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”Hvor er Guds kærlighed,
når livet er svært”
Af sognepræst Lotte Boas

Engang talte jeg med en dame. Hun sagde: ”Det sværeste i
verden er, at når jeg gør noget forkert, så er jeg sikker på, Gud
fordømmer mig for det.”
”Nej”, sagde jeg, ”Sådan er Gud ikke!”
Når du tror, Gud fordømmer dig, er du nødt til at læse, om
dengang Jesus mødte Zakkæus. Du skal læse det igen og igen.
Mindst 10 gange. Eller mere. Indtil du husker, hvordan det
egentlig er, Jesus gør, når han møder nogen, der har gjort
noget forkert.”
Fra Zakkæus kunne man ikke vente sig noget godt. Intet
som helst. Han var selvoptaget, og han havde forrådt sine
landsmænd, sin familie, sine venner og naboer. Alle vendte ham
ryggen. Zakkæus selv var blevet ensom. Meget ensom endda.
Man skal lægge mærke til, at Zakkæus er fra Jeriko. Den by er
kendt for sine mure. Ja, ikke at de er der mere, men engang
havde Jeriko så tykke mure, at ingen kunne komme ind i byen.
I sådan en forskanset by, bor det her forskansede menneske.
Da Jesus kom til Jeriko og mødte Zakkæus og rakte ham
hånden og bad om hans venskab, da væltede alle murene.
Egentlig gik det sådan for sig, at Zakkæus tænkte om sig selv,
det var bedst, hvis Jesus ikke så ham. Han var bange for at
blive set af Jesus. Bange for at blive gennemskuet. Han var
bange for, at også Gud nu ville forkaste ham. Derfor gemte
Zakkæus sig i et træ. Han forestillede sig, at han herfra kunne
se Jesus uden selv at blive set.
Men sådan er det jo ikke. Jesus så ham. Og Jesus rakte ham
hånden.
Jeg hører nogle gange folk sige: ”Jeg kan ikke tro på Gud, ikke
når jeg har skullet opleve det, jeg har haft at kæmpe med. Hvis
Gud virkelig er så god, og hvis Gud virkelig har den magt, kan
jeg ikke forstå, han lod det her ske for mig.”
Den anfægtelse tager jeg altid alvorligt. Men jeg har aldrig det
svar, det ville være så dejligt at give: ”Du skal bare være et
ordentligt menneske på den og den måde, og vupti, så skal du
se, så elsker Gud dig, og så skal han nok sørge for, at du er fri
af alle livets prøvelser.”

Sådan er det ikke.
For det første er det sådan, at der slet ikke er betingelser for,
at Gud elsker os. Det er det, historien om Zakkuæs lærer os.
For det andet bliver ingen fri for svære tider i livet. Alle har vi
kampe. Gud lover ikke, vi bliver fri for livets kampe. Det, vi får,
er et løfte om noget helt andet. Der er et løfte om, at Kristus
er med os. Han gik ind i lidelse, smerte, sorg, kamp, nederlag
og ydmygelse – hvad mere byder livet på af svært at kæmpe
med?
Se på Jesu livshistorie. Han gik ind i det hele. Og til sidst også
døden, som er vores største fjende.
Vi bliver ikke fri for kampene i livet.
Men vi bliver lovet, at når vi kæmper vores kampe, så er Gud
med os.
Og en ting mere er vi blevet lovet. Nemlig opstandelsen. Vi er
blevet lovet, at det skal ende godt.

TIRSDAGSTRÆF
Tirsdag d. 10. september kl. 14.00

ER DET MULIGT
AT BEGYNDE FORFRA
v. Jørgen Børglum Larsen

Fortællinger om mennesker, der alligevel er en historie værd.
Forfatter og tidligere præst ved Fredens Kirke, Jørgen Børglum Larsen,
fortæller om sine egne romaner, noveller og salmer.

