4 Farvel og tak efter godt 3 år i Tommerup og Broholm sogne. Kom og vær
med til Annette Kjær Jørgensens afskedsgudstjenester den 4. marts.
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN
Heldige vindere

JULEKONKURRENCEN: Blandt
de 31, 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 Dorte
Andersen, Kamgaardsvej 30,
og Bodil Elkjær Sonne fra
Varde, der har været julegæst på
Krengerupvej 3.
Et stort tillykke til vinderne!
Den rigtige løsning på årets
rebus var i øvrigt: “Dejlig er den
himmel blå”.

Farvel
- og mange
tak!
”Denne kommen og gåen” - sådan
hedder en af Benny Andersens digtsamlinger. En digtsamling, der skildrer livets
tildragelser: hvordan mennesker kommer
og går, mødes og skilles, går ind og ud af
hinandens liv.
Jeg kom til at tænke på titlen, da jeg
skulle fortælle menighedsrådene i Tommerup-Broholm, at min stilling pr. 1.
marts er ændret, så jeg fra da af ikke
længere er præst her ved pastoratets to
smukke kirker. ”Denne kommen og
gåen”…
Jeg er bange for, at den stilling, jeg har
været i siden 1. september 2014, gennem
tiden har været præget af en del kommen
og gåen. Og vel kan udskiftning være en
god ting, men stabilitet og kontinuitet
er som oftest bedre. Så på den ene side
er jeg ked af nu at skulle forlade to gode
sogne, som jeg stille og roligt er vokset
mere og mere ind i og sagtens kunne
være blevet i nogle år endnu - og samtidig glæder jeg mig til min nye situation,
hvor jeg får mere tid i Stenløse-Fangel,
hvor jeg også er ansat, og skal begynde i
nye 50% i Lumby-Stige.
Jeg glæder mig til pr. 1. marts at være
ansat 100 % i Hjallese provsti, der ligger

i en cirkel rundt om Odense, hvor min
mand og jeg bor. Jeg glæder mig til at få
mere samling på min stilling tæt på, hvor
jeg bor. Og jeg håber, at min ”gåen” fra
Tommerup-Broholm bliver løst på en god
måde, så der også tages højde for en vis
kontinuitet.
Jeg har været rigtig glad for at være præst
i Tommerup-Broholm. Jeg har været glad
for at møde konfirmanderne fra Tallerupskolen, for de gode oplevelser, vi har haft
sammen til undervisningen, på vores ture
og ikke mindst til konfirmationerne (og
jeg konfirmerer de to hold, jeg har haft i år,
som skal konfirmeres d. 27. april og d. 10.
maj), jeg har nydt et godt samarbejde med
FDF i stationsbyen, jeg har været glad for
gudstjenesterne og de kirkelige handlinger
i begge kirker, for mødet med jer, der bor i
sognene. Jeg har været glad for samarbejdet
med menighedsrådene, med min kollega,
med de ansatte ved begge kirker. Tak! for
alt det. Tak for 3½ år i deltidsstillingen - de
har været givende og lærerige, og hvor har
det været dejligt at nyde den smukke natur
her omkring byerne, når jeg er kommet
kørende fra Odense. Alt godt fremover
vil jeg ønske for Tommerup-Broholm.
Annette Kjær Jørgensen

Kom og vær med til
Annette Kjær Jørgensens
afskedsgudstjenester
søndag den 4. marts
kl. 9.15 i Broholm kirke og kl. 10.30 i Tommerup kirke.
Efter gudstjenesten i Tommerup kirke er menighedsrådene værter
ved en kirkefrokost i Tommerup sognehus, hvor der vil være lejlighed
til at hilse af med Annette.
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Sognestatistik

KIRKELIGE TAL: Her er lidt
statistik for 2017 i vore sogne.
Tallene i parentes er for 2016:
Der blev født 19 børn i
Tommerup sogn og 26 børn i
Broholm sogn i 2017 - mod 18
børn i begge sogne i 2016. 21
blev døbt i Tommerup kirke, 23
i Broholm kirke - mod 12 og 13
året før. 5 blev navngivet uden
dåb (7) i Tommerup sogn, - 8
(6) i Broholm.
Der var 9 mini-konfirmander i Tommerup, 35 i Broholm
- mod 13 og 41 året før.
36 (27) blev konfirmeret i
Tommerup kirke, mens 43 (34)
blev konfirmeret i Broholm.
11 (7) par blev viet i Tommerup kirke, mens 7 par (5) blev
viet i Broholm kirke.
Der var 14 (17) dødsfald og
21 begravelser og bisættelser i
Tommerup sogn, mens der i
Broholm var 20 (22) dødsfald
og 23 begravelser og bisættelser.
Året før var der henholdsvis 14
og 23 begravelser og bisættelser.
I alt meldte 4 personer sig
ud af Folkekirken. Her var tallet
12 i 2016. Ingen meldte sig ind
i 2017, mens 1 meldte sig ind
året før.
Der blev indsamlet 15.594 kr.
i kirkerne - mod 16.570 kr.
året før. Det samlede antal altergæster var 1.611 - mod 1.655
i ‘16.
Endelig var det gennemsnitlige antal kirkegængere 55 i
Tommerup kirke (46) og 47 i
Broholm kirke (46).
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Kære konfirmander!
At blive konfirmeret er at få et hjemsted ...
Tidligere biskop Niels Henrik
Arendt holdt meget af at undervise
konfirmander og gjorde sig mange
tanker om konfirmationen.
Her er, hvad biskoppen for nogle år
siden skrev til sine konfirmander:

