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Fra præsten

Det hedder sig, ”at man skal være 
forberedt på selv det værste”, sik-
kert i den mening, at hvis du er for-
beredt på det værste, så er der ikke 
noget, der kan komme bag på dig. 

Men det er ikke helt rigtigt, for 
det bedste kunne jo komme bag 
på dig. ”Vær beredt!”, sagde spej-
derne, og det betyder som regel, 

at man er parat, når der kommer 
prøvelser, men vi skal også være 
beredte på, at Gud kommer. 
Som jeg engang i Afghanistan 
læste, at en engelsk soldat havde 
skrevet med kuglepen på en bjælke: 
”Jesus is coming – look busy!”. 

Gud kommer, og når han kommer, 
så befrier han os – hvis vi vil befries. 

”Jesus is coming – look busy!”.



Gud kan gøre  Gud kan gøre  
mere med vores  mere med vores  
overgivelse, end  overgivelse, end  
vi kan gøre med  vi kan gøre med  

vores kontrol. vores kontrol. 

Det skal vi forberede os på, om vi vil. Vi 
forbereder os i dagligdagen med alle vores 
gøremål, fordi vi er ansvarlige, og det er 
godt: børn skal have vinterstøvler og have-
møblerne skal ind, men vores forberedelse 
kan også være affødt af, 
at vi godt kan li’ kontrol. 
Måske skal vi også lære at 
miste kontrol. Forberede 
os på at give slip. 

En dag kommer, hvor vi 
slet ikke længere har kon-
trol, og Gud kan gøre 
mere med vores overgi-
velse, end vi kan gøre med 
vores kontrol. 

Vi elsker jo at holde mulighederne åbne, 
og derfor skal vi også lære at elske, at en 
af mulighederne er, at Gud vil gøre det 
komplet umulige. Han vil føre dig og mig 
ud af døden og hjem.

Fastetiden fra fastelavn og 40 dage frem 
til påske er netop en forberedelse på dette. 
En massage af vores sind, så vi tør tro den 
mulighed, at det umulige sker. Jesus opstår 
jo fra de døde påskemorgen. Sådan er 

Gud, ”For intet er umuligt 
for Gud”, som der står i 
den gode bog. 

Gud gør det umulige 
muligt. Når vi hver dag 
forbereder os på det vær-
ste, så skal vi gøre det 
i lyset af det håb, der 
begynder hver dag med 
altid at være beredte på 
det bedste. 

Det hele ender godt – den mulighed skal 
du være forberedt på.

Glædelig påske!
Thomas Aallmann.
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Gud kommer, og når han kommer,  
så befrier han os – hvis vi vil befries. 
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Vi synger et par salmer, læser fra 
Bibelen, beder en bøn og et fadervor 
og får lyst velsignelsen. 

Egetræsporten vil være åben for alle, 
”der banker på”. 

Jesus siger:   
”Bed, så skal der 

gives jer; søg, så skal I 
finde; bank på, så skal 
der lukkes op for jer”. 

 (Matt. 7,7)

 

 Thomas Aallmann

Ny præstesekretær og kordegn
Liza Schlotfeldt er ansat som pastor Thomas Aallmanns nye sekretær og 
Thurø sogns kordegn. Liza vil være at finde på kirkekontoret tirsdag og 

fredag kl. 9.00 til 12.00, og vi byder hende velkommen.

Fyraftensandagt i Det lille kapel

Begyndende onsdag d. 10. maj kl. 16.00-16.15 vil vi som de sidste mange 
år hver anden onsdag igennem sommeren kunne mødes til en kort  

fyraftensandagt i ”det lille kapel”.
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Kirkekoncerter

Kevin Lees & Rune BarslundKevin Lees & Rune Barslund
ONSDAG D. 12. APRIL KL. 19.30

Kevin Lees (UK) og Rune Barslund (DK) spiller folkemusik på violin, 
accordeon, irsk fløjte og bouzouki. 

Duoen spiller især musik fra de keltiske øer og blander med egne kompositioner  
i samme stil. De spiller med et stort instrumentalt overskud, og deres levende spil  

indbyder til både fordybelse og fodtramp. Mellem hvert nummer fortælles der  
små historier og anekdoter, der relaterer sig til musikken. 

