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I Jerusalem var der i den grad kameler! Ikke mindst var der 
mange kameler som souvenirs, der stod udstillet på farverige 
rækker i den spændende basar, der strakte sig på forførisk 
vis igennem en stor del af byen. Men faktisk er billedet af den 
parkerede kamel, som var med i sidste nummer af kirkebladet, 
også taget i netop Jerusalem.  

Da jeg sammen med mine kolleger ankom tidligt til den hellige 
by en tirsdag morgen, var der en overraskende ro i byen. Det 
viste sig, at det var stilhed før stormen. Det jødiske nytår var 
netop ’skudt i gang’, hvilket betød festlige fejringer i synago-
gerne og i de jødiske hjem. Da vi ankom til tempelområdet som 
noget af det første, var spændingen mellem ortodokse jøder og 
muslimer da også til at tage og føle på. Det israelske militær 
var synligt til stede og sørgede for at holde afstand mellem de 
to grupper, der råbte til hinanden for at opildne en stemning. 
Luften var derfor tyk af arabiske og hebraiske provokationer. 

På trods af den anspændte stemning, fik vi både set Al Aqsa-mo-
skeen (på afstand), Klippemoskeen (se billede), tempelpladsen 
og grædemuren (se billede). Særlig spændt var jeg, da vi ankom 
til Gravkirken, som er bygget på Golgata – altså det sted, hvor 
Jesus blev korsfæstet. Overrasket blev jeg, da jeg oplevede, 

hvor lidt ’Golgata’, der var over stedet. I stedet var der et gigan-
tisk kirkerum med flere afdelinger, bl.a. stedet, hvor Jesus blev 
korsfæstet, samt graven, hvor han blev lagt efter sin død. Her 
var det nyt for mig, at de to steder lå så tæt på hinanden. Det 
samme kunne siges om den berømte ’Via Dolorosa’ (Smertens 
vej), som var den rute, Jesus gik på vej til sin korsfæstelse. 

Via Dolorosa er afmærket med ni af de 14 korsvejsstationer, 
mens de sidste fem er inde i selve Gravkirken. Bortset fra de 
mange mennesker, der skulle den samme vej som vores grup-
pe, var afstanden mellem korsvejsstationerne meget overkom-
melige. Ja, alt i Jerusalems gamle bydel lå simpelthen inden for 
gåafstand og var lige til at gå på opdagelse i - så længe vi holdt 
os langt væk fra jødernes synagoger. Da vi således ville ind 
for at se Kong Davids grav, hvor der i dag ligger en synagoge, 
blev vi simpelthen smidt ud på den mest ubehøvlede måde. De 
ortodokse jøder fejrede nemlig nytår, og det indbefattede altså 
ikke en gruppe nysgerrige, dansk-lutherske præster! 

Heldigvis var der mange spændende kirker at se i Jerusalem. 
Således besøgte vi flere af Barluzzis fantastiske kirker. Barluzzi 
var en italiensk arkitekt, der blev berømt som ’Det hellige lands 
arkitekt’. På oliebjerget, som det er oversat temmelig fejlagtigt 
i den danske bibel, da det i virkeligheden er et olivenbjerg, 
ligger Barluzzis ’Tårekirke’. Kirken ligger lige over for murene 

Hvor parkerer du din kamel?
2. kapitel: Jerusalem 

Ortodokse jøder fejrer nytår. Alteret i Tårekirken. 
Bemærk Klippemoskeen bag korset.

Et ægte ’slikparadis’ i Basaren.
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af Jerusalems gamle bydel og sit navn har kirken, fordi Bibelen 
fortæller, at ’Herren græd’. Bygningen er derfor udsmykket 
med tårekrukker, og netop tårekrukken er et sted, hvor der 
samler sig både sorg og glæde. Inde i kirken står en af de 
smukkeste altertavler, jeg har set, idet altertavlen udgøres af et 
vindue med udsyn over tempelpladsen og byen (se billede). Når 
man forlader kirken og bevæger sig ned ad oliebjerget – eller 
olivenbjerget – kommer man til Getsemane have (se billede), 
hvor Jesus bad til Gud, lige inden han blev taget til fange af 
soldaterne. Spændende er det, at ordet ’Getsemane’ faktisk 
betyder en olivenpresse. Det stemmer ret godt overens med, at 
Getsemane ligger lige neden for olivenbjerget, hvor olivenpres-
sen naturligvis har stået. 

