4 Sommerdanmark byder på mange oplevelser. Nogle af dem kunne sagtens		
have noget med Luther og reformationsjubilæet at gøre. 		
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN

Tanker i en bryllupstid
Sommeren og sensommeren er tiden for
bryllupper. Her, hvor naturen blomstrer og
solen skinner, har vi lyst til at feste for livet
og kærligheden. Heldigvis, for er der noget,
der giver fylde i tilværelsen, er det modet til
i tillid at binde sig til en anden.
Gennem de næste måneder vil mange
par sige ja til hinanden oppe foran altrene
i Tommerup og Broholm kirker - sige ja til
at leve sammen i medgang og modgang i,
hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke,
indtil døden skiller de to parter ad. Som
udgangspunkt har ægteskabet et langt
perspektiv - resten af livet, for det giver ikke
nogen mening at sætte en tidsbegrænsning
på parrenes kærlighed til hinanden. En
sådan vil være en underminering af hele
grundlaget for et samliv.
Ikke desto mindre ved vi godt, at skilsmisseprocenten er høj i Danmark. Det kan
have mange årsager. En af dem kan være,
at vi ikke i tilstrækkelig høj grad fejrer det
lange sammenhold, ikke taler om det, hvorimod vi taler om så meget andet, som ikke
er nær så vigtigt.
Min mand og jeg har haft den glæde at
fejre kobberbryllup her sidst på vinteren
- 12½ år sammen. Det er jo ikke så meget
endda, men dog noget - og bestemt nok til
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at fejre, hvilket vi naturligvis gjorde.
Til festen holdt en af vore venner en
tale, hvor hun citerede den norske forfatter Erlend Loe, som engang har sagt: ”At
leve sammen i mange år er en ekstremsport”. Jeg tror, det er almindelig kendt,
hvad ordet ekstremsport dækker. Det
er en samlende betegnelse for sportsgrene, hvor udøverne udfordres fysisk og
psykisk under ekstreme forhold. Det kan
være ekstremt i forhold til udholdenhed
eller ekstremt i forhold til den risiko, der
er forbundet med aktiviteten.
Det er efterhånden ikke så usædvanligt, at nogen løber en halv- eller en
helmaraton, cykler Fyn rundt på en dag
eller gennemfører en ironman - og når
det sker, bliver det nærmest råbt ud fra
tagene, lagt på facebook og instagram,
sendt på DR i den bedste sendetid. Og
ja, det er virkelig en præstation.
Så jeg synes, den norske forfatter har
en pointe med sin udtalelse, for det er
altså også en præstation at blive ved at
holde sammen i mange år - for nogle en
større end for andre. Vi ved ikke, hvilke
udfordringer det enkelte ægteskab vil
møde, men der er næppe nogen, der går
helt fri af vanskeligheder gennem et samliv. Men hvem råber
højt om det? Hvorfor
er der ikke nogle
flere kobberbryllupper, sølvbryllupper
og guldbryllupper på
facebook-profilerne?
I hvert fald skal
der herfra lyde en
opfordring til de
kommende ægtepar:
Bliv ved med at fejre
jeres liv med hinanden også i årene, der
kommer. Fortæl gerne
vidt og bredt om det
til andre, når I har
nået kobberbrylluppet, sølvbrylluppet
og måske også er så
heldige at få guldbrylluppet med. Og hvem
ved: Måske vil et
maraton eller to give
jer kræfterne til at nå
helt frem til diamantbrylluppet.
Tillykke med
vielserne og alt godt
fremover.
God sommer.
Annette Jørgensen

NYT FRA VORE SOGNE
Når du vil

EN RIGTIG VINDERSALME. Holger Lissner, der har skrevet mange af vore fine
nye salmer og i øvrigt bor i Røjleskov
her på Fyn, blev vinder af en europæisk
salmekonkurrence, der har været afholdt
i forbindelse med reformationsjubilæet.
Holger Lissners salme hedder “Når du
vil”, og den norske komponist Åshild
Watne har forsynet teksten med en
rigtig dejlig melodi.
Salmen vil blive sunget ved flere gudstjenester i vore kirker i løbet af sommeren og efteråret. Kom og syng med!