 Kevin og Rune er to erfarne herrer, som har spillet koncerter i mange europæiske 
lande med bands som Inver, Kasír og Last Orders. Kevin har tidligere vundet en  

BBC Radio 2 Young Folk Award med sidstnævnte band, og Rune modtog sammen 
med Andreas Tophøj i 2012 en Danish Music Award Folk for Årets track. 

Publikum kan glæde sig til en stemningsfuld koncert med musik af høj klasse!

Fri entré

Thurø kirkes børne- og juniorkorThurø kirkes børne- og juniorkor
SØNDAG D. 18. JUNI KL. 14.00

Koret synger et bredt udvalg af årstidernes og andre sange og salmer. 
Koret har eksisteret i den nuværende form siden august 2017.  

 
Koret har omkring 25 medlemmer og er for børn og unge fra 3. klasse  

til 10. klasse. Koret har deltaget i Børnekor i Tivoli, Nissebanden projekt 
med Odense Symfoniorkester og diverse korstævner i Odense.

Koret deltager desuden ved udvalgte gudstjenester i kirken.
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Sangaftner
ALLE AFTNER ER  FRA  KL .  19 .30  –  21 .00

 

Onsdag d. 29. marts ”En tekstforfatter”

Onsdag d. 10. maj ”En komponist”

Onsdag d. 14. juni ”Sommerstemning”

Babysalmesang
Babysalmesang finder sted i konfirmandhuset hver tirsdag fra 10.30-11.45. 

Vi synger salmer og sange
Babyernes sanser og motorik  
bliver  stimuleret via lyd, fagter, 
bevægelse og at se ting  
bevæge sig.

Tilmelding sker ved opringning 
eller sms til organist Vibeke L. 
Pedersen på tlf.: 61619931 

Der er kaffe, te og småkager efter endt sang.

Her er der mulighed for at synge 
af karsken bælg og samtidig hygge 

over en kop kaffe/the og dertil 
hørende småkager.
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Vi øver i Konfirmandhuset hver onsdag fra 14.00 – 15.15.  
Da skoledagen er lang, begynder vi hver øvegang med lidt at spise.

I koret øver vi salmer og sange. Vi delta-
ger i familiegudstjenesterne og andre ud-
valgte gudstjenester. Vi afholder en årlig 
koncert og hjælper minikonfirmanderne 
ved deres krybbespilsoptræden. 

Det enkelte kormedlem får løn for at 
synge til gudstjenester. Vi tager med på 
fælles korstævner og diverse korprojek-
ter. Der er ingen optagelsesprøve, man 
skal bare henvende sig til organist og 
korleder Vibeke Lücking Pedersen hvis 
man gerne vil være med. 

Kor 7.-10. klasse: Koret øver ons-
dage fra 15.30- 16.30. Koret synger et 
blandet repertoire og bygger videre på 
nodelære og dét at synge flerstemmigt.

Koret synger med ved gudstjenester og 
får løn for de enkelte tjenester. Koret 
deltager i diverse korstævner og projek-
ter og hjælper desuden børnekoret ved 
fælles optrædener.

Har dette interesse kontakt:  
Vibeke L. Pedersen

BØRNEKORET ER FOR ALLE BØRN FRA 3. – 6. KLASSETRIN,  
DER HAR LYST TIL AT SYNGE I KIRKEKOR.

Børnekoret ved Thurø Kirke 

Årgang A B

2023: 23. april 30. april

2024: 21. april 28. april

2025: 11. maj 18. maj

2026: 16. april 3. maj

2027: 18. april 25. april

2028: 7. maj 14. maj

Konfirmationer de kommende år:

(A-spor og B-spor henviser til deres 
tid frem til 6. klasse)

Jeg ønsker alle mine konfirmander til 
lykke med den forestående dag og tak-
ker for gode timer sammen.

Af sted over stepperne!

Thomas Ø. Aallmann
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Præstegårdens Pensionistklub
 

TORSDAG D.23. MARTS 2023 KL. 14.00–16.00
 

MIT MØDE MED DEN MEST MUNTRE
Fortælling og fællessang omkring teologen, digteren og vennen  

Johannes Johansen. Fhv. sognepræst og provst Palle Jensen  
fortæller og Anders Peter Møller sidder ved klaveret. 

