viser sig at blive til bristede illusioner?
Hvorfor? Ja, svaret er let: Fordi man er
nødt til det. Man kan skændes, og man kan
skælde ud. Man kan blive vred og skuffet.

		
Døbte i Tommerup:
8.1.
14.1.
11.2.
19.2.
19.2.

Men hvis man ikke længere har forventninger til hinanden som kærester, ægtefolk,
som venner, i en familie, i et samfund, så er
der ikke mere. Så er forholdet slut, og der
bliver kun ligegyldighed tilbage.
Forventninger binder os sammen, de
siger: Vi hører sammen. Vi er en del af
hinandens liv. Vi er en del af hinandens
tid og måske ikke mindst: Vi er en del af
hinandens fremtid. Jeg regner med dig, og
du kan regne med mig.
Det er vel i virkeligheden en af de største
gaver, man kan få af hinanden og give hinanden - at blive en del af hinandens fremtid. Sådan er det, når man forventer noget
af hinanden. Noget godt.
Luther sagde det anderledes, mindre
højtideligt. Ifølge en anekdote skal han
have sagt: ”Hvis verden går under i morgen,
vil jeg plante et træ i dag.” Men det rummer
det samme: Håbet, forventningen, tilliden
til, at der på trods af alt er noget godt i
vente. Noget at håbe på. Lad os gøre det.
For 500 år siden blev der sat en bevægelse i gang, en reformation, som fik stor
betydning for kirke og samfund, og som vi
er en del af.
Det fortjener både fejring og masser
af debat, diskussion, med- og modspil,
drøftelser, sådan som det vil ske her i stiftet
i 2017 på mangfoldige måder.
Ikke som et forsøg på at lukke øjnene for,
at det ikke længere er så selvfølgeligt for
mange at bruge og være med i kirken som
før, men netop som en besindelse på, hvad
kirke, tro og kristendom er, - og hvordan vi
i dag skal gøre det og være det, så det giver
mening i menneskers liv.

SIDEN SIDST ...

Huxi Svensson Finken, Nybohusvej 4, Odense
Erika Fonager Grüttner, Kamgårdsvej 35
Noah Marqvard Lund Eckhardt, Krengerupvej 127A
Albert Bak Klit, Solvænget 4
Carl Bak Klit, Solvænget 4

Døbte i Broholm kirke:
8.1.
Celina Pinar Christiansen, Svanevej 6, Vissenbjerg
8.1.
Klara Choi Kjær Jakobsen, Teglhøjen 67
8.1.
Agnes Choi Kjær Jakobsen, Teglhøjen 67
8.1.
Valdemar Choi Kjær Jakobsen, Teglhøjen 67
29.1.
Thor Nadolny Madsen, Kirkevej 18
12.2.
Rasmus Mørk Josiasen, Solvænget 11
12.2.
Bjørk Mølgaard Magnussen, Teglhøjen 16
12.2.
Sarah Iona Kirscher, Bannervej 19
19.2.
Camilla Cathrine Skiøth, Skovvænget 5
Viede i Tommerup:
11.2.
Sika Marqvard Rasmussen og Mikkel Lund Eckhardt,
Krengerupvej 127 A
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Hvordan vi fornyer kirken igen. Det er
reformationens kerne. Lad os bruge i år til
at dykke ned i reformationen, dukke op til
nutiden og på alle måder drøfte, hvad det
betyder i fremtiden, for kirke, samfund og
for os hver især.				
			
Tine Lindhardt

Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
1.12.
Jørgen Helge Storkehave, 84 år, Grevegården 9
(fra Brylle kirke)
7.12.
Preben Toftemark-Sørensen, 76 år, Skovstrupvej 46
7.1.
Kirsten Jakobsen, 71 år, Skovkanten 7
12.1.
Anna Lise Brændgaard, 88 år, Grevegården 3
(fra Brylle kirke)
19.1.
Ib Koch Larsen, 79 år, Nyvej 65
7.2.
Verner Steen Hansen, 67 år, Møller Eriksensvej 8 C
24.2.
Erik Jensen, 84 år, Sydmarksvej 4, Verninge
25.2.
Berta Kathrine Andersen Nielsen, 89 år, Østergade 7, 		
Vissenbjerg
Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
9.12.
Maurits Leenders Møller, 55 år, Teglværksvej 1 G (fra 		
Vissenbjerg kirke)
10.1.
Ejner Emanuel Andersen Fugl, 79 år, Skovstrupvej 64
12.1.
Irene Vincentz Bæk-Larsen, 72 år, Teglbakken 100 A
25.1.
Karla Kirstine Pedersen, 93 år, Sejershaven 2, Gadbjerg
28.1.
Kasper Lund, 37 år, Tjørnevænget 5 F (fra Næsby kirke)
1.2.
Otto Pfeffer, 76 år, Skovvænget 6 (fra Egebjerg kirke)
23.2.
Inge Kirstine Brønserud, 82 år, Gyvelvænget 5 A
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Årets konfirmander i Tommerup og Broholm
Store Bededag, den 12. maj kl. 9.00, konfirmeres i Broholm kirke v/ Annette Kjær Jørgensen:

Kristi Himmelfartsdag, den 25. maj kl. 9.00,
konfirmeres i Tommerup kirke v/ Svend Faarvang:

Emma Alnor, Skovvænget 9
Max Juul Bøgelund, Teglhøjen 20
Frederik Domino, Tallerupvej 73 C
Sofie Amalie Juel Hansen, Højsletten 28
Frederik Norre Henriksen, Teglbakken 6
Emma Maar Jacobsen, Kildebjerggård 58
Tobias Jensen, Teglhøjen 23
Ellen Flodin Johansen, Ahornvænget 5
Sarah Iona Kirscher, Bannervej 19
Signe Zenia Brogaard Kristensen, Kirkevej 51
Laurits Steen Lægsgaard Langeberg, Lilleskovvej 28
Frederik Noah Larsen, Askevænget 6
Cecilia Hein Lauridsen, Lindealle 4
Julie Mathiesen Lundqvist, Teglhøjen 31
Bjørk Mølgaard Magnussen, Teglhøjen 16
Ronja Thorup Melsen, Tommerupvej 228, Blommenslyst
Emil Viberg Franker Olsen, Skelskovvej 35
Regitse Vahl-Møller, Bøgevænget 4
Filippa Winkelmann, Højsletten 3

Emil Märcher Andersen, Kirkebjerg 12
Sofia Højfeldt Ansbjerg, Nyvej 66
Camilla Bisgaard Dyrendal, Pejrupvej 64, Aarup
Luisa Clara Fink, Nyvej 23
Viktor Boel Hestnes, Møller Eriksensvej 11
Jamie Bugge West Jensen, Odensevej 94, Vissenbjerg
Nikolaj Jespersen, Brunsegårdsvej 3
Casper Juelstrøm Skytte Kirkeby, Kastaniely 12
Steffen Priess Larsen, Brunsegyden 16, Brylle
Maya Skelmose Meisel, Nyholmsvej 6
Ditte-Marie Jähger Poulsen, Kamgårdsvej 53
Jakob Prip, Krengerupvej 4 A
Julie Vendelbo Skarnvad, Hovløkkevej 11
Karla Sofie Stroger, Krengerupvej 56
Christian Alex Thorsted, Sortebrovej 7
Hanne Tinggaard, Vestervangen 80
Andreas Kjellerup Stampe Vangsgård, Nyvej 13
Kristi Himmelfartsdag, den 25. maj kl. 11.00,
konfirmeres i Tommerup kirke v/ Svend Faarvang:

Store Bededag, den 12. maj kl. 11.00, konfirmeres i Broholm kirke v/ Annette Kjær Jørgensen: Karoline Mørk Dige Hansen, Toftevej 4, Brylle
Silla Tenna Højsgaard Hansen, Nyvej 18
Lea Dahlquist Bagger, Lilleskovvej 1
Johannes Holdgaard, Stærmosevej 184
Sebastian Krog Bendixen, Teglhøjen 12
Aksel Bredahl Jensen, Kastaniely 16
Johanne Hjort Bonde, Teglhøjen 71
Emil Jensen, Skolevej 72
Micha Borg, Stenløkkevej 10
Line Jensen, Skolevej 72
Sine Claville Philipsen Bull, Stærmosevej 171 B
Nicoline Emilie Jensen, Knarreborgvej 22, Verninge
Sidsel Bøgelund, Kildebjerggård 44
Oliver Jensen, Hindsløkken 39, Verninge
Celina Pinar Christiansen, Svanevej 6, Vissenbjerg
Jonas Capion Jørgensen, Bystævnevej 13
Anna Friis Clausen, Højsletten 40
Ida Juelstrøm Skytte Kirkeby, Kastaniely 12
Rasmus Jensen Frehr, Højsletten 16
Julie Grønnehave Mortensen, Nørremarksvej 26
Emma Sofie Eckhoff Friis, Højsletten 7
June Hämäläinen Mose, Sortebrovej 1
Jeppe Vang Glasdam, Højsletten 12
Freya Busch Nielsen, Sortebrovej 22
Gustav Heebøll Hansen, Christiansmindevej 1
Rasmus Skovgaard Nielsen, Nyvej 39
Jonas Andersen Hjortshøj, Kildebjerggård 25
Sofie Skovgaard Nielsen, Kamgårdsvej 92
Klara Choi Kjær Jakobsen, Teglhøjen 67
Mikkel Rasmussen, Maevej 27
Julie Stenderup Jessen, Teglbakken 84
Philip Skjerbek Berlin Rasmussen, Brunsegårdsvej 47
Rasmus Mørk Josiasen, Solvænget 11
Noah Christian Rosenkjær, Elmevej 11, Verninge
Louise Grønvald Bach Laustsen, Ahornvænget 7
Nikolaj Nordlund Aagaard, Kastaniely 6
Rasmus Bendt Madsen, Lindealle 3
Sasha Brinckmand Nielsen, Teglhøjen 47
Bjarke Hammerbak Paluszewski, Stationsvej 11 st.
Anton Syrak Veller Petersen, Højsletten 42
Casper Wendelboe, Skolevej 41
Hannah Malou Winther, Stationsvej 8 D
Johannes Wismann, Højsletten 2
HUSK: Konfirmandtelegrammer og lignende vil kunne afleveres på
konfirmationsdagene i henholdsvis Broholm menighedshus og
Tommerup sognehus.