Salmebogens lillesøster

EN NY KIRKESANGBOG. Over hele
Danmark synges og skrives der i disse
år salmer som aldrig før. Den danske
Salmebog fra 2003 rummer 792 salmer,
som bruges flittigt. Kirkesangbogen,
som netop er udkommet, er et supplement til salmebogen, som altså hermed
har fået en “lillesøster”.
Kirkesangbogen indeholder 230 salmer og sange og skaber med sit varierede
repertoire sammenhæng mellem vor tids
livsforståelse og musikalske virkelighed
og salmens traditionelle univers. På den
måde inviterer den alle - både vante og
nye kirkegængere - indenfor.
Kirkesangbogen kan købes i boghandlen og koster 249 kr. I løbet af efteråret
vil den blive præsenteret nærmere ved
en syng-sammen-aften her i vore sogne.

Skole-kirke-samarbejde

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. Assens Provsti er nu kommet med i det
forholdsvis nye tiltag, der hedder Folkekirkens Skoletjeneste. Det er et initiativ,
der skal styrke samarbejdet lokalt mellem skole og kirke.
Skoletjenesten har udgivet et flot katalog med ideer til forskellige projekter til
både indskoling, mellemtrin og overbygning. Det handler bl.a. om reformation, kirkelige højtider, vand og din tro
- min tro. Der er indarbejdet mulighed
for kirkebesøg i de fleste projekter, og
formålet er i øvrigt at styrke den almene
viden om kirken og dens rolle i samfundet - på skolens præmisser. Det vil også
sige, at alt materialet, der kan bruges af
både lærere, præster og andre, er “kundskabsmeddelende” og uden forkyndelse.
En af medarbejderne ved Skoletjenesten på Nord- og Vestfyn er i øvrigt Lisa
Bisgaard, som også er tilknyttet Tommerup Efterskole.
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IDEER TIL SOMMERTIDEN

Sommer er tid
til oplevelser

Er du til krimier?
Mads Peder Nordbo er fra Tommerup
og har bl.a. været medlem af menighedsrådet i Broholm sogn. Nu er han forfatter
og bor med sin familie i Nuuk i Grønland.
Hans seneste bog, Pigen uden hud, er en
spændende og barsk krimi, der foregår i
Grønland. Hovedpersonerne er Matthew,
der er journalist, og den unge grønlandske
kvinde Tupaarnaq. Den kan anbefales som
rigtig god sommer-krimi-læsning!

I år er det som bekendt 500 år siden,
Martin Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg, og reformationsjubilæet markeres på mange måder.
Luther i Assens
Lørdag den 24. juni er der et stort reformationsarrangement i Assens. Fra kl. 10 til
16 kan man bl.a. høre om Skibbykrøniken,
opleve gadeteater ved børne- og ungdomsteatergruppen Lirekassen og høre koncert
med middelalderensemblet Pøbel. Og det
hele slutter i Vor Frue Kirke med en kirkemusikalsk tidsrejse gennem 500 års salmesang. Bagefter er der Luther-øl, sodavand
og pølser i et telt ved kirken.
Meget mere reformation
Fyens Stift har udgivet en brochure om
reformationsfejringen på Fyn. Heri findes
oplysninger om nogle af de mange andre
arrangementer, der er planlagt i forbindelse
med Luther-jubilæet. Man kan bl.a. læse
om klokkespil med Luther-salmer i juli, en
biskoppelig navngivning af en særlig rose
ved blomsterfestivalen i august, Kirkens
Døgn i september og en festgudstjeneste i
Domkirken tirsdag den 31. oktober kl. 19.
Brochurerne ligger klar til afhentning i vore
kirkers våbenhuse.

