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Kirke og sogn

Glamsbjerg & Køng

Adresser &
telefonnumre:
Kirkekontor for Glamsbjerg Sogn/ Glamsbjerg
og Køng kirker:
Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården),
Køng, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74. LV@km.dk
Tirsdag kl. 9 – 13 og torsdag kl. 12 – 16 for henvendelse om attester, navneændringer m.v.
Vikarierende sognepræst:
Jørgen Flensted-Jensen (kbf.)
Tlf.: 22 88 51 35. j.flensted@hotmail.com
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12 – 13.
Torsdag tillige kl. 16 – 17
Mandag fri.
Menighedsrådsformand:
Mikael Krarup, Byvejen 62, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 19 54/60 45 91 45.
krarupmikael@gmail.com
Graver:
Hanne Madsen (ledende graver)
Tlf.: 40 31 25 24. glamsbjerg.kirke@mail.dk
Organist:
Bent Nielsen, tlf. : 64 72 37 39
Kirkesanger:
Claus Berg, tlf. : 64 45 12 06

www.glamsbjergkirke.dk
www.koengkirke.dk
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Forside:

Forsiden viser et oliemaleri af Karin Hestnes,
som bor i Glamsbjerg. Hendes deltagelse i
maleworkshop i Køng Kirke 2014 med billedkunstneren Gitte Buch var med til at
skubbe til en gammel drøm om at uddanne
sig som maler, når det blev tid til at gå på pension.
Karin Hestnes går nu på tredje år på Fyns
Tegne- & Maleskole i Odense. Vi er glade for
at måtte bringe dette billede på forsiden af vores kirkeblad.

Hvad bruger vi tiden på?
”Bekymring knuger en mands hjerte,
et opmuntrende ord gør ham glad.”
- Ordsprogenes Bog 12,25

Bekymringer knuger os, men opmuntrende
ord gør os glade. Sådan lyder det til os i ovenstående tekst fra det gamle testamente. Det
er en dejlig praktisk og konkret anvisning på,
hvordan vi kan gøre andre mennesker glade.
- Men så sker der normalt også det, at vi selv
bliver glade og godt tilpas, så der er al mulig
grund til at give opmuntringer til andre mennesker.

Jeg læser det som en opfordring til, at vi ikke
blot skal være ordets hørere, men også dets
gørere. Så hvis du ikke ved, hvad du skal bruge efteråret til - eller blot dagen i dag - så brug
den til at dele opmuntringer ud til de mennesker, du møder på din vej. Giv en hjælpende
hånd eller et venligt smil, og måske derved
medvirke til at solen står op i andre menneskers liv. Lad os undgå at gå forbi hinanden,
men være opmærksom på, at det måske netop
er det menneske, som du møder i dag, der har
allermest behov for en opmuntring.
For som der står i NT: ”For hans værk er vi,
skabt til gode gerninger, som han forud har
lagt til rette for os”. Vort liv beror altså ikke på
tilfældigheder, men på Guds plan for vort liv.
Jesus gik aldrig forbi et menneske i ligegyldighed, men stoppede op og gav sig tid. Lad det
også være et eksempel for os i dag, så vi lærer

at tage del i andres glæder og sorger. For en
glæde der deles, bliver ofte større derved – og
en sorg der deles, bliver lettere at bære. Indestængt kærlighed visner og dør, men kærlighed der deles ud, vokser og spredes. Der er et
salmevers i vores salmebog, som netop siger
det på en smuk og nærværende måde:
Ingen træffer livets Gud
mellem fjerne stjerneskud.
Han er Gud blandt mænd og kvinder,
der hvor han hver morgen finder
redskab for sin kærlighed.
DS 370,4


Jørgen Flensted-Jensen
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Arrangementer

Sommermøde søndag den 3. september kl. 14.00
Konfirmandstuen efter gudstjenesten i Køng Kirke

Foredrag ved Kirsten og Jørgen
Flensted-Jensen

” Amish- folket - De kører i hestevogn i stedet
for bil. ”
”Amish og mennonitter”? Hvad er det? Hvorfor lever de på den måde de gør, uden brug
af moderne hjælpemidler? Er det en sekt eller hvad? Spørgsmålene er mange. Jørgen og
Kirsten Flensted-Jensen fortæller om den
historiske baggrund for den i dag voksende
gruppe af mennesker, som lever så anderledes
end os. Under deres 4½ års ophold i Canada,
som præstefolk for en dansk immigrant- menighed, blev de venner med en familie, som
tilhører Amish/ mennonit gruppen. De går
bag om facaden og prøver at forstå den tanke,
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der ligger bag ønsket om at undgå moderne
bekvemmeligheder, for at leve et enkelt og arbejdsomt liv tæt på familien. Foredraget vil
blive suppleret med videofilm.