Eftermiddage med foredrag, sang, musik og kaffebord i Sognehuset i tidsrummet
kl. 14 – 16. Kaffe og brød for 20 kr. som går til Fredens Kirkes menighedspleje.
Tirsdag d. 8. oktober

kl. 14.00

Tirsdag d. 12. november kl. 14.00

ORDET, SAKSEN OG SCENEN

SYNG DIG GLAD

Efter 45 år som journalist, især skrivende om kultur, gik jeg på ”passion” og
blev, som man skrev, ”nisse på fuld tid”.
I hvert fald gik jeg helt over på mit andet ben, der er teaterscener-og projekter. Jeg skriver og instruerer teater, få
gange med professionelle og meget med
amatører i alle aldre.
Teater: Svendborg Fritids Teater. Så kom
Svendborg Børne-og Ungdoms Teater,
Svendborg Sommerspil, Svendborg Senior Scene, Borgen, en Shakes
peare
gruppe, mange under-teatergrupper og
senest Svendborg Teater Folkekor, der
får sin debut i september i By og Landspillet: ”Da Svendborg blev Moderne”.

Vi får besøg af Visens Venner Svendborg – en forening som har eksisteret i snart 50 år.

v. Marianne Kjær

v. Visens Venner

De vil synge sjove, glade, stemningsfulde viser og også nogle med plads
til eftertanke, dygtigt akkompagneret
af deres faste pianist, Svend Erik
Jensen.
Kom og lyt - og bliv glad i låget!

Saksen er kunstner-delen. Siden jeg var
ganske ung, har jeg sakset psaligrafi
(papirklip) til udstillings- og illustrationsbrug.
Mit liv har været den største lykke og de
største sorger. Da jeg som 5-årig i min
aftenbøn, bad om at måtte lege seriøst
hele livet og blive brugt dramatisk, blev
jeg hørt.

GOSPELKOR

KONCERT
Onsdag d. 2. oktober

DYVOHRAY

består af 5 musikere, der alle er uddan
net og ansat ved det meget anerkend
te National Philharmonic Society of
Ukraine.

kl. 19.00

Koncerten byder på både klassisk, kaffepause samt en afdeling med folklore
musik. Gratis entré.

Mandage

kl. 19.00 - 20.20

Kom og syng med i Fredens Kirkes gospelkor. Det er hyggeligt, sjovt og ganske
gratis.
Koret ledes af kirke- og kulturmedarbej
der Eik Skibdal Schwarz.
Koret er for alle, og det er bestemt ikke
en forudsætning at kunne læse noder.
Så længe lysten til at synge og hygge sig
i fællesskab med andre er til stede, kan
alt lade sig gøre.
Der er kor følgende mandage:
19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9,
7/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11,
25/11, 2/12

Tilmelding på mail til:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com
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BØRNENES SIDE
Tirsdage

kl. 9.45 - 10.30

Onsdage

kl. 10.00 - 10.45

MUSIKALSK LEGESTUE

BABYSALMESANG

Sang og rytmik for børn i alderen 1-3 år.

For forældre i alle aldre og babyer op til
12 måneder.
Kære forældre og babyer
Det er mig en stor glæde at kunne ind
byde jer til hyggeligt samvær og baby
salmesang i Fredens Kirke.
Musik har en magisk virkning på såvel
unge som gamle. Musik er på ingen
måde aldersbetinget.
Selv et helt nyfødt spæd
barn har alle
sanser i brug. Derfor glæder jeg mig
også rigtig meget til at mødes med
forældre og babyer i en fælles ramme,
skabt af vores lyst til at synge sammen,
med hinanden og for de små. Alle kan
være med, så længe lysten til at synge
og lytte er til stede.

Gennem sang og bevægelse skal vi sammen begive os ind i musikkens vidunder
lige univers, hvor det både er gamle
solide sanglege og salmer samt helt nye
og skøre påfund, som sætter rammen.
Legestuen kommer til at foregå i Fredens Kirke, hvor vi sammen skaber en
tryg og hyggelig ramme.
Musik er et universelt sprog, som har
den værdifulde evne at kunne bygge bro
mellem mennesker på tværs af alder,
kultur og religion. Alle kan være med.
Eneste forudsætning er, at vi tør bruge
vores stemme, vores krop og vores
evne til at lytte.