Ved siden af Getsemane have ligger endnu en Barluzzi kirke, 
der hedder ’Alle Nationers Kirke’. Udover en indgangsdør, der 
kunne ligne ’livets træ’ fra syndefaldsfortællingen, men nok 
snarere skal forestille et oliventræ, i og med at kirken ligger 
hvor den gør, så har kirken også det mest fantastiske knæfald. 
Dette er nemlig udformet som en tornekrans. Helt anderledes 
i sin indretning – og da heller ikke en af Barluzzis kirker - var 
Marias gravkirke. Bag kirkens alter var der et lille rum, hvor 
den hellige moder var stedt til hvile. Inden man gik ind i dette 
rum, var der et omvendt Madonna-billede, hvor det ikke var 
Maria, der sad med sin døde søn i armene, men hvor det var Je-
sus, der hentede sin døde mors sjæl. I øvrigt er dronning Bodil 
også begravet i kirken. Hun var gift med Kong Erik Ejegod, der 
drog på pilgrimsfærd til Jerusalem i 1103. Han nåede dog aldrig 
frem, men døde på Cypern. Hans dronning fortsatte rejsen til 
Det hellige Land, hvor hun siges at være død af sygdom på 
Oliebjerget.  
  
Dødelige sygdomme i udryddelseslejre, frygtelige henrettelser, 
menneskelig afstumpethed og tragiske skæbneberetninger 
mødte os i den grad, da vi besøgte Holocaust-museet, Yad 
Vashem. Det var en hård og bevægende omgang at komme 
igennem, ikke mindst da vi stod inde i Mindesmærket for de 1,5 
millioner jødiske børn, der blev myrdet i lejrene. Det var udfor-
met som et mørkt rum med en stjernehimmel.  Hver gang en Grædemuren ses yderst til højre. Mændene er øverst på billedet, kvinderne nederst!

Klippemoskeen. Getsemane have på Oliebjerget.
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Nyt fra menighedsrådet
Det er vel ikke nogen hemmelighed, at vi gennemlever en 
voldsom energikrise. Den har naturligvis også ramt kirken, kir-
kesal og præstegård, der er gasfyret, hvilket betyder, at vi har 
et ganske betydeligt underskud i forhold til det, vi har budget-
teret med. Kirken er tilmeldt fjernvarmen, og i den forbindelse 
er der etableringsomkostninger, der også skal dækkes. Alt i alt 
betyder det, at vi er nødt til at spare, hvor vi kan. Det kommer 
bl.a. til at gå ud over vores grundlovsdagsarrangement i år. 

Faaborg-Midtfyn Kommune er meget langt med planer om æn-
dring af bymidten. MR har, været involveret, da ændringerne 
også omfatter ’Fløjtespilleren’ og området omkring, som jo ejes 
af kirken.

Medlemmerne af menighedsrådet har deltaget i bispevalg, hvis 
resultat er blevet offentliggjort den 1. marts. Der var på dette 
tidspunkt to kandidater tilbage, Mads Davidsen og Dorthe 
Tofte-Hansen. Det blev Mads Davidsen, der vandt valget med 
57,3 procent af stemmerne. Den nye biskop vil tiltræde 1. april 
og bispevielsen vil finde sted søndag 2. april i Skt. Knuds Kirke 
i Odense.

Bodil Andersen

Døbte, viede og begravede
Her plejer vi at anføre alle, som er blevet døbt i, viet i eller 
begravet/bisat fra Nr. Lyndelse Kirke. Men på grund af den ny 
persondataforordning er det ikke længere muligt at offentlig-
gøre den slags oplysninger. 