Sogneudflugt søndag den 17. september
Sogneudflugt til Middelfart

Vi kører fra Torvet/Stationsgrillen kl. 9.00
og kører direkte til Middelfart Kirke, hvor vi
deltager i højmessen. Derefter er der bestilt
frokost på Café Razz, på 1.sal. (Der er ikke
elevator).
Turen går videre til keramikmuseet Clay.
Forventet hjemkomst ca. kl. 16.30
Pris alt inklusive: 200 kr.
Tilmelding senest d. 5. september kl. 12 til
kirkekontoret.
Telefon 64 72 10 74 eller
mail: LV@km.dk

Høstgudstjeneste i Køng søndag den 1. oktober kl. 10.00 og 11.00
Høstgudstjeneste i Køng Kirke

Høstgudstjenesten foregår i år alene i Køng
Kirke og så med mulighed for socialt samvær med morgenbord i konfirmandstuen.
Kl. 10.00 er der morgenkaffe med brød, hvor
menighedsrådet er vært og kl. 11.00 er der så
gudstjeneste i kirken. Man kan deltage både
i konfirmandstuen og i kirken, og man kan
også nøjes med gudstjenesten.
Kirken vil være festligt pyntet til høst, og der
er medvirken af Kirkernes Pigekor.

Alle er velkommen og kirkebil kan altid benyttes til kirkens arrangementer.
Tilmelding til præstekontoret senest d. 22.9.
kl. 12. Mail: LV@km.dk eller tlf. 64 72 10 74.
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Reformationskoncert i Glamsbjerg onsdag den 11. okt. kl. 19.00
Koncert i Glamsbjerg Kirke

I anledning af Reformationsjubilæet spiller
Midtfyns Consort koncert med gæsteoptræden af mezzosopranen Kristine Eiler Ernst.
Den 31. oktober 1517 slog Luther 95 teser op
på kirkedøren af slotskirken i Wittenberg. For
at fejre dette har Midtfyns Consorts musikalske leder, Michael Moser Thomsen, sammensat et program med musik fra den tid.
Ved koncerten i Glamsbjerg Kirke spiller
Midtfyns Consort musik, der har påvirket
Martin Luther. Josquin des Prés og Ludvig
Senfl var store navne i det tysk/flamske område af Europa i første halvdel af 1500-tallet
og har betydet meget for Luthers musikalske
udvikling. Jævnaldrende med Luther var den
belgiske komponist Roland de Lassus, som
levede det meste af sin tid i München.
Consortet spiller også tidens populære musik. Meget af denne musik kender man ikke
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oprindelsen til, men det er nedskrevet og har
været flittigt spillet og sunget, som stykker fra
Glogauer Liederbuch fra omkring 1480.
Blokfløjten har været kendt siden 1200-tallet
og var et fremtrædende instrument i renæssancen og barokken. I renæssancen benyttede man op til 7 forskellige størrelser, som
spillede sammen i et såkaldt blokfløjtekor
eller consort.
En koncert med musik fra Luthers tid indeholder selvfølgelig også et par salmer fra hans
hånd, som koncertens publikum inviteres til
synge med på.
Sangsolist ved koncerten er mezzosopranen
Kristine Eiler Ernst. Hun debuterede fra Det
Fynske Musikkonservatorium i 2009. Kristine har medvirket i flere forestillinger på Den
Fynske Opera og Odense Teater og optræder
ofte som solist i forskellige sammenhænge
og med et alsidigt
repertoire. Kristine
er bosat og aktiv
lokalt, hvor hun er
sangpædagog i Assens Musikskole og
Assens sangkraftcenter.

Familiegudstjeneste søndag den 15. oktober kl. 10.00
Børne- og Familiegudstjeneste i Glamsbjerg Kirke
Deltag i en gudstjeneste som er helt lagt an
på familier med børn og unge. Prædikenen
er en bibelfortælling med billeder på storskærm, og salmer og sange er børnevenlige
med musikledsagelse på klaver og harmonika, og ved gudstjenesten vil vi markere
5-års dåbsjubilarerne, som er de børn, som
blev døbt i Glamsbjerg og Køng kirker for
5 år siden.