Palle Jensen skriver: Mit møde med Johannes kan siges at være et dobbelt.  
Personligt krydsede vores veje hinanden første gang, da jeg var sognepræst i Lindelse 

på Sydlangeland, og han og Ellen havde sommerbolig på Nordlangeland. Det blev der 
et godt bekendtskab og et venskab ud af også i de mange år, hvor jeg var sognepræst i 

Nørre Broby Sogn og provst i Faaborg Provsti. 

Jeg forestod hans begravelse i marts 2012 – naturligvis fra Thurø Kirke, hvor han var 
sognepræst fra 1959 – 1975. Efter hans død fik jeg af hans nærmeste til låns overdraget 

det meste af det, der er bevaret fra hans hånd – prædikener, taler, foredrag, salmer og 
digte, hvoraf langt den største del aldrig har været offentliggjort. Jeg har stor glæde af  

stadigvæk at møde Johannes, når jeg dykker ned i hans håndskrevne ”arkiv”.

MØD OP TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG.
Af hensyn til serveringen bedes man tilmelde sig hos Kirsten Schou 

på mail: kirstenschou@thuromail.dk eller telefon mobil 26205651 
(sms eller ring). - senest mandag den 20/3.

Præstegårdens Pensionistklub er fire årlige møder på præstegården
 

Med venlig hilsen Kirsten Schou  
og pastor Thomas Aallmann
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Donation fra Spar Thurø

Spar købmand Lene og Kim donerede et fornemt beløb fra KFI Fonden som en støtte 
til ”Præstegårdens pensionistklub” samt Julearrangementet for børn i december. 

Menighedsrådet udtrykker taknemmelighed på vegne af menigheden på Thurø.

Søndagsskole på Thurø

Et par søndage hver måneden (se guds-
tjenesteoversigt bag på bladet) vil bør-
nene på Thurø kunne deltager i den 
første del af gudstjenesten sammen med 
deres forælde. Når salmen inden prædi-
ken bliver sunget, går jeg sammen med 
børnene over i konfirmandstuen, hvor 
vi vil synge og høre om dagens tekst og 
lidt om vores kristne tro. 

Vi kommer også til at drikke lidt saft og 
den slags og tegne. Når gudstjenesten er 
færdig, hentes børnene af deres forældre 
i konfirmandhuset.

Alle børn i alle aldre er velkomne, og jeg 
glæder mig til at se jer.

Kærlig hilsen
Ingrid Eysturdal

“Lad de små børn komme til mig, 
det må I ikke forhindre dem i, 

for Guds rige er deres” 
(Lukas 18,16)
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W W W . T H U R Ø F O R E D R A G S F O R E N I N G . D K

Thurø Foredragsforening

Sæsonens sidste møde foregår kl. 19.30 i præstegårdens konfirmandstue.  

For fornyelse eller oprettelse af medlemskab af Thurø Foredragsforening sæson 2023/24  
indbetal venligst kr. 250,- på nedenstående konto.

Fynske bank Reg. nr. 0813 Konto 813 430 66 46. Angiv: Navn, e-mail og tlf. nr. 
Man kan også mod betaling ved døren møde op til enkelt-foredrag. 

Der lukkes op for betalende gæster kl. 19.20.

 Marianne Wagner skriver om sit 
foredrag over den roman, som 
hun udgav april 2022: Med det 
moderne gennembrud blev det 
litteraturens fineste opgave at tage 
problemer op til debat, og det 
har givet Danmark megen god 
litteratur. 

Men hvad nu, hvis det moderne 
gennembrud selv er et problem, 
der bør tages op til debat? Det 
var en tanke, der greb mig under 
arbejdet med romanen, ”Når den 
stærke vogter sin gård”. 

Fordi sejrherrerne skriver jo 
historien, og i dag lever vi i efter-
dønningerne af Georg Brandes´ 
vellykkede opgør med kristen-
dommen og det nationale. 

Derfor fik jeg lyst til at for-
tælle netop det kristne, nationale 
Danmarks historie, og det gør 
jeg gennem familien Jessen ved at 
følge den fra mellemkrigstiden og 
op til midten af 70erne. 

For det første ville jeg fortælle en 
god historie, for det andet havde 
jeg umådelig stor lyst til positivt 
at skildre den politiske fløj, som 
Brandes afskyede. 

I foredraget vil jeg fortælle om 
de historiske, teologiske og poli-
tiske overvejelser, jeg gjorde mig, 
mens jeg skrev.