Først vil jeg ønske konfirmanderne
hjertelig tillykke med den forestående
konfirmation. Jeg ved, at I glæder jer,
og det synes jeg er godt. Der er sikkert
nogle, der vil sige til jer, at konfirmation bare er en gammel tradition, og
at konfirmanderne ikke har andet i
hovedet end gaverne. Jeg ved af adskillige års erfaring, at så enkelt er det ikke.
Traditionen spiller en stor rolle, og det
gør gaverne naturligvis også; men det er
alle elementerne i konfirmationen, der i
virkeligheden går op i en højere enhed:
Den lange forberedelsestid, den kirkelige
højtidelighed, familiefesten, gaverne,
og følelsen af, at man på en eller anden
måde er nået til et vigtigt punkt i ens
tilværelse.
Når det er sagt, vil jeg naturligvis gerne
betone, at det, der foregår i kirken, spiller
en helt central rolle. Uden den kirkelige
konfirmation ville festen ikke være den
samme, den ville miste sin begrundelse
og sin sammenhæng.

I gamle dage faldt konfirmationen på
et tidspunkt, hvor de allerfleste skulle
flytte hjemmefra. Langt hovedparten af
befolkningen gik i skole i 7 år og skulle
derefter ud i det praktiske liv, hvad enten
man fik en læreplads, blev ansat i huset
eller som medhjælper på en gård. Når
man skulle hjemmefra, var det vigtigt,
at man fik et holdepunkt. At man fik et
“hjem” med sig ud i verden. Konfirmationen skulle give konfirmanden dette
holdepunkt. Holdepunktet bestod dels i
den kirkelige velsignelse, men også i, at
som regel faderen gav barnet nogle gode
råd med på vejen, som opsummerede
det, der havde været holdepunkterne i
hjemmet, i den hidtidige opdragelse.
I dag skal man ikke hjemmefra, når
man er konfirmeret. De allerfleste af jer
fortsætter endnu nogle år jeres skolegang,
og opbruddet fra hjemmet sker meget
mere gradvist, end det gjorde tidligere.
Alligevel er I kommet i en alder, hvor I
begynder at spekulere på, hvor I egentlig
hører til. De allerfleste konfirmander
kan godt lide at diskutere, og det er de
allerstørste spørgsmål, der bliver vendt
og drejet i konfirmandtimerne: Om hvad
man skal gøre ved det onde, og hvor det
kommer fra, om hvordan fremtiden bliver, om man skal være bange for døden

eller ej. Disse og mange andre spørgsmål
bliver interessante netop i 14-15-årsalderen, fordi I er begyndt at danne jer
jeres egen mening om tingene. I skal
finde jer et ståsted, og det er ikke uden
videre nemt. Selvom de fleste ender med
at opdage, at deres forældres holdninger
måske alligevel ikke var så skeløjede, er
man nødt til at prøve dem af, og det kan
være både spændende, men også ubehageligt.
Konfirmationen betyder ikke, at
præsten eller kirken vil tage denne
opgave fra jer, men den vil fortælle jer,
at midt i denne “kamp med livet”, som
i virkeligheden ikke bare varer de næste
par år, men fortsætter så længe I lever,
har I alligevel et hjemsted. Uanset, hvor I
ellers kommer hen i verden og i jeres liv,
så hører I til hos Gud. Det er konfirmationens betydning, den er en bekræftelse
af jeres dåb; det vil sige: Dåben gælder
stadigvæk, også i jeres voksne liv vedbliver I at være Guds børn.
Jeg kan i virkeligheden bedst forklare
det ved at bringe en lille tegneserie med
hunden Nuser:
Hunden Nuser lever et meget ubekymret liv, det er derfor, den er lykkelig. Den
har ikke travlt med at skulle præstere et
eller andet eller opnå noget, og der stilles
faktisk ingen krav til den. Den er bare
til.
Til et menneske stilles der krav: Vi har
tit travlt med at bevise, at vi har ret til
at være med - her og der! Der vil blive
stillet masser af krav til jer i de kommende år, efter min mening går det i
virkeligheden lidt for vidt. Men sådan
er det nu blevet at leve i den moderne
verden. Man skal kvalificere sig, man skal
bevise, at man har ret til at være med.
Men stillet over for alle disse krav kan
det være godt at få at vide, at et sted
kommer det ikke an på kvalifikationer.
Ved konfirmationen får I at vide, at i
grunden har I lov at leve som Nuser - i
tryg ubekymrethed, i tillid til livet. I
behøver ikke at bevise, at I har ret til at
være her. Gud er på jeres side. Det er et
rygstød, som det kan være godt at have,
når alle andre vil se beviser, kvalifikationer, karakterer og al den slags.
Tillykke endnu engang da. Jeg er ikke
fri for at misunde jer en lille smule.
		
Niels Henrik Arendt
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Til konfirmandtræf og fastelavn
Også i år var konfirmanderne fra Tommerup og Broholm sogne
med til konfirmandtræf i Odense sidst i januar. Sammen med
konfirmander fra hele Fyn var man samlet i Domkirken, og herfra
gik man til bispegården, Gråbrødre kirke og Skt. Hans kirke for at
høre og opleve noget om aftenens tema, som var mission. Paulus
blev mødt flere gange, og selv om det var lidt koldt undervejs,
var humøret højt, som det ses på billedet herunder. Biskop Tine

		
Døbte i Tommerup:
21.1.
18.2.
25.2.
25.2.