Et stort tillykke til konfirmanderne!
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Kirkegårdsandagt

Konfirmandtræf i Domkirken m.m.
Hvert år inviteres alle konfirmander i Fyens Stift til et konfirmandtræf. Det er en aften, hvor
konfirmanderne mødes på tværs af sogneskel. Aftenen begynder i Domkirken og fortsætter et
par timer rundt i andre kirker i Odense midtby. I år - hvor vi fejrer 500-året for reformationens
begyndelse - var temaet for aftenen meget aktuelt: ”Se, jeg gør alting nyt” - om Luthers brud
med den katolske kirke.
Temaet blev først introduceret i Domkirken, hvor vi begyndte med at synge en af de kendte
Luthersalmer: ”Vor Gud han er så fast en borg”, som Luther skrev i 1528. Derefter så vi fra
Tommerup og Broholm sogne plus nogle konfirmander, bl.a. fra Paarup, et lille skuespil i Domkirken om den adskillelse mellem præster og lægfolk, der har været i den katolske kirke op igennem tiden. En adskillelse, der til dels havde sin baggrund i, at ganske almindelige mennesker
ikke kunne læse og forstå latin og dermed ikke selv kunne læse Bibelen og heller ikke forstå,
hvad præsten sagde.
Fra denne første station gik vi videre til Gråbrødre kirke, hvor konfirmanderne fik fortalt om,
hvordan afladshandlen i sin tid var opstået og var blevet til noget af en pengemaskine for den
katolske kirke. Som en protest mod det fik konfirmanderne lov til at rive afladsbreve i stykker
og smide dem i skraldespanden.
3. station var i Klaregade, ved bispeboligen, hvor vi mødte Martin Luther i egen person og så,
hvordan han slog nogle af sine 95 teser op på en kirkedør (eller var det biskoppens hoveddør?).
Inden vi gik, fik vi også lov til at dyppe fingrene i vievand og slå korsets tegn for os.
Til sidst var vi i Skt. Hans kirke, hvor vi hørte om Luthers syn på dåben: At Guds nåde gives
os i dåben, at vi kun skal døbes én gang, og at det er fint, at voksendåben er blevet til barnedåb alt sammen noget, som den katolske kirke er enig med Luther i - så her var noget, Luther kunne
finde sammen med katolikkerne omkring.
Fra den sidste station gik vi tilbage til Domkirken, hvor vores biskop, Tine Lindhardt, fortalte
mere om Luther, og hvor vi lyttede til god musik. Kl. ca. 20.15 vendte vi næsen hjemad igen.
Konfirmanderne har skrevet følgende om aftenen: Hyggelig tur i Odense by med gode
kirkesteder. Det var spændende at høre om Martin Luther og hans meninger. Det var sjovt, at
de lavede skuespil i stedet for at fortælle. Det var hyggeligt at snakke med dem fra Tommerup
og sjovt og noget specielt at købe afladsbreve - og så var det en god måde, de inde i Domkirken
forklarede uligheden mellem folk på, den ulighed, Luther kæmpede mod. Han ønskede jo at
vise, at der overfor Gud ikke er nogen, der er over andre, men at alle er mennesker.
Det var ret koldt at gå rundt, men vi fik en dejlig bolle og et æble.
							