Torsdage

kl. 14.30 - 16.00

MINIKONFIRMAND
Bliv Minikonfirmand ved Fredens Kirke.
Undervisningen starter torsdag d. 19.
september 2019.
Eleverne bliver hentet og fulgt tilbage til
skolen.

Der er musikalsk legestue følgende datoer: 20/8, 27/8, 3/9, 17/9, 24/9, 1/10,
22/10, 5/11 og 19/11.
Tirsdag d. 3/12 er der afslutning.

Der vil være babysalmesang med efter
følgende kaffe, te og hygge på følgende
onsdage: 21/8, 28/8, 4/9, 18/9, 25/9,
2/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 og
27/11. Onsdag d. 4/12 er der afslutning.

Der er Minikonfirmand følgende torsdage: 19/9, 26/9, 3/10, 24/10, 31/10,
7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12.
Torsdag d. 5/12 er der afslutning.

Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz på mail:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz på mail:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz på mail:
kirkekulturmedarbejder@gmail.com

Torsdag d. 10. oktober

kl. 17.00

BØRNEGUDSTJENESTE
En god fortælling fra Bibelen - et par
gode salmer og sange - en aktivitet for
store og små – rundet af med Fader
Vor og Velsignelsen. Det sker i kirken.
Bagefter planter vi årets æbletræ.
Til sidst samles vi i Sognehuset, hvor vi
spiser aftensmad og hygger os.
Tilmelding senest d. 8. oktober kl. 12.00
på mail jkri@km.dk eller sms 29 12 03 24
af hensyn til bestilling af mad.

Vi ses!
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

TILLYKKE TIL ÅRETS
KONFIRMANDER

der blev konfirmeret
Kr. Himmelfartsdag den 30. maj.
Da konfirmationen fandt sted
efter deadline for kirkebladet,
kan vi desværre ikke bringe
fotos af konfirmanderne i år.

3

SOGNEKALENDER
JULI

22. august kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

19. september kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

25. august kl. 10.00
10 s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

22. september kl. 10.00
14. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

14. juli kl. 10.00
4. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

SEPTEMBER

21. juli kl. 10.00
5. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

1. september kl. 10.00
11. s. e. trinitatis
Højmesse v/ L.P.W.K.

29. september kl. 10.00
15. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste v/L.B.
(se omtale)

28. juli kl. 10.00
6. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.

8. september kl. 10.00
12. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

AUGUST

10. september kl. 14.00
Tirsdagstræf med
Jørgen Børglum Larsen

7. juli kl. 10.00
3. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.

4. august kl. 10.00
7. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.
8. august kl. 17.00
Aftenandagt v/L.P.W.K.
Efterfølgende pilgrimsvandring
11. august kl. 10.00
8. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K.
18. august kl 10.00
9. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.

Torsdagene 8. aug. og 12. sept. kl. 17.00

ANDAGT · VANDRING · KAFFE
Vi begynder i kirken med en halv times
andagt.
Dernæst går vi en tur i nærmiljøet. Vi
går ca. 3 km alt efter vejret og slutter
med kaffe i præstegårdshaven.
Kom glad, tag gode sko på og medbring
sind til både samvær, nærvær og fordybelse.
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen

11. september kl. 17.00
Konfirmandvelkomstgudstjeneste
v/ L.B. & L.P.W.K.
(se omtale)
12. september kl. 17.00
Aftenandagt v./L.P.W.K.
Efterfølgende pilgrimsvandring
15. september kl. 10.00
13. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.