SIDEN SIDST ...

Naia Pilekær Jensen, Brunsegårdsvej 31
Edith Munk Juel Povlsen, Sortebrovej 19
Jacob Krüger Schwee-Thykjær, Kirkebjerg 8 A
Philina Sophia Krog Schwee-Thykjær, Kirkebjerg 8 A

Døbte i Broholm kirke:
17.12. Ea Clement Hallberg, Stenløkkevænget 3
7.1.
Freya Marie Møller Pedersen, Højsletten 36
21.1.
Karl Toft Hansen, Højsletten 29
21.1.
Jens Erik Juel Holm, Tobovej 91
21.1.
Phillip Ponce Jørgensen, Lilleskovvej 22 A
28.1.
Leonora Djernæs Michelsen, Højsletten 38
18.2.
Olivia Evelyn Søndergaard Bladt Larsen, Solvænget 1
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Lindhardt sluttede aftenen af i Domkirken.
Og fastelavn blev også - trods kraftigt snevejr - en god oplevelse for de over 100 fremmødte i Broholm kirke. Mange var flot
udklædte, FDF-erne stod for det praktiske, og selv om det - i det
kolde vejr - tog sin tid at slå katten af tønden, blev kattekongerne
og dronningerne kåret og fastelavnsboller nydt i menighedshuset.
Så vi gentager nok de to succesfulde arrangementer til næste år.

Viede i Tommerup:
30.12. Anna Dragsbæk Madsen og Hjalte Emil Juliussen,
Sortebrovej 20
Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
3.1.
Torben Kristensen, 74 år, Smedevej 15
Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
5.1.
Inger Christiane Rasmussen, 90 år, Smedevej 13
27.1.
Sigrid Erene Møller Nielsen, 85 år, Torvegade 5 B
3.2.
Karin Stausholm, 61 år, Middelfartvej 129, Vissenbjerg
17.2.
Inger Emilie Jørgensen, 85 år, Skelhuse 2
20.2.
Ida Gertrud Fischer, 97 år, Østergade 7, Vissenbjerg
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Årets konfirmander i Tommerup og Broholm sogne
Store Bededag, den 27. april kl. 9.00,
konfirmeres i Broholm kirke v/Svend Faarvang:
Anna Konurbaeva Corydon, Gartnervænget 24
Felix Djursaa, Jomsborgvej 12, Odense C
Magnus Winther Grossmann, Torvegade 22
Astrid Hjernø Haas, Askevænget 2
Lucas Hansen, Storskovvej 4
Nanna Schmidt Hvidtfeldt
Jonas Skræp Jakobsen, Lilleskovvej 38
Nikolaj Birkelund Jakobsen, Teglbakken 62
Amalie Lund Jensen, Kildebjerggård 19
Cheyenne Dorthea Jensen, Teglhøjen 41
Frederik Jensen, Tommerupvej 222
Tue Marcus Buhl Jørgensen, Stenløkkevej 11
Siff Kornbeck Kristensen, Teglværksvej 2, 1. tv
Laura Myrebjerg Kristiansen, Tallerup Alle 4
Sofie Louise Larsen, Buchwaldsvej 10
Cecilie Stürck Mehlsen, Teglbakken 68
Freja Øyås Møller, Stenløkkevænget 5
Carl August Seidelin Nedergaard, Drejerbanken 8,
Vissenbjerg
Sara Nielsen, Teglbakken 2
Theis Lundbeck Kjær Nielsen, Engvej 28
Emanuel Cristian Pedica, Solvænget 5
Isabella Beck Reitz, Bjelkevej 9
Oliver Beck Reitz, Bjelkevej 9
Isalina Klinkby Steimle, Skelhuse 1

Kristi Himmelfartsdag, den 10. maj kl. 9.00,
konfirmeres i Tommerup kirke v/Annette Kjær
Jørgensen:
Anna Märcher Andersen, Kildebjerggård 12
Philip Juul Jespersen, Maevej 48
Signe Kristiansen, Sortebrovej 10
Philip Sundahl Rasmussen, Holmehavegyden 10
Lucas Søderberg Rasmussen, Skovstrupvej 1
Dicte Gabriel Salvig, Knarreborgvej 15
Jeppe Mostrup Viborg, Sortebrovej 2
Kristi Himmelfartsdag, den 10. maj kl. 11.00,
konfirmeres i Tommerup kirke v/Svend Faarvang:
Laura Andersen, Skolevej 9 E
Svend Greve Steen Andersen, Degnegyden 13
Anna Bisgaard Jensen, Kamgårdsvej 90
Casper Falkesgaard la Cour Jensen, Dyrehavegårdsvej 10
Astrid Termansen Kaa, Vestervangen 86
Victor Valdemar Bunch Larsen, Kivsmosevej 47
Lea Dung Lohmann Nedertoft, Lunddalsvej 1
Sigurd Wehner Rasmussen, Skolevej 10
August Klit Ravn, Nørremarksvej 21
Jeppe Holm Sørensen, Teglhøjen 55
Klara Nymann Sørensen, Møllebakken 56 A