Annette Kjær Jørgensen

Endnu mere for konfirmanderne
Der arrangeres flere spændende ting for vore konfirmander. Torsdag den 30. marts kl.
19 er konfirmanderne inviteret til en musik- og teaterforestilling på Tommerup Efterskole, og
onsdag den 26. april gælder det den traditionsrige heldagstur til Roskilde og København,
hvor konfirmanderne bl.a. skal se domkirkerne, Amalienborg, Christiansborg og meget mere.
Man kan roligt sige, at der er lagt op til, at årets konfirmander “skal have en på opleveren”!
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FREDAG OP TIL PINSE: Fredag
d. 2. juni kl. 16.30 er der
kirkegårdsandagt på Broholm
kirkegård.
Vi har gjort det før påske og
før jul i 2016 - op til højtiderne,
hvor der kommer en del på
kirkegården for at se til deres
kæres grave. Her i 2017 bliver
det op til pinse, hvor solen
forhåbentlig skinner, og det er
lidt lunere i vejret.
Vi inviterer til salmesang og
nogle ord om Guds livgivende
ånd, om sjælesørgeren fra det
høje, der ”trøster over alle tab”,
der gør Gud nærværende for os i
vores sorg og savn.
Efter andagten byder Broholm
menighedsråd på en kop kaffe/
the og lidt sødt i menighedshuset. Alle er velkomne.
Annette Kjær Jørgensen

Påskevandring

FOR DE YNGSTE: Fredag før
palmesøndag kommer 0. klasse
fra Tommerup skole op til
Tommerup kirke for at høre om
påsken. Vi skal synge hosianna,
svinge med palmegrene, have
vasket fødder, som Jesus vaskede
sine disciples fødder skærtorsdag aften, og vi skal hænge gule
påskeliljer på Jesu kors, fordi
korsfæstelsen heldigvis endte
med opstandelsen. Til sidst skal
vi farvelægge en tegning af to
disciples vandring til Emmaus
efter opstandelsen. En dejlig
formiddag med fortælling for de
yngste.

Babysalmesang

DE SMÅ SYNGER: Så er det igen
blevet tid til babysalmesang.
Det er for alle babyer fra 0 til
12 måneder og deres mødre og
fædre, og det er en rigtig god
aktivitet for de mindste.
Her i foråret foregår babysalmesangen i Brylle kirke. Det
begynder tirsdag den 18. april og
slutter tirsdag den 6. juni. Hver
gang er det kl. 10-11.30.
Det er Marie Louise Odgaard,
der står for babysalmesangen, og
man kan tilmelde sig direkte til
hende på tlf. 20 71 70 20.
Velkommen til babysalmesang!

SOGNEAKTIVITETER

Koncert i Broholm kirke med
folkbandet Phønix og Karen Mose
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Det sker i
MARTS
On. 8.: Spaghettigudstjeneste
...................................................................
Ti. 14.: Reformationsaften
...................................................................
Sø. 19.: Koncert med Phønix
...................................................................
On. 22.: Suppe- og filmaften
...................................................................
Ti. 28.: Eftermiddagsmøde
...................................................................

Reformationsmarathon
Søndag den 19. marts kl. 19 giver folkbandet Phønix sammen med den kinesiske
musiker Sangka koncert i Broholm kirke. Karen Mose, der er medlem af bandet, er vokset op
i Tommerup og fortolker traditionelle danske sange og folkeviser med stor indlevelse og nerve.
Karen er uddannet fra Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinjem og har siden undervist samme sted. Hun har to gange modtaget en Danish Music Award som årets folkvokalist.
Billetter á 50 kr. kan købes ved indgangen, og i en pause i koncerten byder menighedsrådet
på en kop kaffe eller the og en småkage. - Kom og få en stor musikoplevelse i Broholm kirke!

Moses til spaghettigudstjeneste!
MOSES er fortællingen om
drengen, der trodser Ægyptens Farao
og fører Guds folk bort fra slaveriet.
Sivkurven, prinsessen, kampen med
slavepiskeren, tornebusken, kong
Farao, de ti plager, Det røde Hav,
ørkenvandringen og de ti bud. Det
hele er med, når der onsdag d. 8.
marts kl. 17.30 er spaghettigudstjeneste i Tommerup
kirke.
I rollen som Moses ses Guy Moscoso, mens alle de andre “personer” inklusive stentavlerne - spilles af Tine Skau, og så er der jo garanti for, at det ikke bliver kedeligt!
Kom og oplev Moseshistorien i denne flotte og spændende musikalske udgave.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs i sognehuset. Det er for alle, og det er gratis!