Luther for børn
Sigurd Barrett er en gudbenådet fortæller. Nu har han begået en Lutherbog
for børn, som Jesper Skov fra Broholm
menighedsråd har læst. Han anmelder
bogen sådan:
“Jeg tror ikke, Gud kun lytter til latin,
Han er ikke præstens Gud, nej, han er min,
og hvis jeg skal kunne nå ham,
skal jeg også ku’ forstå ham
på en måde, som er ærlig, smuk og fin”.
Sådan starter Sigurd Barrett sin sang om
Luther og opsamler i en kort og melodisk
sang, hvad Luthers tanker gik ud på.
Sigurd fortæller historien om Martin

Luther, om en gut, der hed Guttenberg, om
paven i Rom, og hvad der skete, da Luther
opsatte sine teser på kirkedøren i Wittenberg. Bogen fortæller, på typisk “Sigurdsk
måde”, at Luther blot ville diskutere nogle
ting og slet ikke havde forestillet sig, hvad
teserne ville føre med sig.
Undervejs i bogen fletter Sigurd Barrett
den danske reformation ind i historien og
fortæller om Hans Tausen, Grevens Fejde,
og om Christian den 3., der fik magten og
som en af sine første kongelige handlinger
indførte reformationen i Danmark.
Bogen er meget letlæselig, men har man
lyst til at høre Sigurd fortælle historien, kan
man vælge at lytte til den medfølgende CD,
hvor kapitlerne rundes af med nye sange af
og med Sigurd Barrett.
“Jeg tror, Gud er klog og kærlig, stor og vis,
Han kan rumme os og kræver ingen pris.
Hvis man tror, går man den lige
vej til Herrens Himmerige,
og Han venter os med sang i Paradis”.
Bogen kan varmt anbefales som oplæsningsbog. Læs den, lyt til sangene og nyd
Sigurds finurlige sprog om Danmarks og
Europas overgang fra middelalder til reformation og renæssance.

En tur til præstegården
Vil du vide mere om præstegårdens betydning gennem århundrederne, anbefaler
Dorte Andersen fra Tommerup menighedsråd en tur til Den fynske Landsby.
Hun fortæller, at den gamle Tommerup
Præstegård i 1950 blev flyttet til landsbyen
fra sin plads ved siden af Tommerup Kirke,
og netop nu er der i anledning af reformationsåret åbnet en udstilling med titlen:
“Præstegårdskultur gennem 500 år”.
Lørdag den 17. juni er der et særligt
arrangement ved præstegården, hvor man
bl.a. kan høre om den smukke præstegårdshave. Tager man en tur til Den fynske
Landsby, er der i øvrigt noget for alle aldre,
slutter Dorte. Se i øvrigt side 6!

Besøg Poul Gerhardts museum
På Skolevej 40 i Tommerup bor Bente
og Poul Gerhardt Fugl, og oppe på loftet
har Poul Gerhardt sit museum.
Han kalder det et fælles jagt- og håndværkerredskabs-museum, og det rummer
en hel masse af de ting, Poul Gerhardt har
samlet gennem årene, - bl.a. et “klinkebor”, som han viser frem på billedet her, og
mange andre spændende redskaber.
Har du/I lyst til at se museet, viser Poul
Gerhardt gerne rundt. Der er åbent, når
Bente og Poul Gerhardt er hjemme. Ring
gerne i forvejen på 28 91 12 90!
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FORÅRETS MINI-KONFIRMANDER

Med “mini-erne” på tur

I løbet af foråret har 35 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 vist alle haft stor fornøjelse af.
Minierne har bl.a. lavet deres egen mini-konfirmandbog med flotte billeder, og så har flokken
også været på udflugt. Den gik til Domkirken i Odense, hvor billedet herover er taget, og til Tommerup kirke og præstegård. Torsdag den 15. juni er det 8. og sidste gang, minierne mødes, og da
skal de på skattejagt. Og hele forløbet slutter vi af med en mini-konfirmand-gudstjeneste (for alle
årets mini-konfirmander i Tommerup og Broholm sogne og deres familier). Det er i Tommerup
kirke onsdag den 21. juni kl. 17! Efter gudstjenesten spiser vi sammen, og så bliver der også et
hyggeligt familieløb i præstegårdshaven.