Store Bededag, den 27. april kl. 11.00,
konfirmeres i Broholm kirke v/Annette Kjær
Jørgensen:
Maja Gustenhoff Blichfeld, Bannervej 21
Frederik Berg Broholm, Birkevej 50, Brylle
Hjalte Büchert, Lilleskovvej 14
Ida Thrane Dalby, Teglværksvej 43
Amalie Juul Darre, Tallerupvej 67
Frederikke Gedde, Nyvej 24
Emilie Nørgaard Holt Hansen, Højsletten 22
Lukas Meulengracht Holst, Tallerupvej 50 A
Emil Skibsted Antonius Jakobsen, Stenløkkevej 14
Christian Bek Jellinghof, Teglhøjen 14
Julie Svelmøe Jensen, Buchwaldsvej 18
Signe Margrethe Klitbo, Storskovvej 10
Mathilde Lambertsen, Teglbakken 27
Lukas Vendelbo Larsen, Kildebjerggård 27
Frederik Nim Beck Møller, Kirkevej 26 C
Mie Voß Nielsen, Højsletten 24
Marcus Ingemann Olsen, Smedevej 13 N
Nanna Franker Olsen, Højsletten 44
Lasse Bukh Stahl, Lindealle 5
Oliver Villebæk, Toftelundsvej 17

Et stort tillykke
til konfirmanderne!

HUSK: Konfirmandtelegrammer og lignende vil kunne afleveres på
konfirmationsdagene i henholdsvis Broholm menighedshus og
Tommerup sognehus.
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Mini-konfirmander

Kirken blandt danskere i udlandet
Gennem årene har tusindvis af danskere
forladt fædrelandet for at finde en ny fremtid
i lande som USA, Canada, Australien, New
Zealand, Argentina og Venezuela. Man anslår,
at op mod 400.000 danskere siden midten af
1800-tallet er udvandret alene til USA, - og
ca. 170.000 canadiere formodes i dag at have
danske rødder.
Alene i 1957 udvandrede over 7.000 danskere til Canada, og selv om det nu kun er få
hundrede, der hvert år tager turen over Atlanten for at slå sig ned og skabe sig en fremtid
i det canadiske, findes der stadig mange
Hansen’er, Jensen’er, Christensen’er og andre
med dansk-klingende navne i det store land.
Udvandrerne forlod det kendte og skulle for
manges vedkommende begynde helt forfra i
det nye land. Man havde forladt “det sikre”
herhjemme - bl.a. hjem, familie og venner, og
for mange blev den første tid i det nye land
en svær tid. Vanskelige økonomiske vilkår i
Danmark var baggrunden for den massive
udvandring i 1950’erne. Men for de fleste
ventede der også udfordringer og vanskeligheder i Canada.
Derfor var det godt, at man i de danske
kirker i det nye land kunne finde et fællesskab,
der på mange måder kunne være en hjælp og
støtte i de svære tider. Som en har sagt det:
“Dansk-canadierne nærer en dyb kærlighed både
til det Danmark, man har forladt, og til det nye
land, Canada, man nu kalder sit, og en fast tro
på, at livets Herre fulgte med fra det gamle hjem
til det nye. Man fandt trøst og styrke i at vide, at
det dog er den samme Gud, der våger over os. At
komme i kirke var ligesom at komme ”hjem”.”
I sommeren 1986 tog vi den store beslutning at følge i emigranternes fodspor. Den
danske kirke i Vancouver helt ovre ved Stillehavet søgte en ny præst for en fem-årig periode, og efter grundige overvejelser kastede vi
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os ud i dette eventyr. Vi forlod det kendte og
sikre, Strib-Røjleskov sogn, hvor vi i 8 dejlige
år havde været præstefamilie, og satte kursen
mod vest. Med os tog vi vore tre børn, Jakob,
Kathrine og Anne-Sofie, der på det tidspunkt
var 9, 6 og ½ år gamle.
Vi havde naturligvis ingen anelse om, hvad
der ventede os, da vi havde krydset Atlanten
og flyttede ind i præsteboligen på Burnfield
Crescent i Vancouver-forstaden Burnaby. Men
det skulle hurtigt vise sig, at vore forventninger om udfordrende og spændende oplevelser
på alle måder blev indfriet for os alle fem.
Den nye danske kirke, der var blevet færdig
to år før og havde erstattet den gamle kirke fra
1937, var et samlingssted for mange, og der
blev taget godt imod den nye præstefamilie. I
gennemsnit kom ca. 80 i kirke hver søndag,
og i løbet af ugen var der mange aktiviteter i
det travle kirkehus. Mange kom langvejs fra,
men man kørte gerne langt for at komme til
den danske kirke, som betød rigtig meget for
rigtig mange. Og det gør den stadig. I både
kirkebladet fra Vancouver-kirken og Danske
Sømands- og Udlandskirkers blad, NYT, kan
man læse om de mange spændende ting, der
stadig foregår i kirken - og i de fem andre
danske kirker i Canada.
Vi vendte i 1991 hjem igen til det fynske denne gang til Tommerup og Broholm sogne,
men vi tænker tilbage på tiden derovre med
stor glæde og følger stadig med stor interesse
med i, hvordan det går i “vores kirke” i British
Columbia og i de øvrige kirker blandt danskere i udlandet.
Vi har været tilbage flere gange, og næste
sommer skulle det gerne blive til endnu et
gensyn med kirken og vore mange venner i
Vancouver. Og skulle jeres vej gå der forbi, er
I helt sikkert også velkomne! 		
		