Onsdag d. 11. september  kl. 17.00

KONFIRMANDVELKOMSTGUDSTJENESTE
Nu skal årgangens konfirmander bydes
velkommen! Først er der gudstjeneste i
kirken – dernæst pølsevogn foran kirken
og efterfølgende orienteringsmøde i Sognehuset for konfirmander og forældre til
årgangens to konfirmandhold.
Vi vil fortælle jer lidt om, hvad det er at
gå til præst, hvad vi lærer og oplever.
Vi begynder forberedelserne til den sto
re dag, Kristi Himmelfartsdag, 21. maj
2020.
Vi glæder os til at hilse på jer, og I må
gerne tage søskende med.
Sognepræsterne Lotte Boas og Lars Peter
Wandsøe Kristiansen
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OKTOBER
2. oktober kl. 19.00
Koncert med Dyvohray
6. oktober kl. 10.00
16.. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.P.W.K
6. oktober kl. 11.00
Fernisering på udstilling med
Leo Lundquist.
8. oktober kl. 14.00
Tirsdagstræf med Marianne Kjær
9. oktober kl. 19.00
Foredrag med Merete Pryds Helle
10. oktober kl. 17.00
Børnegudstjeneste v/L.P.W.K.
(se omtale)

13. oktober kl. 10.00
17. s. e. trinitatis
Højmesse v/ L.P.W.K.

6. november kl. 19.00
Foredrag med Lasse Soll Sunde

En ny sæson nærmer sig, og der er
tilmeldingsfrist først i august.

10. november kl. 10.00
21. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.

20. oktober kl. 10.00
18. s. e. trinitatis
Højmesse v/L.B.
24. oktober kl. 18.30
Orienteringsmøde (se omtale)
24. oktober kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Sæsonens overordnede tema er:
”Religiøse aftryk i Kunsten”.

12. november kl. 14.00
Tirsdagstræf med Visens Venner
(Ret til ændringer forbeholdes)
L.P.W.K. Lars Peter Wandsøe
Kristiansen,
L.B. Lotte Boas

27. oktober kl. 10.00
19. s. e. trinitatis
Højmesse v/ L.B.

SKOLE FOR
KIRKE OG TEOLOGI

Der tilbydes 4 temadage:
”Nordisk Længsel / Sven Havsteen
Mikkelsen”,
”Præster og kirke på film”
”Nye salmer og sange” samt
”Kirken og massemedierne”
Derudover tilbydes 4 studiekredse:
”Bibeltemaer som litterær baggrund”,
”Tolkien”, ”Kirkekunst” samt
”Henrik Pontoppidan”.

NOVEMBER

For oplysninger om oplægsholdere
og datoer – se hjemmesiden
www.skoleforkirkeogteologi.dk

3. november kl. 15.00
Alle Helgens Dag
Højmesse v/L.B. og L.P.W.K
(se omtale)

Skole for
Kirke og Teo
logi

2019/2020

Søndag d. 29. september

kl. 10.00

Torsdag d. 24. oktober

kl. 18.30

HØSTGUDSTJENESTE OG
KIRKEFROKOST

ORIENTERINGSMØDE

Kirken pyntes op til høstgudstjeneste,
og menighedsrådet inviterer til kirkefro
kost. Vi synger vores gamle høstsalmer
og siger tak for alt det gode, Gud har
givet os: både høsten fra marken og alt
andet godt, Gud har givet os, og som vi
har levet af.
Vil man gerne med til kirkefrokosten,
vil vi bede om tilmelding senest d. 24.
september kl. 12.00 til kirkekontoret:
jkri@km.dk

• Velkomst ved formanden.
• Aktiviteter i Fredens Kirke
nu og i fremtiden
• Økonomi
• Evt.

Sognepræst Lotte Boas

for menigheden ved Fredens Kirke

Umiddelbart efter mødet afholdes ordi
nært menighedsrådsmøde kl. 19.00.

På menighedsrådets vegne
Formand Karin Sørensen

Søndag d. 3. november 

kl. 15.00

ALLEHELGENS DAG

Til Alle Helgen, også kaldet Alle Sjæles
Dag, mindes vi vore kære.
Ved gudstjenesten læses navnene op på
dem, vi har mistet i det forgangne år
i Fredens Sogn eller har bisat/begravet
fra Fredens Kirke.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
at gå ud på kirkegården og tænde lys,
som kan få mindet og håbet til at lyse op
i efterårsmørket. Vi udleverer lys.
Eftermiddagen rundes af med kaffebord
i Sognehuset. Alle er velkomne!
Sognepræsterne, Lotte Boas
og Lars Peter Wandsøe Kristiansen
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Entré
pr. foredrag: kr
.
Alle 5 foredrag75
kr. 300