Suppe- og filmaften
Onsdag den 22. marts kl. 18.00 er der
igen suppe- og filmaften i Tommerup sognehus.
Denne gang vises filmen “9. april”.
Natten til den 9. april 1940 alarmeres den danske hær. Tyskerne har krydset grænsen, Danmark
er i krig mod Europas stærkeste hær. I Sønderjylland beordres en dansk fortrop bestående af
cykel- og motorcykeldelinger ud for, imod alle
odds, at bremse overmagten, indtil de danske
forstærkninger kan mobiliseres. I de skæbnesvangre
timer følger vi sekondløjtnant Sand (Pilou Asbæk)
og hans cykeldeling. De skal som de første danske
soldater møde fjenden i kamp ...
Suppe- og filmaftenen koster 50 kr - inkl.
drikkevarer. Tilmelding senest fredag d. 17. marts
på 64 76 12 54.

Tirsdag den 14. marts kl. 19
er provstiets reformationsmarathon
nået til Broholm kirke. Denne aften er det artikel nr. 24 i Confessio
Augustana, folkekirkens bekendelsesskrift, artiklen om messen, der er
temaet.
På Luthers tid havde der i den katolske kirke udviklet sig en tendens
til at afholde mange private messer
som et middel til syndsforladelse
og derved som en indtægtskilde for
kirken. Tankegangen var, at der i
messen blev bragt et offer til Gud,
et offer, der så at sige supplerede
Kristi offer og udslettede de daglige
synder, hvor Kristus gjorde fyldest
for arvesynden. Den tankegang var
ifølge Luther udtryk for en afvigelse
i forhold til de hellige skrifter og
en krænkelse af Kristi lidelses ære,
så derfor kæmpede Luther for at
få messen ført tilbage til det, den
egentlig var indstiftet for.
Ud over en gennemgang af
Luthers tanker omkring messen vil
vi høre lidt om Broholm kirke, der
jo er fra 1907 - altså først er opført
længe efter reformationen og derfor
ikke har været med i nogen overgang fra katolsk tid til luthersk.
Efter ca. en time i kirken er
menighedsrådet vært ved en lille
forfriskning.

Danmarkshistorie!
Ved eftermiddagsmødet i Broholm menighedshus tirsdag d.
28. marts kl. 15 fortæller Rasmus Laursen Danmarkshistorie
under overskriften “Fra enevælde
til demokrati”. Kom og lyt med!
KIRKEBLADET | Forår 2017
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SOGNEAKTIVITETER

Det sker i
APRIL
Ti. 4.: Hotdoggudstjeneste
...................................................................
Ti. 4.: Møde om Trankebartur
...................................................................
Ti. 25.: Luther-marathon
...................................................................
On. 26.: Konfirmandtur
...................................................................

Vil du med til Trankebar?

Tirsdag den 4. april kl. 19.00 er der orientering om en tur
til Trankebar i Indien. Det foregår i Tommerup sognehus.
Trankebar var fra 1620 til 1845 en dansk handelsstation i det sydøstlige Indien. De sidste
mange år har Tommerup haft tætte forbindelser til Trankebar, og nu vil vi gerne være med til at
arrangere en tur dertil - i samarbejde med Poul Petersen, tidligere forstander for Vestfyns Efterskole, og Foreningen Trankebar.
Så hvis du synes, det lyder spændende at opleve en gammel dansk by og et højskolekursus i
kommandantens hus langt væk hjemmefra, er du velkommen til at komme og høre Poul Petersen og Knud Helles fra Trankebarforeningen fortælle mere ved orienteringsmødet den 4. april
kl. 19. Det er helt uforpligtende. Vi har planlagt en tur i efteråret fra den 10. til 19. oktober.
Prisen for turen vil - alt inklusive - være ca. 14.000 kr.
Birgit og Svend Faarvang

Fort Dansborg i Trankebar er ligesom flere andre gamle bygninger i byen blevet smukt restaureret med hjælp fra Foreningen Trankebar ...

Luthermarathon i Tommerup kirke
Tirsdag d. 25. april kl. 19.00 er Assens provstis reformationsmarathon nået til Tommerup kirke, og denne gang er det Confessio Augustanas artikel 26, der handler om forskel
på spiser, der skal behandles. Som bekendt hører Confessio Augustana til Folkekirkens såkaldte bekendelsesskrifter, dvs. det trosgrundlag, vores Folkekirke bygger på.
Vi har fået vores biskop, Tine
Lindhardt, til at komme og fortælle om artikel 26. Læs i øvrigt
på side 3 og 4, hvilke tanker Tine
Lindhardt gør sig om en ny reformation.
Desuden vil vi synge nogle salmer, og Svend Faarvang vil fortælle
lidt om Tommerup kirke og dens
historie, der også har en hel del
med reformationen at gøre.
Efter en times tid i kirken går vi
ned i sognehuset, hvor menighedsrådet er vært ved en forfriskning,
og hvor der også kan blive lejlighed til en hyggelig Luthersnak
- også med biskoppen!
Vel mødt til reformationsmarathon i Tommerup kirke!
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Hotdoggudstjeneste

Tirsdag d. 4. april kl. 17.30 er
der igen hotdoggudstjeneste i Broholm
kirke, hvor Annette Kjær Jørgensen
fortæller, og vi beder Fadervor og
synger sammen. Bagefter 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!