79 fl

Store Bededag den 12. maj blev Emma, Max
Signe, Laurits, Frederik, Cecilia, Julie, Bjørk
Kjær Jørgensen ved den tidlige konfirmatio

Ved den sene konfirmation Store Bededag
sel, Celina, Anna, Rasmus, Emma, Jeppe, Gu
Bjarke, Anton, Casper, Hannah og Johannes

Information om
konfirmation
Alle, der skal gå i 7. klasse
efter sommerferien, vil modtage en pjece, der svarer på
spørgsmål om konfirmandundervisning, konfirmationstidspunkter m.m.
Er der yderligere spørgsmål,
er man velkommen til at
kontakte sognepræsterne.
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lotte konfirmander i vore kirker!

x, Frederik, Sofie, Frederik, Emma, Tobias, Ellen, Sarah,
k, Ronja, Emil, Regitse og Filippa konfirmeret af Annette
onsgudstjeneste i Broholm kirke.

Kristi Himmelfartsdag den 25. maj var det Emil, Sofia, Camilla, Luisa, Viktor, Jamie, Nikolaj, Casper,
Steffen, Maya, Ditte-Marie, Jakob, Julie, Karla, Christian, Hanne og Andreas, der blev konfirmeret af
Svend Faarvang ved den tidlige konfirmationsgudstjeneste i Tommerup kirke.

den 12. maj blev Lea, Sebastian, Johanne, Micha, Sine, Sidustav, Jonas, Klara, Julie, Rasmus, Louise, Rasmus, Sasha,
s konfirmeret af Annette Kjær Jørgensen i Broholm kirke.

Og ved den sene konfirmationsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag den 25. maj i Tommerup kirke blev
Karoline, Silla, Johannes, Aksel, Emil, Line, Nicoline, Oliver, Jonas, Ida, Julie, June, Freya, Rasmus,
Sofie, Mikkel, Philip, Noah og Nikolaj konfirmeret af Svend Faarvang.

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 2018 vil være konfirmation den 27. april i Broholm kirke
og den 10. maj i Tommerup kirke.
I 2019 er det den 17. maj i Broholm
kirke og den 30. maj i Tommerup kirke,

og i 2020 er det den 8. maj i Broholm
kirke og den 21. maj i Tommerup kirke.

Konfirmandstart
Alle, som gerne vil konfirmeres i Tommerup og Broholm kirker i foråret 2018,
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 23. august kl. 16-17 i Broholm
menighedshus og onsdag den 30.
august kl. 16-17 i Tommerup sognehus,
og konfirmander og forældre indbydes
også til høstgudstjenesterne den 17. og
24. september, hvor der bagefter vil være
en lille komsammen, hvor der bliver
lejlighed til at få svar på spørgsmål om
konfirmandforberedelsen.
KIRKEBLADET | Sommer 2017
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
MØDER I MISSIONSHUSET

Juni:
Torsdag d. 23. kl. 18.00: Sankt Hans aften hos
Irene og Knud, Ryttergade 5, Brylle.
Tale ved v/Jacob D. Olesen. Medbring selv
kage og drikkevarer til kaffepausen.
Juli:
Ingen møder i juli måned.
August:
Tirsdag d. 15. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 16. kl. 19.00: Møde v/ Bjarne Gertz
Olesen.
Onsdag d. 30. kl. 19.00: Møde v/ Gunner
Jensen.

September:
Tirsdag d. 5. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 6. kl. 19.00: Møde v/ Henning
Hansen.
Onsdag d. 13. kl. 19.00: Møde v/ Peter Nord
Hansen.
Tirsdag d. 19. kl. 19.30: Fælles møderække i
Assens v/ Jacob D. Olesen.
Onsdag d. 20. kl. 19.30: Fælles møderække i
Tommerup v/ Jacob D. Olesen.
Torsdag d. 21. kl. 19.30: Fælles møderække i
Dreslette v/ Jacob D. Olesen.
Fredag d. 29. kl. 16.00: Gud og mad

SOGNENYT
Vi samler ind ...