Birgit og Svend Faarvang

PÅ OPDAGELSE I KIRKEN: Når
man går i 3. klasse, har man
mulighed for at blive mini-konfirmand og gå på opdagelse i
vore kirker. Her i foråret er det
3.-klasserne på Tallerup-skolen,
der får denne mulighed.
Indbydelserne bliver snart
sendt ud, og så går det ellers
løs fra torsdag den 5. april efter
skoletid. Der bliver 8 torsdage
for minikonfirmanderne frem til
afslutningen den 7. juni.
Det er som sædvanlig Karen
Møller-Madsen, Aase Skov, Rasmus Laursen 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.

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 onsdag den 11. april
og slutter onsdag 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!

Hvad sker der nu?

PRÆSTEVIKAR: Som det fremgår
af side 2, skal Annette Kjær
Jørgensen fremover være præst i
Stige og Lumby sogne - foruden
Stenløse og Fangel, hvor hun
allerede er ansat.
Men hvad sker der så med den
60-procent-stilling i Tommerup
og Broholm sogne, som Annette
hidtil har haft?
Svaret er, at det vides ikke på
nuværende tidspunkt. Inden
længe skal menighedsrådene
drøfte situationen med biskop
Tine Lindhardt. Men indtil videre vil - som det ses på bagsiden
- tidligere sognepræst i Faaborg
Einar Fog-Nielsen vikariere ved
enkelte gudstjenester i Tommerup og Broholm kirker.

SOGNEAKTIVITETER

Fyraftensandagt
og besøg af Flip
Torsdag den 8. marts kl. 17.30 er der
fyraftensandagt i Tommerup kirke. Derefter spiser
vi pizzaer sammen i sognehuset, og så får vi besøg
af Stephanie Dedieu, der også er kendt som
hospitalsklovnen Flip.
Stephanie vil fortælle om hospitalsklovnens
arbejde - dvs. om hverdagen gennem en rød næse.
Stephanie gik engang på Tommerup Efterskole,
men hun har i 4 år haft sin daglige gang på forskellige børneafdelinger på Sjælland. Hun vil med
stor indlevelse fortælle om hverdagen og hvilke
udfordringer, hun møder, når hun med sin røde
næse ind imellem står midt i familier i krise. ”Som
hospitalsklovn møder jeg hver dag børn og forældre,
der er bange, ikke ved hvad der skal ske, er utrygge og
udmattede. Som klovn får jeg oftest lov til at komme
helt tæt på og være med til at styrke familierne igen.
Det er en fornøjelse og helt magisk at være en del
af ”, fortæller Stephanie, som desuden vil give et
indblik i, hvad musik og sang kan have af betydning for stemningen, og hvordan det kan styrke
børnene.
Det er gratis at være med til denne aften, der
altså begynder med andagt i Tommerup kirke kl.
17.30 og slutter efter Stephanies foredrag kl. 20.

Suppe- og filmaften:
Kærlighed kender ingen grænser
Onsdag den 14. marts kl. 18.00 er der igen suppe- og filmaften i Tommerup sognehus.
Denne gang vises filmen “Kærlighed kender ingen grænser”.
Filmen tager sin begyndelse, da Ruth Williams og Seretse Khama forelsker sig i London
umiddelbart efter Anden Verdenskrig. Ruth er dog ikke kun blevet forelsket i en sort jurastuderende, men i selve høvdingen af Bamangwato-folket i det land, der senere skulle blive til
Botswana, og denne “forbudte kærlighed” fører til problemer på flere måder.
‘Kærlighed kender ingen grænser’ er den sande og gribende historie om to menneskers
ubrydelige kærlighed, som forandrede en hel nation.
‘Fascinerende fra først til sidst,’ skrev anmelderen Søren Vinterberg i Politiken og gav filmen
fire hjerter.
Suppe- og filmaftenen koster 50 kr - inkl. drikkevarer. Tilmelding senest fredag d. 9. marts på
64 76 12 54.
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Det sker i
MARTS
To. 8.: Fyraftensandagt og
besøg af Flip
...................................................................
Sø. 11.: Sogneindsamling
...................................................................
On. 14.: Suppe- og filmaften
...................................................................
To. 15.: Musik- og teateraften
...................................................................
Ti. 20.: Eftermiddagsmøde

Vi samler ind!
Søndag den 11. marts samles der over hele landet ind til
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Pengene, der indsamles, går til verdens fattigste, og også
i år håber Nødhjælpen på et godt
resultat, for nøden er stadig stor i
mange lande.
Har du tid og lyst til at hjælpe
med indsamlingen, må du meget
gerne melde dig til indsamlingsleder
Jørgen Skov, tlf. 64 76 12 30, eller
til sognepræst Svend Faarvang, 64
76 12 54. Efter indsamlingen bydes
der på kaffe, the, varm kakao - og
kage, der venligt er sponsoreret af
Tommerup Bageri.

Musikteater

Torsdag den 15. marts kl.
19 er konfirmander, forældre og
andre interesserede inviteret til
musik- og teaterforestilling på
Tommerup Efterskole. Forestillingen har fået titlen “Hold bare
fast i mig”, og der venter bl.a.
masser af god Kim Larsen-musik.
Det er gratis, og alle er velkomne.