SOGNEAKTIVITETER
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Det sker i
MAJ - JUNI
Fr. 12. maj: Konfirmation i Broholm kirke
.....................................................................
To. 25. maj: Konfirmation i
Tommerup kirke
....................................................................
Ma. d. 5. juni: Fælles friluftsgudstjeneste
.....................................................................

Så er der
konfirmation
Konfirmandforberedelsen slutter
som bekendt med konfirmationen.
Det er pr. tradition Store Bededag
i Broholm kirke og Kristi Himmelfartsdag i Tommerup.
Sådan vil det i øvrigt også være til
næste år, hvor der er konfirmation
i Broholm kirke den 27. april 2018
og i Tommerup kirke den 10. maj
2018.
Her er Tommerupkonfirmanderne
ved starten på forberedelsen. De
glæder sig til konfirmation 25. maj.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Det er efterhånden blevet en god tradition, at vi
holder en årlig friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Det er “til pinse, når skoven bli’r rigtig grøn”,
det foregår, nærmere bestemt 2. pinsedag.
Det er en fælles gudstjeneste for Tommerup og
Broholm sogne, og i år er det mandag den 5. juni
kl. 14.
Denne gang har vi fået Odense Brass Band til at
levere musikken, og de vil hjælpe os igennem nogle
af vore dejlige pinsesalmer. Desuden giver de et par
flotte ekstranumre med nogle af de musikstykker,
som egner sig rigtig godt til netop brass band.
Efter gudstjenesten er der kaffeog kagebord i
sognehuset. Vi
håber, at mange vil
tage en kage (lagkage el. lign.) med.
Så kårer vi nemlig
som sædvanlig
“Årets kagebager i
Tommerup”.
Kom og vær
med til en festlig
friluftsgudstjeneste
2. pinsedag - med
tilhørende kagespiseri.
KIRKEBLADET | Forår 2017
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
MØDER I MISSIONSHUSET

Marts:
Tirsdag d. 7. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 8. kl. 19.00: Besøg af Tommerup
Efterskole
Onsdag d. 15. kl. 19.00: Møde v/Arne Olesen
Onsdag d. 22. kl. 19.00: Møde v/Arne Olesen
Fredag d. 31. kl. 17.30: Spiseaften i missionshuset
April:
Tirsdag d. 4. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 5. kl. 19.00: Møde v/Erik Bach
Pedersen
Fredag d. 21. kl. 16: Gud og mad
Onsdag d. 26. kl. 13.30: Fælles forårsfest
v/Holger Haldrup

Festlig
fastelavn!
KAN DU GÆTTE, HVEM JEG ER?
I nærheden af 150 mennesker
- både store og små - var mødt op
i Broholm kirke til fastelavnsgudstjeneste søndag den 26. februar.
Der var nogle i meget fantasifuld
udklædning som Batman, skeletter, en enkelt giraf og naturligvis
også prinsesser. Her er nogle
billeder fra den festlige dag.
Ved gudstjenesten fortalte
Svend Faarvang og Jesper Skov
om Jesu dåb og om det, at vi er
døbt til et fællesskab med Jesus
Kristus, og at vi dermed er indpodet i ham. Og så sang vi nogle
rigtig gode salmer.
Og selv om vejret ikke var
det allerbedste, blev dagens to
næste programpunkter afholdt
udendørs. Først plantede FDFerne Emma og Mads sammen
med Karen Nielsen fra Broholm
menighedsråd et Luthertræ, som
skal minde os om, at det i år er
500 år, siden Martin Luther med
sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg startede reformationen.
Og så blev der ellers rigtig gået
til den, da katten skulle slås af
tønden. Selv om det holdt hårdt,
lykkedes det at slå tønderne ned,
så kattedronninger og -konger
kunne krones.
Og endelig kom man så ind i
varmen igen - til fastelavnsboller
og lun kakao og kaffe og the i
menighedshuset.
Det var en rigtig festlig fastelavnsfejring for både store og små,
og der er vist ingen tvivl om, at
Broholm menighedsråd gentager
succesen til næste år - i samarbejde med FDF-erne.
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Maj:
Tirsdag d. 2. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 3. kl. 19.00: Møde v/Knud Dalsgaard
Hansen
Onsdag d. 10. kl. 19.00: Møde v/Elna Thisgård
Olesen
Onsdag d. 17. kl.19.00: Møde v/Frank Risbjerg
Kristensen
Onsdag d. 31. kl. 19.00: Sangaften med
Hedensted-koret
Juni:
Onsdag d. 7. kl. 19.00: Møde v/Anders Hjorth
Vindum, Ordet og Israel
Fredag d. 23. kl. 18: Sankt Hans aften,
Ryttergade 5, Brylle - v/Jacob D. Olesen

Nyt medlem

IKKE BARE SUPPLEANT: Jesper
Lau Nielsen, Højsletten 24, der
siden menighedsrådsvalget i
efteråret har været suppleant til
Broholm menighedsråd, er blevet fuldgyldigt medlem af rådet.
Velkommen til Jesper!