FOREDRAGSRÆKKEN 2019-2020
Foredragene arrangeres i samarbejde med AOF Center Fyn
og afholdes i Fredens Sognehus/Kirke.
Tilmelding via AOF Center Fyn: tlf.: 6221 7373,
e-mail: aftenskole@aofcenterfyn.dk, www.aofcenterfyn.dk
Der kan også købes billet ved indgangen mod kontanter eller mobilepay 39966.
Onsdag d. 9. oktober

kl. 19.00

MERETE PRYDS HELLE:

FORFATTERSKAB ”FOLKETS SKØNHED” OG ”VI KUNNE ALT”
Merete Pryds Helle vil i dette gribende, personlige og tankevækkende foredrag fortælle om
baggrunden for hendes to romaner, der tager afsæt i hendes og familiens eget liv.
”Folkets skønhed” (2016) beskriver livet i en fattig landsby på Langeland i 30érne og under
2. verdenskrig, hvor vold og misbrug er dagligdag, og børneflokken vokser. Det er en dannelsesroman om den lille fattige Marie, som drager til København for kærligheden, men som
aldrig river sig fri fra sit ophav og sin familie.
I romanen "Vi kunne alt" (2018) tegnes der et tidsbillede af den sorgmuntre optimisme, der
prægede de tidlige 70'ere og minder os om, at selvom man har fået råd til både parcelhus
og familiebil, er det ikke sikkert, man kan alt. Som en selvstændig forlængelse af "Folkets
skønhed" møder vi nogle af de samme personer, vi kender fra tidligere.

Onsdag d. 6. november

kl. 19.00

LASSE SOLL SUNDE:

”BERLINMURENS FALD OG KIRKENS ROLLE”
Lasse Soll Sunde, der er freelance-korrespondent, vil fortælle om sine møder med en række
af de vigtigste oprørere fra 1989-revolutionen, og vi kommer tæt på en række af de oprørske præster og de senere politikere og samfundstænkere, der udgjorde drivkraften bag de
enorme omvæltninger, der for 30 år siden fik Berlinmuren til at falde. Efter næsten tre årtier
hvor Berlin var delt i to, fik Tyskland gennem sin fredelige revolution i 1989 samlet de østtyske borgere under sloganet ”Wir sind das Volk”.
Dette bredte sig hurtigt sig til det meste af DDR, fordi de østtyske kirker organiserede modstanden. Kirkerne kom til at spille en afgørende rolle, da protesterne i især Leipzig og senere
i Berlin tog til hen over efteråret 1989.
Foredraget giver mange nye indsigter om denne afgørende milesten i den moderne europæiske historie, ikke mindst fordi historien i høj grad er fortalt med tyskernes egne ord.

Onsdag d. 15. januar 2020

kl. 19.00

CLAUS HAGEN PETERSEN:
”KONGEHUSETS MODERNE HISTORIE”

Claus Hagen Petersen, der er uddannet cand. mag. i historie, kommenterede i 15 år begivenheder i kongehuset på TV 2 og i DR, og han tager sit udgangspunkt i det herrens år 1863,
som var et dramatisk år i Danmarks historie. Landet stod foran en krig mod Preussen, og
med Frederik VII’s død samme år uddøde oldenburgerne – det gamle danske kongehus.
Vi starter her med Christian IX, der som den første Glücksborger satte sig til rette på den
danske trone, og der vil blive givet et signalement af senere danske regenter og deres dronninger, og han vil også sætte kongehusets funktion i det danske samfund ind i et historisk
perspektiv. Foredraget krydres med anekdoter og særprægede oplevelser fra hans mange
års arbejde som kommentator ved TV–transmissionerne.
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Onsdag d. 19. februar

kl. 19.00

PREBEN DEVANTIER:
”MIT LIV MED MUSIKKEN”