Alle er velkomne, forældre, søskende, bedsteforældre mm.

Festgudstjeneste søndag den 29. oktober kl. 14.00
Reformationsgudstjeneste i Glamsbjerg kirke

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens, medvirker med forskellige satser af
komponister, der har grundlagt og udviklet
den protestantiske kirkemusik.
Fra Johann Walther, der var Luthers nære
ven og betragtes som grundlæggeren af den
Lutherske salmetradition over Hans Leo
Hassler til Heinrich Schütz, der i to omgange var tilknyttet det danske hof under
Christians IV.
Efter gudstjenesten plantes et æbletræ på
grunden ved det nye sognehus.
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David og Goliat torsdag den 16. november kl. 11.00

David & Goliat, en koncertfortælling i Glamsbjerg Kirke for Glamsbjergskolens 0.-1. klasse.
En musikalsk/pantomimisk genfortælling af
Det gamle Testamentes beretning om David
& Goliat
-	om ”den lille” mod ”den store”
-	om David som poet, spillemand og salmedigter
-	om sangens og poesiens magiske kraft.
Fortalt og fortolket af Duo Rosinante.
Pantomimisk fortæller, klaver, harmonika,
kontrabas, sang, step, dukker og masker.
Koncertfortællingen henvender sig også til
de voksne – forældre og bedsteforældre.

Fredag den 17. november gentages koncertfortællingen i
Glamsbjerg Kirke kl. 11.00
For Glamsbjerg Friskoles 0.-1. klasse samt forældre og bedsteforældre.

Tirsdag den 21. november gentages koncertfortællingen i Køng
Kirke kl. 11.00
for Gummerup Skole og Køng Idrætsfriskoles 0.- 1. klasse samt forældre og bedsteforældre
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Præsteansættelse
I disse dage, her ultimo august, udløber fristen for at søge stillingen som Glamsbjerg
Sogns nye sognepræst. Vi håber i menighedsrådet naturligvis på et bredt ansøgerfelt, som
vil give os optimale muligheder for at finde –
eller som det lidt højtideligt hedder – ”kalde”
den helt rigtige person til vores sogn. Den
7. september mødes rådet og medarbejderrepræsentanten med biskop og provst for at
udvælge et antal ansøgere til prøveprædikener og samtaler, og d. 21.september afholdes
det såkaldte ”Indstillingsmøde”, med samme
mødedeltagere, hvor der hemmeligt stemmes
om, hvilke to ansøgere, det enkelte medlem i

rådet ønsker at indstille som hhv. kandidat nr.
1 og 2. Medarbejderrepræsentanten har dog
her ingen stemmeret. Herefter aftales tiltrædelsesdato og om muligt en indsættelsesdato.
Vi håber på en tiltrædelse primo november.
I perioden op til ansættelsestidspunktet bliver præstegården, i samarbejde med Assens
Provsti, gjort klar til den nye sognepræsts
indflytning, en nænsom renovering, som
Præstegårdsudvalget står for i samarbejde
med lokale håndværkere.
Mikael Krarup, fmd.

Om Syngedrengene

kor i Vor Frue Kirke i Assens. Koret har fungeret uafbrudt siden 1856. Hovedrepertoiret
er klassisk europæisk kirkemusik, danske
salmer samt udpluk fra den danske sangskat.

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens
består af ca. 35 drenge og unge mænd.
Syngedrengene fungerer til daglig som kirke-

Syngedrengene giver koncerter mange steder
i Danmark og medvirker med mellemrum i
større korværker, enten ”hjemme” i Vor Frue
Kirke eller f.eks. sammen med Odense Symfoniorkester.
Hvert 2.-3.år tager koret på en koncertrejse i
udlandet.
Koret synger 4-stemmigt efter engelsk forbil-
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lede. De yngste drenge synger sopran, mens
altstemmen synges af såkaldt falsetterende
herrestemmer (kontratenorer).

derefter indtræde i korets herregruppe som
kontratenorer, tenor eller bas, når stemmen
er klar.