Minier igen

NYE MINIKONFIRMANDER: Inden
længe begynder et nyt hold
minikonfirmander i Broholm
sogn. Indbydelserne bliver snart
sendt ud til alle i 3. klasse på
Tallerupskolen, og så går det ellers løs torsdag den 6. april efter
skoletid. Der bliver 8 torsdage
for minikonfirmanderne frem til
afslutningen den 8. juni.
Det er som sædvanlig Aase
Skov, Karen Møller-Madsen,
Rasmus Laursen, Annette Kjær
Jørgensen og Svend Faarvang,
der står for minikonfirmandundervisningen. De glæder sig
til at møde en ny flok 3.-klasser
og sammen med dem gå på opdagelse omkring Broholm kirke.

Udviklingsplan

BROHOLM KIRKEGÅRD: Broholm
menighedsråd arbejder lige nu
med en udviklingsplan for Broholm kirkegård. Det er foreløbig
blevet til en god dialog med en
kirkegårdsarkitekt, som netop
nu er ved at udarbejde forslag
til, hvordan kirkegården kan
udvikles i de kommende år.
Menighedsrådet glæder sig til
at præsentere den færdige plan
for alle interesserede senere på
året.

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 (12. marts: Sogneindsaml.)
Påsken: KFUM og KFUK
30. april: Kofoeds Skole
12. og 25. maj (konfirmationer):
Folkekirkens Nødhjælp
28. maj: Kirkefondet
Pinsen: Folkekirkens Nødhjælp
- kirkehjælp

1111
Lutherrosen

VI FEJRER REFORMATIONEN LOKALT: I efteråret blev nogle af vor lokale kunstner Per
Ravns billeder udstillet i Tommerup sognehus
- til stor glæde for mange.
Nu har Broholm menighedsråd bedt Per
Ravn om at male en Lutherrose, som i anledning af reformationsjubilæet skal ophænges i
Broholm menighedshus. Her sidder han ved
sit arbejdsbord, mens den færdige Lutherrose
ses i baggrunden.
Lutherrosen er Martin Luthers personlige
segl fra 1530 og er blevet et udbredt symbol
for den evangelisk-lutherske kirke. Korset i
hjertet symboliserer troen på den korsfæstede
Jesus Kristus. Det røde hjerte står for liv og
kærlighed, mens den hvide rose repræsenterer
glæde og fred. Den blå farve reflekterer himmelens herlighed og guldringen henviser til
evigheden og uendelig rigdom.
Efter gudstjenesten palmesøndag kl. 10.30 i
Broholm kirke vil Per Ravns Lutherrose blive
afsløret i menighedshuset. Menighedsrådet byder også på en hyggelig kirkefrokost. Kom og vær
med! Alle er velkomne - både i kirken og bagefter i menighedshuset.

Kalenderen ...
Marts

Tirsd. d. 7.: Bedemøde
Onsd. d. 8.: Spaghettigudstjeneste
Onsd. d. 8.: Møde i missionshuset
Sønd. d. 12.: Sogneindsamling
Tirsd. d. 14.: Luthermarathon i Broholm kirke
Onsd. d. 15.: Møde i missionshuset
Sønd. d. 19.: Koncert i Broholm kirke
med Karen Mose og Phønix
Onsd. d. 22.: Suppe- og filmaften
Onsd. d. 22.: Møde i missionshuset
Tirsd. d. 28.: Eftermiddagsmøde
Torsd. d. 30.: Teateraften for konf.
Fred. d. 31.: IM-spiseaften

April

Tirsd. d. 4.: Hotdoggudstjeneste
Tirsd. d. 4.: Bedemøde
Tirsd. d. 4.: Orientering om tur til
Trankebar
Onsd. d. 5.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 6.: Minier starter i Broholm
Sønd. d. 9.: Kirkefrokost i Broholm
Sønd. d. 16.: Påskegudstjenester
Tirsd. d. 18.: Babysalmesang starter
Fred. d. 21.: Gud og mad
Tirsd. d. 25.: Luthermarathon i Tommerup kirke
Onsd. d. 26.: IM-forårsfest
Sønd. d. 30.: Kirkefrokost i Tommerup

Maj

Tirsd. d. 2.: Bedemøde
Onsd. d. 3.: Møde i missionshuset
Onsd. d. 10.: Møde i missionshuset
Fred. d. 12.: Konfirmation i Broholm
kirke
Onsd. d. 17.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 25.: Konfirmation i Tommerup kirke
Onsd. d. 31.: Sangaften

Juni

Kom og følg påskens drama!