Preben Devantier debuterede i 1958 med, det første danske og dengang førende rockorkester, Melvis Rockband og kom på den måde med i inderkredsen af den spirende danske
rockscene. Dermed lå vejen åben for en karriere som trommeslager. Op gennem tresserne
spillede han med de største danske grupper såsom Defenders, The Cliffters og Melvis &
His Gentlemen. Det helt store gennembrud kom midt i årtiet sammen med Peter Belli &
Rivalerne, hvor han oplevede berømmelse og succes med skrigende teenagers, luksusbiler
og hvad dertil hører. I slutningen af tresserne var han en del af den legendariske gruppe
Steppeulvene.
I de sene 50’ere og op gennem 60’erne skulle der en hel del rebelskhed og mod til for at slide
sig løs af de gældende normer. Som barn af en generation, der var vant til tørre tæsk, kæft,
trit og retning, var det ikke altid lige let at få lov til at dyrke den løsslupne rockmusik. Preben
fortæller både om de vilkår, man som ung havde på den tid, samt om de mange personlige
oplevelser han havde sammen med rockstjernerne. På overfladen kørte det hele derudaf med
succes og glamour, men backstage var der spændinger i relationerne og en masse eksperimenter med sex og stoffer. Preben er stadig aktiv musiker og er aktuel med gruppen Stepp 2.

Onsdag d. 18. marts

kl. 19.00

DORIS OTTESEN:

”SELMA LAGERLÖF – EN SAGADRONNING”
Doris Ottesen er cand.theol. og exam. art i litteratur og var sognepræst i en række år, men
har siden 1988 været beskæftiget med undervisning og foredragsvirksomhed. Doris er kendt
over hele landet som genfortæller af de store klassiske romaner og er forfatter til en række
bøger om litteratur, kristendom og kunst.
I dette foredrag fortæller hun om Selma Lagerlöf - en stærk og betagende kvindeskæbne
fra det gamle Sverige. Selma Lagerlöf er en af de største fortællere i Norden, og som
den første kvindelige forfatter modtog hun Nobelprisen i Litteratur i 1909. Blandt hendes
betydeligste værker kan nævnes: ”Gösta Berlings Saga”, ”Jerusalem”, ”Nils Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige”, ”Kejseren af Portugalien” samt ”Kristuslegender”.

Torsdage

kl. 11.00

Søndag d. 6. oktober

STRIKKEKLUB

FERNISERING

Jeg takker strikkedamerne for nogle hyggelige timer i foråret.
Vi starter op igen til efteråret, og
alle er velkomne til at deltage.
Vi modtager meget gerne garnres
ter til strikkeklubben.
Nye datoer for efteråret er:
26/9, 24/10, 21/11.

på en udstilling med billedkunstner
Leo Lundquist.
Kunstneren præsenterer sig selv med
disse ord: ”Mit navn er Leo Lundquist,
jeg er bosiddende i Svendborg.
Fra barnsben har jeg altid tegnet og
malet, men begyndte først at male i en

Mie Frederiksen, menighedsrådet

kl. 11.00

relativ sen alder. Jeg er et udøvende
musisk menneske, musik og kunst
hænger sammen, det er en fin måde
at udtrykke sig på.
En passion kan være kunst, det er en
måde at udtrykke sig på. Jeg bliver
meget inspireret af at se, hvordan
andre kunstnere maler/udtrykker sig.
Derfor går jeg tit på udstillinger og
besøger gallerier. Jeg har en passion for at male klovne, mennesker
samt portrætter.”
Kom og mød Leo til ferniseringen d.
6. oktober.
Hans billeder vil være udstillet i Sognehuset de efterfølgende måneder og
kan ses i kirkekontorets åbningstid.
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FREDENS KIRKE SVENDBORG

Fruerstuevej 39, 5700 Svendborg. Kirken er åben mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
www.fredenskirke.dk og på facebook “Fredens Kirke”

ADRESSELISTE

KIRKENØGLE

Kirkekontoret

Kirketjenere

Fødsel

Medlemskab

Jonna Kristensen,
Glarmestervej 8,
Tlf. 6321 0326, jkri@km.dk
Åbent: Tirsdag, onsdag og
fredag kl. 10.00 - 13.00,
torsdag kl. 10.00 - 15.00
Mandag lukket.