Drengene starter efter optagelsesprøve i Korskolen i 3. klasse. Efter et år kan de optages
i selve Drenge- og mandskoret. 2-3 gange
ugentligt har drengene korprøve, sangundervisning med stemmetræning og hørelære.
Desuden gives klaverundervisning fra 6.
klasse. Drengene deltager på skift 2 søndage
ud af 3 ved gudstjenester i Vor Frue Kirke.
Når stemmen går i overgang, modtager
drengene fortsat sangundervisning og kan

Syngedrengene ledes af organist og kantor
ved Vor Frue Kirke Finn Pedersen, der er
uddannet organist på Det kgl. danske Musikkonservatorium og har en grundig videreuddannelse inden for korledelse og børnekorledelse.
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Man kan læse mere på Syngedrengenes hjemmeside www.syngedrengene.dk

Hvad gør du ved:
Fødsel
Jordemoderen anmelder et barns fødsel.
Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles
forældremyndighed, skal I via www.borger.dk indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel.

så kontakt sognepræsten. I forbindelse
med en vielse skal man via www.borger.dk
indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst må være 4 mdr. gammel. Det
er en god idé så tidligt som muligt at aftale
vielsesdato og tidspunkt.

Navngivning og dåb
Inden for barnets første 6 måneder skal det
navngives. Det kan ske ved dåb eller ved
navngivning. Ved dåb henvender man sig
til sognepræsten. Ved navngivning sker
det via www.borger.dk. Er man som barn
navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt.

Dødsfald
Ved dødsfald kontaktes sognepræsten,
med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder
godkende den ønskede begravelsesform.
Det er vigtigt tidligt at kontakte præsten.
De fleste vælger også at bruge en bedemand.
Præsten kan selvfølgelig kontaktes allerede
før et dødsfald og besøger gerne i hjemmet
eller på sygehus. Ligeledes er det muligt for
pårørende at få en samtale efter begravelsen eller bisættelsen.

Konfirmation
Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med de forskellige
skoler. Tilmelding til undervisning sker
på kirkens hjemmeside først i august. Der
afholdes orienteringsmøde for forældre og
konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret i deres sogns kirke.
Vielse
Ønsker I kirkelig vielse eller en velsignelse
af et borgerligt indgået ægteskab,

Samtale
Det er altid muligt af få en samtale med en
præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller i
præstegården. Det er bedst at ringe og aftale en tid med præsten.
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Kalender
Glamsbjerg

Køng

3. sept.

12. søndag efter trinitatis

Ingen

14.00 Sommermøde FJ

10. sept.

13. søndag efter trinitatis

9.30 ML

Ingen

17. sept.

14. søndag efter trinitatis
Sogneudflugt

Sogneudflugt med gudstjeneste

Sogneudflugt med gudstjeneste

24. sept.

15. søndag efter trinitatis

11.00 FJ *

9.30 FJ

1. okt.

16. søndag efter trinitatis

Ingen

11.00 FJ *
Sogneudflugt
Høstgudstjeneste med kaffe og
rundstykker kl. 10.00
Kor medvirker

8. okt.

17. søndag efter trinitatis

9.30 ML

Ingen

11. okt.

Reformationskoncert

19.00

14. okt.

Lørdagsdåb

15. okt.

18. søndag efter trinitatis

10.00 FJ
Familiegudstjeneste

Ingen

22. okt.

19. søndag efter trinitatis

11.00 FJ*

19.00 FJ*

29. okt.

20. søndag efter trinitatis

Festgudstjeneste kl. 14.00 i
anledning af Lutheråret
FJ

5. nov.

Alle Helgens Dag

9.30 FJ*

12. nov.

22. søndag efter trinitatis

11.00 ML*
Kor medvirker

19. nov.

23. søndag efter trinitatis

11.00 FJ*

19.00 FJ*

26. nov.

Sidste søndag i kirkeåret

9.30 FJ

11.00 FJ*

19.00 FJ*

FJ: Jørgen Flensted-Jensen / ML: Jørgen Mose Laursen
*Gudstjenester med altergang.
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50.
Hvis du er kørestolsbruger og har en hjælper med, der kan køre dig til og fra taxaen, skal du bestille kørsel
via Telekørsel på tlf. 63 11 22 55. Dette skal ske senest 2 timer inden gudstjeneste eller arrangement.
Udgiften til telekørsel kan du efterfølgende få refunderet ved henvendelse på kirkekontoret.

Tryk Fyn | Tlf. 6472 3588 | tryksen.dk

11.00 FJ