På foreningens vegne
Thomas Aallmann, formand

2. marts: 
Marianne Wagner, Sognepræst i Nørre Alslev og Nørre Kirkeby 

”Når den stærke vogter sin gård”



Dåb: Hvis man ønsker dåb, skal man 
henvender sig til præsten og efter-
følgende hører man fra kirkekontoret 
for bekræftelse af aftalen.

Vielse: Hvis man ønsker at blive gift i 
Thurø Kirke, skal man henvender sig til 
præsten og efterfølgende hører man fra 
kirkekontoret for bekræftelse af aftalen.

Begravelse: Når en person dør, skal de 
pårørende anmode om begravelse/lig-
brænding til begravelsesmyndigheden, 
det vil sige sognepræsten eller kirke-
kontoret i det sogn, hvor den afdøde 
havde bopæl.

Begravelse/bisættelse aftales med 
sognepræsten.

Kirkebilen kan bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. 
Man bestiller selv taxa på tlf. 7010 2122. Kørslen betales af kirkekassen.

 Redaktion: Sognepræste
Tryk: Mark & Storm Grafisk A/Swww.thuroekirke.dk

Gudstjenester
Sognepræst:
Thomas Ø. Aallmann
Kirkestræde 10 B, Thurø
Tlf. 6220 5092
Træffes bedst hverdage  
kl. 12.00-13.00, mandag er fridag.
tha@km.dk

Hjælpepræst
Lotte Boas
tlf. 29 40 30 68
e-mail: logb@km.dk

Hanne Uhre Hansen
tlf. 30 44 09 51
e-mail: huh@km.dk

Præstesekretær:
Liza Schlotfeldt
Træffes i konfirmandhuset,  
tirsdag 9-12 og fredag 9-12.
Tlf. i samme tidsrum. 
Tlf. 6220 5042
e-mail: lkas@km.dk

Formand for 
menighedsrådet: 
Jens Madsen
Blåbyvej 28
Thurø
Tlf. 2792 1801

Kirkeværge:
Bent Treldal 
Kastanievej 21, Thurø
Tlf. 4029 0011

Organist:
Vibeke Lücking Pedersen
Tlf. 6161 9931
organist.thuro@gmail.com

Graver og kirketjener:
Niels Rasmussen
Lolkvænget 24
5700 Svendborg
Tlf. 6220 1324

Graverbygningen:
Tlf. 62 20 61 79
Mobil: 40 20 61 79
tirsdag, onsdag, torsdag  
og fredag 11.30-12.
Mail: tkg1639@outlook.com

Kirkekasserer:
Kirsten Schou 
Bjarkesvej 15, Thurø
Tlf. 2620 5651

Ved indsamlinger
mobilepay: 32625.

Adresser

MARTS
 5.  2.s. i fasten kl. 10.00 (Aallmann) 
12.  3.s. i fasten kl. 10.00 (Boas)
19.  Midfaste kl. 10.00 (Aallmann)
26.  Mariæ bebudelses dag kl. 10.00 (Aallmann) 

APRIL
 2. Palmesøndag kl. 10.00 (Aallmann) 
 6.  Skærtorsdag kl. 19.00 (Aallmann) 
 7. Langfredag kl. 10.00 (Aallmann)
 9.  Påskedag kl. 10.00 (Aallmann)
10. 2. Påskedag kl. 10.00 (Hansen)
16. 1.s.e. påske kl. 11.30 (Kristiansen)
23. 2.s.e.påske kl. 10.00 (Aallmann) 
30. 3.s.e.påske kl. 10.00 (Aallmann) 

MAJ
 5. Bededag kl. 10.00 (Aallmann)
 7.  4.s.e.påske kl. 10.00 (Aallmann)  
10. Fyraftensandagt Det lille kapel kl. 16.00 (Aallmann)
14. 5.s.e.påske kl. 10.00 (Boas) 
18. Kristi Himmelfart kl. 10.00 (Hansen)
21. 6.s.e.påske kl. 11.30 (Kristiansen)
24. Fyraftensandagt Det lille kapel kl. 16.00 (Aallmann)
28. Pinsedag kl. 10.00 (Aallmann)
29. 2.Pinsedag kl. 11.30 (Kristiansen)

 = Konfirmation  =  Kirkekaffe  =  Søndagsskole