I stedet kan oplyses, at der siden sidst er døbt elleve og begra-
vet/bisat seks. Desuden har Mette haft en dåb og en bisættelse 
i Nr. Søby Kirke.

stemme læste et barns navn og alder op, lyste det op på himlen, 
og det blev bare ved og ved og ved… Mere opløftende var det 
at besøge Israels museum og se nogle af de berømte dødehavs-
ruller, som blev fundet i Qumran mellem 1947 og 1956.    

Efter i 30 år at have læst om og beskæftiget mig med den hel-
lige by, var det meget overvældende endelig at stå i den selv. 
Der var så mange oplevelser og indtryk, at der i dette lille skriv 
ikke er plads til at komme ind på det hele. Alligevel vil jeg her 
til sidst lige nævne et sted, som fascinerede mig meget. Det er 
den såkaldte ’gravhave’, der også kaldes for ’Gordons Golgata’. 
Der er tale om en lukket gravhave, hvor nogle tror, at Jesus 
blev gravlagt efter korsfæstelsen. 

I den ene ende af Gordons Golgata ligger en stor klippe, som 
minder om et kranie (se billede). Nogle hævder derfor, at dette 
er det Hovedskalssted, som Bibelen beskriver som stedet, hvor 
Jesus blev korsfæstet. I Bibelen siges det ovenikøbet, at Jesus 
blev begravet i en grav, som lå i en have. Og Gordons Golgata 
er netop en have fra denne tid. Nu er det langt fra sikkert, at 
dette er korrekt, men selv om det ikke skulle være den rigtige 
have, så kommer man altså ikke uden om, at der er tale om et 
helt specielt sted – ligesom resten af Jerusalem. Jeg må derfor 
hellere selv krybe til korset og tilstå, at hvis jeg havde haft en 
kamel, kunne jeg godt parkere den her så tit, det var muligt!         
   
Mette Behrndtz

oliventræ, i og med at kirken ligger hvor den gør, så har kirken også det mest fantastiske knæfald. Dette er 
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begravet i kirken. Hun var gift med Kong Erik Ejegod, der drog på pilgrimsfærd til Jerusalem i 1103. Han 
nåede dog aldrig frem, men døde på Cypern. Hans dronning fortsatte rejsen til Det hellige Land, hvor hun 
siges at være død af sygdom på Oliebjerget.     

Dødelige sygdomme i udryddelseslejre, frygtelige henrettelser, menneskelig afstumpethed og tragiske 
skæbneberetninger mødte os i den grad, da vi besøgte Holocaust-museet, Yad Vashem. Det var en hård og 
bevægende omgang at komme igennem, ikke mindst da vi stod inde i Mindesmærket for de 1,5 millioner 
jødiske børn, der blev myrdet i lejrene. Det var udformet som et mørkt rum med en stjernehimmel.  Hver 
gang en stemme læste et barns navn og alder op, lyste det op på himlen, og det blev bare ved og ved og 
ved… Mere opløftende var det at besøge Israels museum og se nogle af de berømte dødehavsruller, som blev 
fundet i Qumran mellem 1947 og 1956.     

Efter i 30 år at have læst om og beskæftiget mig med den hellige by, var det meget overvældende endelig at 
stå i den selv. Der var så mange oplevelser og indtryk, at der i dette lille skriv ikke er plads til at komme ind 
på det hele. Alligevel vil jeg her til sidst lige nævne et sted, som fascinerede mig meget. Det er den såkaldte 
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selv om det ikke skulle være den rigtige have, så kommer man altså ikke uden om, at der er tale om et helt 
specielt sted – ligesom resten af Jerusalem. Jeg må derfor hellere selv krybe til korset og tilstå, at hvis jeg 
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                                 Fra gravhaven, hvor man kan ane kraniet i klippen 
Fra gravhaven, hvor man kan ane kraniet i klippen.
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GUDSTJENESTER
April
2. 10.00 Mette Behrndtz Palmesøndag  (Matt 21,1-9)
6.   19.30  Peter Ulrik Jensen Skærtorsdag (Matt 26,17-30)
7. 10.00 Mette Behrndtz Langfredag  (uden prædiken og altergang)
9.  10.00 Mette Behrndtz  Påskedag  (Mark 16,1-8)
10.  10.00  Mette Behrndtz  2. påskedag  (Luk 24,13-35)
16.  11.30 Peter Ulrik Jensen  1. s. e. påske  (Joh 20,19-31)
23.  10.00 Mette Behrndtz 2. s. e. påske (Joh 10,11-16)
30.  11.30 Peter Ulrik Jensen 3. s. e. påske (Joh 16,16-22)