INDSAMLINGER I KIRKEN:
25. juni: Folkekirkens Nødhjælp
30. juli og 6. august: Menighedsarbejde i sognet
13. august: Folkekirkens Nødhjælp
27. august: Døvemenighederne
3. september: Dansk Missionsråds
efterårskollekt
17. og 24. september: Høstindsamling til forskellige formål

Sejle ned ad åen!
Tirsdag den 15. august er der mulighed for at
komme med på en hyggelig sommerudflugt. Bussen starter fra Torvet i Tommerup St. kl. 13.00 og
fra Mission Afrika Genbrug kl. 13.10.
Ved Munke Mose går vi ombord i en af Odense
Åfarts både og sejler med den forbi Zoo til Fruens
Bøge. Her skal vi spadsere ca. en kilometer langs
åen til Sortebro Kro i Den fynske Landsby, hvor
kaffebordet venter.
Vi skal derefter besøge Den gamle Præstegård,
der som bekendt hørte hjemme i Tommerup
indtil 1950. Netop i øjeblikket vises der i præstegårdens enkesæde og i Eskær skole i anledning af
reformationsjubilæet en spændende udstilling om
“Præstegårdskultur gennem 500 år”.
Når vi har set udstillingen, kører vi mod Tommerup og forventer at være hjemme ca. kl. 18.
Udflugten koster 250 kr., som betales på turen.
Man kan tilmelde sig på kirkekontoret, tlf. 64 76
12 54 - hver onsdag og fredag mellem 8 og 13.

Sådan så Tommerup præstegård ud, da den lå i Tommerup. I dag er den i Den
fynske Landsby - og er rød. Hør historien om det på udflugten tirsdag den 15. august!

SIDEN SIDST ...

Døbte i Tommerup kirke:
4.3.
Sofia Østergaard, Augustenborg 1, Aarup
5.3.
Johanne Vera Stobberup, Kivsmosevej 23
19.3.
Elias Mølgaard Bærentsen, Møllebakken 7
16.4.
Nadja Lundsteen Andersen, Bjelkevej 7 C
30.4.
Hilda Stubkjær Milling, Nyvej 22