Mennesker,
jeg mødte!
Ved marts måneds eftermiddagsmøde i Broholm menighedshus
tirsdag d. 20. marts kl. 15
fortæller Birthe Stage Hansen om
mennesker, der har betydet noget
for hende.
Birthe har - som vist de fleste mødt mange spændende mennesker
på sin vej gennem livet. Mennesker,
der gav noget og kom til at betyde
noget. Det er mødet med disse
mennesker, Birthe vil fortælle om
tirsdag den 20. marts.
KIRKEBLADET | Forår 2018
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SOGNEAKTIVITETER

Det sker i
APRIL
Sø. 1.: Påskegudstjeneste
...................................................................
Ma. 2.: Påskevandring
...................................................................
Ti. 10.: Hotdog-gudstjeneste
...................................................................
To. 12.: Konfirmandtur
...................................................................
Fr. 27.: Konfirmation i
Broholm kirke
...................................................................

Konfi-tur
Torsdag den 12. april tager
årets konfirmander afsted på den
traditionsrige heldagstur til Roskilde
og København, hvor de bl.a. skal se
domkirkerne, Amalienborg, Rundetårn, Christiansborg og meget mere.
Det bliver alletiders!

Konfirmation
i Broholm
kirke
Traditionen tro er der konfirmation
i Broholm kirke Store Bededag. I år
er det fredag den 27. april, hvor
Svend Faarvang ved gudstjenesten
kl. 9 konfirmerer “sine” 24 konfirmander, mens Annette Kjær Jørgensen ved gudstjenesten kl. 11 konfirmerer “sine” 20 konfirmander.
Det skal nok blive festligt. Se side 5.

Hotdoggudstjeneste

Tirsdag d. 10. april kl.
17.30 er der igen hotdoggudstjeneste i Broholm kirke.
Efter gudstjenesten går vi ned
i menighedshuset og spiser
hotdogs. Og så er der leg, hygge,
snak og en kop kaffe frem til
kl. 19, hvor vi siger godnat og
på gensyn. Det er som altid for
børn i alle aldre - og forældre og
bedsteforældre. Og det er gratis!
KIRKEBLADET | Forår 2018

Så er det påske!
Påskedag er der gudstjeneste kl. 10
i Broholm kirke og kl. 11 i Tommerup
kirke.
Påsken er kristendommens vigtigste højtid.
Den fejres til minde om Jesu død og opstandelse. Påskedag, der i år falder på søndag den
1. april, vil vi mødes i vore kirker og høre opstandelsesbudskabet og bl.a. - med Grundtvig
- synge om, at
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde.
Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.
2. påskedag er der påskeandagt og
påskevandring - et samarbejde mellem de
fire sogne i den gamle Tommerup kommune:
Verninge, Brylle, Tommerup og Broholm.
Den nyeste ide, vi gerne vil prøve af, er en
vandring fra Broholm kirke til Brylle kirke.
Vandringen vil altså komme til at finde

sted 2. påskedag, den 2. april. En af teksterne
til 2. påskedag er beretningen om vandringen til Emmaus. Om to vandringsmænd,
der kort efter Jesu opstandelse går af sted til
Emmaus. Undervejs taler de om forskellige
spørgsmål, om indtryk fra de forgangne dage
i Jerusalem og om, hvor skuffede de er over,
at Jesus er død. Heldigvis slutter en tredje
vandringsmand sig til dem og blander sig i
deres samtale, hvilket fuldstændig forandrer
de tos verden. For det er den opstandne Jesus,
der slår følge med dem, og da bliver håbløshed
vendt til håb, og de kan frimodigt gå videre ad
den vej, der er deres.
Om det er påskens budskab, vi taler med
hinanden om, når vi vandrer af sted, eller det
er det gryende forår eller højtidens familiefrokost, det afgør den enkelte, men vi begynder
med en påskeandagt i Broholm kirke, og vi
slutter af med en i Brylle kirke. Vi får noget at
gå videre på ad den vej, der er vores.
Vi begynder kl. 8.30 med rundstykker i
menighedshuset ved Broholm kirke. Kl. 9.00
er der andagt i kirken v/Dorthe Terp Dahl.
Derefter begynder vandringen, der er på
6-7 km. Der vil være stop undervejs med en
snack/lidt at drikke og toiletmulighed. Der vil
også blive mulighed for videretransport med
bil for deltagere, der ikke kan gå så langt.
Ved ankomsten til Brylle mellem ca. kl.
12.30 og 13 er der en let frokostbuffet klar.
Kl. 13.30 afsluttes med en andagt i Brylle
kirke.
Der kræves ikke tilmelding, og det er gratis
at deltage.

SOGNEAKTIVITETER
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Det sker i
MAJ
To. 10. maj: Konfirmation i Tommerup kirke
.....................................................................
Ma. d. 21. maj: Fælles friluftsgudstjeneste
.....................................................................
Ti. 29. maj: Spaghettigudstjeneste i Tommerup kirke
.....................................................................

Så er der
konfirmation i
Tommerup
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 17. maj 2019
og i Tommerup kirke den 30. maj
2019. - Men foreløbig glæder årets
18 Tommerup-konfirmander sig til
konfirmation d. 10. maj.
Se nærmere s. 5!