Maj
5.  9, 10.30 og 11.45  Mette Behrndtz Konfirmationer  
7.  19.30  Mette Behrndtz 4. s. e. påske  Aftensang i tårnrummet
14.  10.00 Mette Behrndtz  5. s. e. påske Gudstjeneste i forbindelse med sogneudflugt
18.  10.00 Mette Behrndtz  Kristi himmelfarts dag  (Mark 16,14-20)
20.  11.30 Peter Ulrik Jensen 6. s. e. påske (Joh 15,26-16,4)
28.  10.00  Mette Behrndtz Pinsedag (Joh 14,22-31)
29.  11.00  Mette Behrndtz Friluftsgudstjeneste i Ryslinge 2. pinsedag
   Kristian Ditlev Jensen prædiker  
Juni    
4.  10.00  Mette Behrndtz  Trinitatis    (Joh 3,1-15)
11. 11.30 Peter Ulrik Jensen   1. s. e. trin (Luk 16,19-31)
18. 10.00 Mette Behrndtz 2. s. e. trin (Luk 14,16-24)
25.  10.00  Peter Ulrik Jensen 3. s. e. trin (Luk 15,1-10)

Juli
2. 11.30 Peter Ulrik Jensen  4. s. e. trin (Matt 6,36-42)
9.  11.30     Nanne Mølhave 5. s. e. trin  (Luk 5,1-11)
16.    10.00 Peter Ulrik Jensen 6. s. e. trin (Matt 5,20-26)
23.  Ingen* Ingen  7. s. e. trin (Luk 19,1-10)
30. 10.00 Mette Behrndtz 8. s. e. trin  (Matt 7,15-21)

August
6. 11.30 Mette Behrndtz 9. s. e. trin      (Luk 16,1-9)
13.  10.00 Mette Behrndtz 10. s. e. trin (Luk 19,41-48)
20.  11.30  Peter Ulrik Jensen  11. s. e. trin  (Luk 18,9-14)
27.  10.00 Mette Behrndtz 12. s. e. trin (Mark 7,31-37)

September 
3.  10.00  Mette Behrndtz 13. s. e. trin (Luk 10,23-37)
    Høstgudstjeneste 
*Mette er i Nr. Søby-Heden kl. 9 og i Årslev-Sdr. Højrup kl. 10
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DET SKER
Nr. Lyndelse Kirkecafé
Vi begynder kl. 10 med højskolesang, kaffe/te og en god snak. 
Kl. 10.30 vil der være et indslag på ca. 45 min, herefter følger en 
kort pause, inden der serveres 2 stykker smørrebrød pr. delta-
ger samt vin, øl eller vand. Arrangementet er slut omkring kl. 
12.30. Det koster 50 kr. pr. gang at deltage, og dette er inklusiv 
smørrebrød, vin, øl eller vand. Kirkecafeen vil finde sted én 
gang om måneden i Kirkesalen ved Nr. Lyndelse Kirke, Albani-
vej 15, 5792 Årslev på følgende onsdage:

Onsdag den 26. april, kl. 10-12.30. 
Verdens første flyvende tropeekspedition!  
Hans Hansen Høite voksede op på en gård på Tåsinge i star-
ten af 1900-tallet. Han rejste til Amerika i 1915 for at undgå 1. 
verdenskrig. Han var til mekanik, så han gik fra landbrug over 
til at bygge biler og senere fly. Han fik selv flyvercertifikat og 
blev flyinstruktør og fløj med post over Rocky Mountains. I 
1926 blev han bedt om at være pilot på verdens første flyvende 
tropeekspedition. Man ville udforske pygmæer på New Guinea. 
Hans fik desværre tyfus og døde på vej hjem. Han ligger begra-
vet i Alexandria i Egypten. Historien fortælles af hans søsters 
barnebarn, Anne-Marie Høite Fabricius.  