Fred. d. 2.: Kirkegårdsandagt
Sønd. d. 4.: Pinsegudstjenester
Mand. d. 5.: Fælles friluftsgudstjeneste
Onsd. d. 7.: Møde i missionshuset
Fred. d. 23.: Sankt Hans aften

PALMESØNDAG, SKÆRTORSDAG, LANGFREDAG, PÅSKEDAG OG 2. PÅSKEDAG: Der er rigtig
mange muligheder for at høre om påskens begivenheder ved gudstjenesterne i vore kirker i
påsken, - både indtoget i Jerusalem, nadverens indstiftelse, korsfæstelsen og opstandelsen. Se alle
gudstjenestetiderne på bagsiden af Kirkebladet, og kom og vær med!

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!

KIRKEBLADET for Tommerup og

Broholm sogne udkommer 4 gange
om året. Kirkebladet redigeres af
Dorte Andersen, Kurt Jørgensen, Bodil
Vestergaard Madsen, Annette Kjær
Jørgensen, Jesper Skov, Peter Munk
Povlsen, Steffen Arndal og Svend
Faarvang. Oplaget er 2.500 stk. Trykt
hos Deslers Bogtryk, Assens. Næste
nummer udkommer ca. 1. juni 2017.
Stof bedes indleveret senest 1. juni.
Illustrationer: Birgit Clausen.

KIRKEBLADET | Forår 2017

12

GUDSTJENESTETIDER

HVEM | HVAD | HVOR ?

Velkommen
i kirke!
TOMMERUP KIRKE

“Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære”

10.30
Annette Kjær Jørgensen

5. marts
1. søndag i fasten

Spaghettigudstj. 17.30
Svend Faarvang

8. marts
Onsdag

BROHOLM KIRKE
9.15
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Svend Faarvang

12. marts
2. søndag i fasten

10.30
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

19. marts
3. søndag i fasten

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

26. marts
Midfaste

10.30
Svend Faarvang

10.30
Annette Kjær Jørgensen

2. april
Mariæ Bebudelse

9.15
Annette Kjær Jørgensen

4. april
Tirsdag

17.30 Hotdoggudstj.
Anette Kjær Jørgensen

9.15
Svend Faarvang

9. april
Palmesøndag

10.30 Kirkefrokost
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

13. april
Skærtorsdag

19.00
Svend Faarvang

Jesu lidelseshist. 9.15
Svend Faarvang
11.00
Svend Faarvang

14. april
Langfredag
16. april
Påskedag

10.30 Jesu lidelseshist.
Svend Faarvang
10.00
Svend Faarvang

10.00
Annette Kjær Jørgensen

17. april
2. påskedag

11.00
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Annette Kjær Jørgensen

23. april
1. søndag efter påske

10.30
Anette Kjær Jørgensen

Kirkefrokost 10.30
Svend Faarvang

30. april
2. søndag efter påske

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

7. maj
3. søndag efter påske

10.30
Svend Faarvang

12. maj
Store bededag

9.00 og 11.00 Konfirmation - Annette Kjær J.

10.30
Annette Kjær Jørgensen

14. maj
4. søndag efter påske

9.15
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Svend Faarvang

21. maj
5. søndag efter påske

10.30
Svend Faarvang

9.00 og 11.00
Konfirmation - Faarvang

25. maj
Kristi Himmelfartsdag

Ingen

Ingen

28. maj
6. søndag efter påske

11.00
Annette Kjær Jørgensen

Ingen

10.00
Svend Faarvang
Friluftsgudstj. 14.00
Svend Faarvang
10.30
Annette Kjær Jørgensen

4. juni
Pinsedag

11.00
Svend Faarvang

5. juni
2. pinsedag
11. juni
Trinitatis

9.15
Annette Kjær Jørgensen

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.
Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, tlf. 64 76 22 42 - og
Svend Åge Nielsen, Kløvermarksvej 3,
Brylle, tlf. 64 75 18 02.
Kirkeværge Kurt Jørgensen,
Brunsegårdsvej 37, tlf. 60 22 26
18.
Menighedsrådsformand Peter Munk
Povlsen, Sortebrovej 19, tlf. 29 28
11 72.
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. 29 79 17 55.
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!