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 21.
maj kl. 14.
Også i år har vi fået Odense Brass Band til at
levere musikken, og de vil spille til nogle af vore
dejlige pinsesalmer. Desuden giver de et par flotte
ekstranumre, og efter gudstjenesten er der et lækkert
kaffe- og kagebord i sognehuset. Vi håber, at mange
vil tage en kage med, - gerne lagkage el. lign. Så laver
vi en afstemning om den bedste kage og kårer “Årets
kagebager i Tommerup 2018”.
Kom og vær med til en festlig frilufts-musik-gudstjeneste 2. pinsedag - med tilhørende kagespiseri.

Spaghettigudstjeneste

Ved spaghettigudstjenesten tirsdag den 29. maj kl. 17.30
i Tommerup kirke kommer det til at handle om
historiens første superhelt, David!
Vi får besøg af Tine K. Skau og Lisa Balle, der vil opføre forestillingen
“David” for os, - en spændende historie for hele familien.
Det bibelske eventyr om hyrdedrengen David, der blev konge, fascinerer
stadig. Den 3.000 år gamle fortælling om verdenshistoriens første superhelt har
derfor været et naturligt udgangspunkt for Tine og Lisa, der har lavet mange
musikalske forestillinger sammen.
”David var stor i slaget, stor i livet og havde en nærmest hypnotisk effekt på folk.
Han erobrede kongemagten fra sin bedste vens far. Han var sin tids største hærfører
og militære strateg. Han var diplomatisk og politisk ophavsmand til et samlet Israel.
Han havde seks hustruer, men elskede kun Batseba, der var gift med Urias. David
er intet mindre end en superhelt i krig og kærlighed”, fortæller Tine Skau, der har
stået for manuskript, instruktion og scenografi til ”David”.
Efter spaghettigudstjenesten i kirken spiser vi spaghetti og kødsovs i sognehuset. Det er for alle, og det er ganske gratis! Kom og vær med!
KIRKEBLADET | Forår 2018
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
MØDER I MISSIONSHUSET

Marts:
Lørdag d. 3. kl. 14.00: Bibelstævne
Tirsdag d. 6. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 7. kl. 19.00: Besøg af Tommerup
Efterskole
Onsdag d. 14. kl. 19.00: Møde v/Elna Thisgaard
Olesen
Onsdag d. 21. kl. 19.00: Møde v/Karlo Kronbjerg
April:
Fredag d. 6. kl. 18.00: Socialt arrangement
Onsdag d. 11. kl. 14.00: Fælles forårsfest v/Anders Dalgaard
Fredag d. 20. kl. 16: Gud og mad
Onsdag d. 25. kl. 19.00: Møde v/Rudolf Larsen

Maj:
Tirsdag d. 1. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 2. kl. 19.00: Møde v/Asger Chr.
Højlund
Onsdag d. 16. kl. 19.00: Møde v/Holger Skovenborg
Onsdag d. 30. kl.18.00: Stormøde i Bethania
v/Erik Holmegaard
Juni:
Tirsdag d. 5. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 6. kl. 19.00: Møde v/Jens Buchwald
Andersen
Onsdag d. 13. kl. 19.00: Møde v/Thomas
Østergaard Aallmann
Lørdag d. 23. kl. 18: Sankt Hans aften i Brylle

Vi samler ind ...

INDSAMLINGER I KIRKEN: Der er
mange gode kirkelige organisationer, der er afhængige af indsamlede midler. I de kommende
måneder samler vi ind til:
Fastetiden: Folkekirkens Nødhjælp (11. marts: Sogneindsaml.)
Påsken: KFUM og KFUK
29. april: Kofoeds Skole
27. april og 10. maj (konfirmationer): Folkekirkens Nødhjælp
Pinsen: Folkekirkens Nødhjælp
- kirkehjælp

Det er påske! Alting springer ud ...
Det er påske! Alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt og grønt,
blir det påske og opstandelse
og skønt!
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Kan vi tro det? Det er aldrig set,
at de døde rejser sig fra deres grave.
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket,
at en sten er blevet væltet i en have.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt at se,
blir det påske, og opstandelse
kan ske.

Dét er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse
hos os!
		
Holger Lissner 1993
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Kalenderen ...
Marts

Lørd. d. 3.: Bibelstævne
Tirsd. d. 6.: Bedemøde
Onsd. d. 7.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 8.: Fyraftensandagt og besøg
af hospitalsklovnen Flip
Sønd. d. 11.: Sogneindsamling
Onsd. d. 14.: Suppe- og filmaften
“Kærlighed kender ingen grænser”
Onsd. d. 14.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 15.: Musik- og teateraften for
konfirmander på Tommerup Efterskole
Tirsd. d. 20.: Eftermiddagsmøde
Fred. d. 31.: IM-spiseaften

April

Sønd. d. 1.: Påskegudstjenester
Mand. d. 2.: Påskevandring
Torsd. d. 5.: Minier starter i Broholm
Fred. d. 6.: Socialt arr. i miss.-huset
Tirsd. d. 10.: Hotdoggudstjeneste
Onsd. d. 11.: Babysalmesang starter
Onsd. d. 11.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 12: Konfirmandtur
Fred. d. 20.: Gud og mad
Fred. d. 27.: Konfirmation i Broholm
kirke