Tilmelding kan ske til 
sognepræsten, Mette 
Behrndtz, tlf. 65902663 el-
ler på mail: mbb@km.dk. 
Af hensyn til bestilling af 
smørrebrød skal det ske 
senest fredag den 21. april 
2023.  
 

Søndag den 14. maj: Sognetur til Langeland 
Program 
Kl. 10.00 Kort gudstjeneste i Nr. Lyndelse Kirke for dem, 
 der har tid og lyst  
Kl. 10.45  Afgang fra Albanivej 15, 5792 Årslev. I løbet af 
 udflugten fortæller Anne-Marie Høite Fabricius 
 om Langeland
Kl. 11.45 Ankomst til H.C. Ørsteds Museum, Rudkøbing  
Kl. 13.30 Frokost på Restaurant Pichardts, Tranekær 
Kl. 14.30  Medicinhaverne i Tranekær   
Kl. 16.00 Kaffe og småkager ved bussen
Kl. 16.30 Afgang til Nr. Lyndelse  
Kl. 17.30  Hjemkomst til Nr. Lyndelse

Det koster 130 kr. pr. person at deltage i turen. Der betales 
kontant i bussen.  Tilmelding til Anne-Marie
Fabricius senest den 8. maj 2023 på mail: 
annemariefabricius@hotmail.com eller telefon: 26 27 18 51. 

DET SKER  

Nr. Lyndelse Kirkecafé 

Vi begynder kl. 10 med højskolesang, kaffe/te og en god snak. Kl. 10.30 vil der være et indslag på ca. 45 
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Hans Hansen Høite voksede op på en gård på Tåsinge i starten af 1900-tallet. Han rejste til Amerika i 1915 
for at undgå 1. verdenskrig. Han var til mekanik, så han gik fra landbrug over til at bygge biler og senere fly. 
Han fik selv flyvercertifikat og blev flyinstruktør og fløj med post over Rocky Mountains. I 1926 blev han 
bedt om at være pilot på verdens første flyvende tropeekspedition. Man ville udforske pygmæer på New 
Guinea. Hans fik desværre tyfus og døde på vej hjem. Han ligger begravet i Alexandria i Egypten. Historien 
fortælles af hans søsters barnebarn, Anne-Marie Høite Fabricius.   

Tilmelding kan ske til sognepræsten, Mette Behrndtz, tlf. 65902663 eller på mail: mbb@km.dk. Af hensyn til 
bestilling af smørrebrød skal det ske senest fredag den 21. april 2023.   
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Kl. 10.00 Kort gudstjeneste i Nr. Lyndelse kirke for dem, der har tid og lyst   
Kl. 10.45  Afgang fra Albanivej 15, 5792 Årslev. I løbet af udflugten fortæller Anne-Marie Høite 

Fabricius om Langeland 
Kl. 11.45 Ankomst til H.C. Ørsteds Museum, Rudkøbing   
Kl. 13.30 Frokost på Restaurant Pichardts, Tranekær  
Kl. 14.30  Medicinhaverne i Tranekær    
Kl. 16.00 Kaffe og småkager ved bussen 
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Det koster 130 kr. pr. person at deltage i turen. Der betales kontant i bussen.  Tilmelding til Anne-Marie 
Fabricius senest den 8. maj 2023 på mail: annemariefabricius@hotmail.com eller telefon: 26 27 18 51.  