Inger Hoppe/Molly Sørensen
Kirken 6321 0328,
Sognehuset 6321 0327
Træffes bedst i kirkens
åbningstid: kl. 10.00 - 14.00
kirketjener@fredenskirke.dk

Forældre skal kun anmelde
fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
I det tilfælde skal anmeldelsen
være kirkekontoret i hænde
senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan indsende
Omsorgs- og ansvarserklæring
til kirkekontoret.
Blanketten skal indsendes digitalt via www.borger.dk og være
udfyldt og signeret af begge
forældre senest 14 dage efter
barnets fødsel.

Personer, der døbes i folkekir
ken, bliver ved dåben medlem
af folkekirken.
En person, som er udmeldt af
folkekirken, kan genoptages ved
skriftlig anmeldelse til sognepræsten i det sogn, hvor man
bor. Et medlem af folkekirken
kan bringe sit medlemskab af
folkekirken til ophør ved skriftlig
anmeldelse til den kirkebogs
førende sognepræst i det sogn,
hvor man bor.

Dåb

Pårørende til en afdød skal
anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller
kremering snarest muligt
efter dødsfaldet. Dette gælder
uanset, om afdøde var medlem
af folkekirken eller ej.
Den lægelige dødsattest skal
følge med anmeldelsen.
Blanketter m.m. findes på
www.borger.dk. og
www.personregistrering.dk

Glarmestervej 6,
Tlf. 6321 0324 / 2912 0324,
lpwk@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag fri.

Sognepræst Lotte Boas
Tlf. 6321 0325 / 2940 3068,
logb@km.dk Træffes i Sognehuset tirsdag - fredag efter
aftale. Mandag fri.

Organist Allan Wahl
Tlf. 2163 7276,
Tlf. kontor 6321 0380
organist@fredenskirke.dk

Kirke- kulturmedarbejder
Eik Skibdal Schwarz
Tlf. 2112 5051,
kirkekulturmedarbejder@
gmail.com

Menighedsrådsformand
Karin Sørensen
Latyrusvænget 30
Tlf. 2728 0328

Kirkegårdskontor
Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533

Regnskabsfører:
Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 2320 6760

Anmeldes til kirkekontoret, der
henviser til den præst, der skal
foretage dåben.
Derefter aftales samtale med
præsten.

Navne
Navngivning uden dåb og navne
ændring foretages digitalt på
www.borger.dk

Konfirmation

KIRKELIGE ORGANISATIONER
FDF Svendborg

KFUM-Spejderne Svb.

Kredsleder:
Flemming Laustsen,
Tlf. 4072 2074

www.spejderisvendborg.dk
Gruppeleder: Lasse Lapertis
Tlf. 2061 6591

De Grønne Pigespejdere

Svendborg Y’s Men’s Club

Gruppeleder: Conny Nielsen,
Tlf. 6221 7046 / 3030 7046
cn@svendborgspejder.dk

Præsident: Poul Erik Mikkelsen
Tlf. 9799 1168
poul.erik@tdcadsl.dk

SOGNEHUSET

Glarmestervej 8, 5700 Svendborg.
Sognehusets lokaler kan lejes til møder.
Henvendelse til kirketjeneren.

SORGGRUPPER PÅ SYDFYN
Flere informationer ved henvendelse til provstisekretær
Hanne Eckmann, tlf.: 6222 5037, mail: hae@km.dk
eller til vores sognepræster.
Brochure kan afhentes i Fredens Sognehus samt i kirken.

Dødsfald

Kr. himmelfartsdag
2020: 21. maj
2021: 13. maj
2022: 26. maj
Tilmelding til kirken i august
året før.

Samtale og sjælesorg

Vielse

Til gudstjenester er der gratis
kørsel for gangbesværede
blandt sognets beboere og
sognebåndsløsere.
Kirkebil bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.

Anmeldes til kirkekontoret, som
henviser til den præst, der skal
foretage vielsen.
Derefter aftales samtale med
præsten.

Kirkens præster er altid til
rådighed for en samtale.
Ring eller mail og aftal tid på
forhånd, hvis det er muligt.

Kirkebil
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