Maj

“Lys og salt”
ET ANDERLEDES PORTRÆT AF BISKOP TINE LINDHARDT: I forbindelse med biskoppens 60-års
fødselsdag for nylig fik hun overrakt et maleri som gave fra stiftets menighedsråd.
”Jeg er meget glad for billedet. Der er ro og nærvær i det, men jeg tror aldrig, mit hår har siddet så
flot i virkeligheden.”
Sådan siger Tine Lindhardt smilende om det portræt af hende, som er malet af kunstneren
Lars Physant. Biskoppen er malet med Odense Domkirkes altertavle i baggrunden og med en
stak bøger ved sin side. Der ligger bøger af Martin Luther og Thomas Kingo, som er to vigtige
personer for biskoppen. Desuden ligger der et eksemplar af ”Den nye aftale”, nemlig oversættelsen af det nye testamente til nudansk, hvor Tine Lindhardt var med i redaktionsgruppen, og
endelig ligger der en gammel og en ny salmebog.
Tine Lindhardt er godt tilfreds med maleriets titel, som er ”Lys og salt”. ”Evangeliet er jo både
lys og salt. Det er saltet i vores liv, som får os til at få øjnene op for, at vi ikke altid er, som vi bør
være, og samtidig det lys, som skaber sprækkerne i mørket,” siger hun.
Maleriet har været udstillet i Odense Domkirke, så alle har haft mulighed for at se det.
Derefter skal billedet hænge i biskoppens hjem, indtil hun går på pension. Til den tid føjer
maleriet sig til rækken af bispeportrætter i domkirken.

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.
Drejer det sig om et besøg, en samtale eller andet, kan man naturligvis både ringe og sende
en mail til svend@faarvang.com
Har du i øvrigt forslag og ideer i forbindelse med kirkebladet, hører vi meget gerne fra dig!

Tirsd. d. 1.: Bedemøde
Onsd. d. 2.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 10.: Konfirmation i Tommerup
kirke
Onsd. d. 16.: Møde i missionshuset
Sønd. d. 20.: Pinsegudstjenester
Mand. d. 21.: Fælles friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven
Onsd. d. 30.: IM-stormøde i Bethania

Juni

Tirsd. d. 5.: Bedemøde
Onsd. d. 6.: Møde i missionshuset
Onsd. d. 13.: Møde i missionshuset
Lørd. d. 23.: Sankt Hans aften i Brylle

KIRKEBLADET for Tommerup og

Broholm sogne udkommer 4 gange om
året. Kirkebladet redigeres af
Dorte Andersen, Kurt Jørgensen, Bodil
Vestergaard Madsen, Jesper Skov og
Svend Faarvang.
Oplaget er 2.500 stk. Trykt hos Deslers
Bogtryk, Assens.
Næste nummer udkommer ca. 1. juni
2018. Stof bedes indleveret senest 1.
maj.
Illustrationer: Birgit Clausen.
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Velkommen
i kirke!
TOMMERUP KIRKE

“I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky”

Afskedsgudstj. 10.30
Annette Kjær Jørgensen

4. marts
3. søndag i fasten

Fyraftensandagt 17.30
Svend Faarvang

8. marts
Torsdag

9.15
Svend Faarvang

11. marts
Midfaste

BROHOLM KIRKE
9.15 Afskedsgudstj.
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

10.30
Einar Fog-Nielsen

18. marts
Mariæ Bebudelse

9.15
Einar Fog-Nielsen

9.15
Einar Fog-Nielsen

25. marts
Palmesøndag

10.30
Einar Fog-Nielsen

10.30
Svend Faarvang

29. marts
Skærtorsdag

19.00
Svend Faarvang

Lidelseshistorien 9.15
Svend Faarvang
Påskegudstj. 11.00
Svend Faarvang
Ingen
9.15
Einar Fog-Nielsen

30. marts
Langfredag

10.30 Lidelseshistorien
Svend Faarvang

1. april
Påskedag

10.00 Påskegudstj.
Svend Faarvang

2. april
2. påskedag

9.00 Påskeandagt
Dorthe Terp Dahl

8. april
1. søndag efter påske
10. april
Tirsdag

10.30
Einar Fog-Nielsen
17.30 Hotdog-gudstj.
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

15. april
2. søndag efter påske

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

22. april
3. søndag efter påske

10.30
Svend Faarvang

Ingen

27. april
Store Bededag

9.00 Konf. Faarvang
11.00 Konf. Kjær J.

10.30
Svend Faarvang

29. april
4. søndag efter påske

9.15
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

6. maj
5. søndag efter påske

10.30
Svend Faarvang

Konf. Kjær J. 9.00
Konf. Faarvang 11.00

10. maj
Kristi Himmelfartsdag

Ingen

10.30
Einar Fog-Nielsen

13. maj
6. søndag efter påske

9.15
Einar Fog-Nielsen

10.00
Svend Faarvang
Friluftsgudstj. 14.00
Svend Faarvang

20. maj
Pinsedag
21. maj
2. pinsedag

9.15
Svend Faarvang

27. maj
Trinitatis

Spaghetti- 17.30
gudstjeneste om David

29. maj
Tirsdag

10.30
Svend Faarvang

3. juni
1. søndag efter trinitatis

11.00
Svend Faarvang
Ingen

SOGNEPRÆSTEN
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
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.
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.

10.30
Svend Faarvang

9.15
Svend Faarvang

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