	

DET SKER IKKE 

Grundlovsdag 2023 

Menighedsrådet har sammen med sognepræsten besluttet, at vi i år holder en pause og derfor ikke fejrer 
grundlovsdag i præstegårdshaven, som vi plejer. Baggrunden er dels økonomisk, dels praktisk. Det er 
imidlertid en god anledning til at gå i tænkeboks og overveje, hvordan vi vil fejre grundlovsdag i fremtiden. 
Af den grund regner vi med at vende stærkt tilbage i 2024! 

DET SKER IKKE
Grundlovsdag 2023
Menighedsrådet har sammen med sognepræsten besluttet, 
at vi i år holder en pause og derfor ikke fejrer grundlovsdag i 
præstegårdshaven, som vi plejer. 
Baggrunden er dels økonomisk, dels praktisk. Det er imidlertid 
en god anledning til at gå i tænkeboks og overveje, hvordan vi 
vil fejre grundlovsdag i fremtiden. Af den grund regner vi med 
at vende stærkt tilbage i 2024!
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Filmklubben
Filmen vises i Kirkesalen, hvor vi som regel begynder kl. 19.00. 

Torsdag den 27. april 
Onsdag den 24. maj 
Sommerlukket fra juni til juli
Torsdag den 24. august  

Er du endnu ikke tilmeldt, er det muligt at tilmelde sig til Bodil 
Andersen på 30635261 eller mail: bodilandersen@dadlenet.dk. 
Det koster 75 kr. pr. halvår at være med. 

MUSIK OG SANG
Forårskoncert i Nr. Lyndelse Kirke
Onsdag den 31. maj, kl. 19.30 er der traditionen tro forårs-
koncert, hvor bl.a. kirkens voksenkor, Nørre Lyndelse Koret, 
medvirker. Koret vil synge deres forårsprogram, og vi skal sam-
men synge nogle af vores dejlige forårssange.

Fredag den 9. juni, kl. 9.30 vil vi sammen fejre Carl Niel-
sens fødselsdag med morgensang i kirken. Med udgangspunkt 
i Højskolesangbogen vil vi synge en del af de 31 sange, der er 
optaget i Højskolesangbogen.

Syng i kor
Nørre Lyndelse Koret – kirkens voksenkor

Kirkens voksenkor, 
Nørre Lyndelse 
Koret, slutter sæso-
nen med forårskon-
certen den 31. maj. 
Efter sommerpausen 
starter vi igen den 
30. august 2023 
kl. 17.30, hvor nye 
sangere er meget 
velkomne. Node-

kendskab er ikke et krav, men blot en fordel, og man skal være 
indstillet på at synge flerstemmigt. Vi øver i Kirkesalen. 

Ulla Poulsen

Litteraturkredsen
Vi mødes i Kirkesalen eller Solvænget 12 (afhængigt af antal 
deltagere), og det er hver gang kl. 19.30. 

Mandag den 24. april
Sommerlukket fra maj til juli
Mandag den 28. august

Konfirmationer i 2024-26
Eftersom regeringen har afskaffet Store Bededag, får det 
betydning for konfirmationsdatoerne allerede i 2024. Menig-
hedsrådet og sognepræsten har et stort ønske om at styrke 
samarbejdet med Nr. Søby-Heden Kirker, da vi begge har elever 
fra Carl Nielsen Skolen, der skal konfirmeres. I Nr. Søby Kirke 
ligger konfirmationen altid 2. søndag efter påske. Fra 2024 vil 
konfirmationen også ligge 2. søndag efter påske i Nr. Lyndelse, 
således at Carl Nielsen Skolens elever konfirmeres samme dag. 
For at mindske presset på kirken, da der er mange elever fra 
netop Carl Nielsen Skolen, flyttes Nr. Lyndelse Friskoles kon-
firmation til samme weekend, men om lørdagen. Det betyder, at 
konfirmationerne i 2024, 2025 og 2026 ligger følgende dage

Lørdag den 13. april 2024
Nørre Lyndelse Friskole. Elever, der går i 7. a. 

Søndag den 14. april 2024 
Carl Nielsen Skolen. 
Elever, der bor i Nr. Lyndelse og går i 7. a eller 7. b. 
  