Døbte i Broholm kirke:
5.3.
Emma Alnor, Skovvænget 9
26.3.
Sebastian Borne Wallander, Nørremarksvej 48 A
30.4.
William Bonne Rezai Hansen, Krybilyparkwn 49,
Brylle
28.5.
Alfred Vang Kristensen, Tunnelvej 15
28.5.
Johan Vang Kristensen, Tunnelvej 15
4.6.
Noah Lund Jørgensen, Smedevej 14, Otterup
Viede i Tommerup kirke:
4.3.
Kristina Brit Hansen og Kenneth Østergaard,
Augustenborg 1, Aarup
Viede i Broholm kirke:
20.5.
Susanne Kristensen og Dan Valentin Pedersen,
Nyholmsvej 2
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Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
4.3.
Else Margrethe Skytte, 94 år, Højeløkkevej 16
7.3.
Anni Carla Christiansen, 82 år, Nyvej 40 B
1.4.
Ruth Lillian Nielsen, 94 år, Teglværksvej 39
8.4.
Dennis Bo Nielsen, 44 år, Skalbjergvej 43, Vissenbjerg
21.4.
Else Marie Palm Gjedde, 89 år, Kirkebjerg 53
28.4.
Villy Mølgaard, 88 år, Toftevej 13, Glamsbjerg
17.5.
Anders Pedersen Pilgaard, 89 år, Vinkelvej 13
8.6.
Vagn Christen Hjortkjær, 91 år, Sydmarksvej 4, Verninge
Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
4.3.
Tove Annelise Pedersen, 81 år, Tallerupvej 48
(fra Turup kirke)
9.3.
Henny Kirstine Poulsen, 96 år, Vestervangen 12
11.3.
Alf Larsen, 80 år, Toftelundsvej 22
15.3.
Rosa Sigrid Hansen, 88 år, Strandgade 81, Haarby
23.3.
Kirstine Nikolajsen, 91 år, Højsletten 62
(fra Nørre Næraa kirke)
30.3.
Anna Elise Rasmussen, 85 år, Bjelkevej 7 D
31.3.
Tonny Bruno Jensen, 83 år, Teglværksvej 12
5.4.
Carla Marie Christensen, 99 år, Bregnerødv. 85, Birkerød
7.4.
Peter Clausen, 85 år, Sydmarksvej 4, Verninge
29.4.
Kirsten Margit Anderson, 83 år, Skovvej 19
11.5.
Svend Aage Sunesen, 76 år, Solvænget 18
2.6.
Kitt Østergaard Duus, 55 år, Teglværksvej 53
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Ny udstilling: Fra Fyn til Umbrien
Igennem nogle måneder har vi kunnet glæde os over Ivan Lindegaards
billeder, der har været udstillet i Tommerup sognehus.
I begyndelsen af september er det
nogle nye kunstværker, der vil blive
ophængt. Efter gudstjenesten søndag
den 3. september vil der være kirkefrokost i sognehuset samt fernisering på
en udstilling af tidligere studenterpræst
Erik Strids billeder.
Erik Strid kalder udstillingen “Fra
Fyn til Umbrien - fra Svendborg til Assisi - og tilbage igen”, og han fortæller
i øvrigt:
“Udstillingen bliver et slags parløb
mellem to af mine kæpheste gennem hele
- eller det meste af - livet:
Den første er min ulykkelige kærlighed
til kunsten, som stort set aldrig er blevet
til andet end studier i guldalderstil.
Den anden er et næsten lige så langt og
endnu mere kompliceret forhold til den
italienske helgen fra 1200-tallet Frans

Dejlig musik og lækre kager!
Mange havde fundet vej til friluftsgudstjenesten i præstegårdshaven 2. pinsedag,
og det blev en rigtig fin oplevelse for de
fremmødte. Ikke blot skinnede pinsesolen, som den skulle. Odense Brass Band
leverede også på fornemste vis musikken til
salmerne og gav ovenikøbet en lille koncert
efter gudstjenesten.
Og derefter stod der så - som billedet
her viser - lækre hjemmebagte kager på
kagebordet i sognehuset. Kreativiteten hos
deltagerne i den store Tommerup-bagedyst
var stor, og da alle kagerne var blevet smagt
på, blev “årets kagebagere i Tommerup”
fundet.
Det blev Hanne Tinggaard og Anna
Munk Jakobsen, hvis kager blev kåret
som vindere - i henholdsvis udseende- og
smagskategorien.
Gik du glip af friluftsgudstjeneste og
kagespiseri, er der mulighed for at opleve
det til næste år. Da gentager vi succesen.

Hvor henvender man sig - og hvornår?

Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har “forputtet” sig? Eller vil man gerne
have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer,
der er på dagsordenen?
Så kan alle, der bor i Tommerup og Broholm sogne, henvende sig i Tommerup sognehus og
præstegård, Kirkebjerg 2 (lige ved siden af Tommerup kirke). Præstesekretær Helga Skovsgaard eller sognepræst Svend Faarvang kan træffes på kirkekontoret hver onsdag og fredag
mellem 8 og 13 (tlf. 64 76 12 54), men man kan også henvende sig på andre tider. Bemærk
dog, at mandag er fridag. 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!