Lørdag den 3. maj 2025
Nørre Lyndelse Friskole. Elever, der går i 7. a. 
 
Søndag den 4. maj 2025
Carl Nielsen Skolen. 
Elever, der bor i Nr. Lyndelse og går i 7. a eller 7. b.

Lørdag den 18. april 2026
Nørre Lyndelse Friskole. Elever, der går i 7. a.

Søndag den 19. april 2026 
Carl Nielsen Skolen. 
Elever, der bor i Nr. Lyndelse og går i 7. a eller 7. b. 

MUSIK OG SANG 

Forårskoncert i Nr. Lyndelse kirke 
Onsdag den 31. maj, kl. 19.30 er der traditionen tro forårskoncert, hvor bl.a. kirkens voksenkor, Nørre 
Lyndelse Koret, medvirker. Koret vil synge deres forårsprogram, og vi skal sammen synge nogen af vores 
dejlige forårssange. 

Fredag den 9. juni, kl. 9.30 vil vi sammen fejre Carl Nielsens fødselsdag med morgensang i kirken. Med 
udgangspunkt i Højskolesangbogen vil vi synge en del af de 31 sange, der er optaget i Højskolesangbogen. 

Syng i kor 
Nørre Lyndelse Koret – kirkens voksenkor 
Kirkens voksenkor, Nørre Lyndelse Koret, slutter sæsonen med forårskoncerten den 31. maj. Efter 
sommerpausen starter vi igen den 30. august 2023 kl. 17.30, hvor nye sangere er meget velkomne. 
Nodekendskab er ikke et krav, men blot en fordel, og man skal være indstillet på at synge flerstemmigt. Vi 
øver i kirkesalen.  
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ADRESSER 
Sognepræst 
Mette Behrndtz
Albanivej 15, Nr. Lyndelse
Tlf. 65 90 26 63
Mail: mbb@km.dk 

Graver
David Bøgetoft
Tlf. 24 60 35 38
Mail:  kirkegaarden@tdhost.dk 
(Træffetid på kontoret tirsdag-fredag 
kl.11.30 - 12.00, på telefonen kl. 8.00 – 
16.00)

Organist
Ulla Poulsen
Tlf. 20 32 01 52
Mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Kirkesangere
Henning Nissen
Tlf. 20 14 42 20
Mail: henning.nissen@mail.dk

Tine Ullum
Tlf. 50 44 91 66
Mail: misstullum@gmail.com

Formand
Jesper Fabricius
Tlf. 21 25 13 50
Mail: JesperFabricius@hotmail.com

Næstformand samt kontaktperson
Bodil Andersen  
Tlf. 30 63 52 61 
Mail: bodil.andersen@dadlnet.dk

Lene Holdgaard Ernstsen
Tlf. 31 32 05 09
Mail: Lene.ernstsen@gmail.com

Sekretær samt formand for kulturudvalg og 
kirkeblad
Karen Dreyer Jørgensen
Tlf. 21 76 77 30
Mail: karendj@post4.tele.dk

Kasserer
Kurt Jacobsen
Tlf. 24 45 61 08
Mail: NKJ0558@gmail.com

Susanne Pedersen
Tlf. 28 94 73 95
Mail: Suil@aarslevnet.dk

Kirkeværge
Dortea Thomsen
Tlf. 30 32 19 64
Mail: dorteagthomsen@gmail.com

Forretningsfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7, Diernæs
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 07 89 / 22 72 47 50
Mail: dj@dj-regnskab.dk

HUSK! 
Menighedsrådsmøder
Torsdag den 13. april kl. 15.15
Tirsdag den 2. maj kl. 17.00. 
Vi begynder med den årlige skovvandring
Torsdag den 15. juni kl. 15.15 

MobilePay til menighedsplejen: 95412

Kirkebil 
Der er for tiden ingen kirkebil

 
Forsidefoto:
Mette Behrndtz

Næste kirkeblad udkommer i uge 35 2023 
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