af Assisi, som til gengæld nærmer sig en
afklaring.
Ganske enkelt vil jeg vise en række
oliemalerier fra Danmark - mest fra Fyn
og ikke mindst Svendborg - og en række
tegninger og akvareller fra mine ganske
mange ture til Assisi, hvor jeg mest har
givet rollen som rejseleder.
Jeg arbejder lige nu heftigt på at gøre
en bog om Frans af Assisi færdig. Det
bliver den næppe til udstillingen, men
dens temaer vil nok på en eller anden
måde være synlig.
Billedet her til venstre er et rigtigt
kringlet hjørne fra Assisi, Piazza del Vescovado, hvor mange århundreder er mast
sammen, fra romertid til barok.”
Kom og vær med til gudstjenesten
i Tommerup kirke søndag den 3.
september kl. 10.30 og til kirkefrokosten i sognehuset bagefter.
Og glæd dig til at se Erik Strids
fine billeder fra Fyn til Umbrien!

Kalenderen ...
JUNI

Onsd. d. 21.: Mini-konfirmandgudstjeneste m.m. i Tommerup kirke
Fred. d. 23.: Skt. Hans aften

JULI

God sommerferie!

AUGUST

Tirsd. d. 15.: Sommerudflugt
Tirsd. d. 15.: Bedemøde
Onsd. d. 16.: Møde i missionshuset
23. og 30.: Konfirmand-tilmelding
Onsd. d. 30.: Møde i missionshuset

SEPTEMBER

Sønd. d. 3.: Gudstjeneste, fernisering
og kirkefrokost
Tirsd. d. 5.: Bedemøde
Onsd. d. 6.: Møde i miss.-huset
Onsd. d. 13.: Møde i miss.-huset
Tirsd. d. 19., onsd. d. 20. og torsd. d.
21.: Fælles IM-møderække
Sønd. d. 17.: Høstgudstjeneste i Tommerup kirke
Sønd. d. 24.: Høstgudstjeneste i
Broholm kirke
Fred. d. 29.: Gud og mad

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 og Svend Faarvang.
Oplaget er 2.500 stk. Trykt hos
Deslers Bogtryk, Assens. Næste
nummer udkommer ca. 1. september
2017. Stof bedes indleveret sen. 1/8.
Illustrationer: Birgit Clausen.
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Velkommen i
kirke!
TOMMERUP KIRKE
9.15
Svend Faarvang
Mini-konfirmand- 17.00
gudstj. og familiehygge

“Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!”
18. juni
1. søndag efter trinitatis

BROHOLM KIRKE
10.30
Svend Faarvang

21. juni
Onsdag

10.30
Svend Faarvang

25. juni
2. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

Ingen gudstjeneste

2. juli
3. søndag efter trinitatis

11.00
Annette Kjær Jørgensen

9.30
Annette Kjær Jørgensen

9. juli
4. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjeneste

9.15
Annette Kjær Jørgensen

16. juli
5. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Jørgen Flensted-Jensen

23. juli
6. søndag efter trinitatis

9.15
Jørgen Flensted-Jensen

9.15
Svend Faarvang

30. juli
7. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

6. august
8. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

13. august
9. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

10.30
Erik Jakob Petersen

20. august
10. søndag efter trinitatis

9.15
Erik Jakob Petersen

9.15
Annette Kjær Jørgensen

27. august
11. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

Fernisering m.m. 10.30
Svend Faarvang

3. september
12. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

10. september
13. søndag efter trinitatis

10.30
Svend Faarvang

Høstgudstjeneste 10.30
Svend Faarvang

17. september
14. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

9.15
Annette Kjær Jørgensen

24. september
15. søndag efter trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

1. oktober
16. søndag efter trinitatis

9.15
Svend Faarvang

GOD SOMMER!

SOGNEPRÆSTERNE:
Svend Faarvang, Kirkebjerg 2, 5690
Tommerup, tlf. 64 76 12 54,
træffes alle dage - undtagen
mandag, som er fridag. Kan også
kontaktes på 28 12 25 49 eller:
svend@faarvang.com
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 Kurt Jørgensen,
Brunsegårdsvej 37, tlf. 60 22 26
18.
Menighedsrådsformand Peter Munk
Povlsen, Sortebrovej 19, tlf. 29 28
11 72.
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. 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!

