december 2009

januar - februar 2010

2009/Dato

Fraugde

Allerup

29. november
1. søn. i advent

10.00 WH
Musikgudstj.

14.00 LCN
Adventsgudstj.

Fredag 04.12

15.00 WH
Adventsgudstj.
Sognecafé

6. december
2. søn. i advent

17.00 MS
Fyraftensgudstj. Lucia
10.00 WH
Musikgudstj.

Fredag 18.12

10.00 WH
julegudstj.
Dagplejere,
børnehaver
m.fl.

20. december
4. søn. i advent

10.00 LCN
Krybbespil

9.00 WH

9.00 WH/MS
Tingkærskolen 0. - 2.
klasse
Juleafslutning

14.00 og
16.00 WH

15.00 WH
Helligtrekongers gudstj.
Sognecafé

10. januar
1. søn. e.
Helligtrekonger

10.00 MS

17. januar
2. søn. e.
Helligtrekonger

9.00 LCN

24. januar
Sidste søn. e.
Helligtrekonger

10.00 WH

31. januar
Septuagesima

10.00 WH

Fredag 05.02

16.00 LCN

11.00 LCN

7. februar
Sexagesima

10.00 WH

9.00 LCN

14. februar

10.00 WH

11.00 MS

14.30 LCN

10.00 WH

21. februar
1. søn. i fasten

10.00 WH

27. december
Julesøndag

10.00 LCN

28. februar
2. søn. i fasten

9.00 LCN

19.00 LCN

9.00 LCN

16.00 LCN

3. januar
Helligtrekongers 10.00 WH
søndag
Weise Hugger
Lene Crone Nielsen
Mette Sauerberg
Grafisk produktion: www.gcl.dk

9.00 LCN

14.00 MS

19.00
Gudstjeneste
og foredrag
Erik Norman
Svendsen

26. december
2. juledag

WH:
LCN:
MS:

11.00 LCN

15.00 WH
Kyndelmissegudstj.
Sognecafé

10.00 WH

16.00 WH

9.00 LCN

17.00 LCN
Fyraftensgudstj.

Tirsdag 16.02
11.00 MS

Davinde
17.00 LCN
Fyraftensgudstj.

25. december
Juledag

1. januar 2010
Nytårsdag

Allerup

Tirsdag 02.02

11.00 LCN
Nørrebjergskolen juleafslutning
24. december
Juleaften

Fraugde

Tirsdag 05.01

14.00 MS
Krybbespil

10.00 WH

13. december
3. søn. i advent

2010/Dato

Fredag 08.01

Tirsdag 08.12

Mandag 21.12

Davinde

Tirsdag 02.03

Fredag 05.03

15.00 WH
Hverdagsgudstjeneste.
Sognecafé

7. marts
3. søn. i fasten

10.00 WH

Sognevejviser
Kirkekontor
Oplysninger om fødsels- og dødsanmeldelser, attestudstedelse, navneændring, m. v. fås på kirkekontoret i Tornbjerg
Kirke, Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ;
tlf. 66 15 41 82, e-mail: tornbjerg.sogn@km.dk
Kordegn Helle Bang Elnegaard, e-mail: hlbe@km.dk
åbningstider: tir.-fre. 9–13, tors. tillige 16–18
Kirkebogsførende præst: Bjarke Weise Hugger
(se adressen nedenfor)
Dåb, vielser og begravelser aftales med den præst, der
skal foretage den kirkelige handling.
Adresser – Sognepræsterne
Bjarke Weise Hugger, Fraugdevej 59, 5220 Odense SØ,
tlf. 65 97 21 60, e-mail: bwh@km.dk
Malene Aastrup – barselsorlov
Lene Crone Nielsen, Gråbjergvej 4, 5856 Ryslinge,
tlf. 29 27 87 13, e-mail: lecn@km.dk
Mette Sauerberg, Tranehøjen 326, 5250 Odense SV,
tlf. 66 15 39 42, 29 27 65 91, e-mail: mesa@km.dk
Kirketjenere
Fraugde Kirke: Elin Fjord Hansen, Fraugdevej 67–69,
5220 Odense SØ.
Træffes i kirken på telefon 29 27 77 93, mobil 27 21 58 90,
mail: elin-fjord@hotmail.com
Allerup og Davinde kirker: Jette Knudsen, kirketjener,
tlf. 65 97 21 05, mobil 24 60 36 85

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN
Kirkegårdene
Fraugde, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75.
Kontortid: man.- fre. kl. 12–13, tlf.: 65 97 26 58
mail: fraugde.kdg@post.tele.dk
Carsten Henriksen graver mobil: 61 20 18 89
Allerup kirkegård:
Graver og kirketjener Jette Knudsen, se u. kirketjenere.
Organister
Fraugde Kirke:
Kirsten Hegner, tlf.: 66 10 13 20
Allerup og Davinde kirker:
Else Marie Bech, tlf.: 66 16 20 15

11.00 LCN

Sognemedhjælper
Fraugde, Allerup, Davinde og Tornbjerg Kirker
Kirsten Petersen tlf.: 24 65 27 53, 51 83 52 05
Mail: kjthpetersen@gmail.com

17.00 LCN
fyraftensgudstjeneste

Fraugde Menighedsråds møder:
27. januar , 17. februar og 10. marts
Kl. 19 i konfirmandstuen

11.00 LCN

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende.
Allerup kirke tirsdag-fredag 10-16
Davinde kirke alle dage 7.30-17.30
Fraugde kirke mandag- fredag 10-16
Kirkebil bestilles hos sognepræsten (se sognevejviser).

Deadline for næste kirkeblad 1. februar 2010
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Gudstjenester i kirkerne

KIRKEBLAD

Gudstjenester i kirkerne

Allerup
Birkum
Davinde
Fraugde
Fraugde Kærby
Nørrebjerg
Over Holluf

”Det gamle er forbi, se, noget nyt er
blevet til!”
Paulus’ ord fra sit andet brev til korintherne er gode ord at
huske og at gentage... også selv om de måske er blevet sagt
i en anden sammenhæng end den, som gælder for disse
ord... men hvorom alting er, ja så er det blevet nye tider i
Fraugde kirke og sogn!
I nogle måneder har jeg virket i mit nye embede – tiden er
gået med at finde sig til rette, både i de nye omgivelser i
præstegården og i et nyt arbejdsliv med nye kolleger, nye
kirker og nye skikke.
Det har været nogle hektiske måneder, og tingene er langt
fra faldet på plads, men nu begynder jeg i det mindste at
kunne samle trådene omkring gudstjenesterne.
Siden Paulus’ tid har kristne holdt gudstjeneste. I al den
tid vi har fejret gudstjeneste, har vi løbende justeret og
ændret i liturgi, sprog, musik og alle de andre elementer,
som udgør en gudstjeneste... kun én eneste ting er forblevet
uændret...nemlig Gud selv.
Det er vigtigt at huske, at når vi fejrer gudstjeneste, er det
ikke alene OS som tjener Gud, men også GUD som tjener
OS. Det valgte Han at gøre, da Han valgte at blive menneske... og Gud har tjent os lige siden. DERFOR er det også
vigtigt hele tiden at kigge på den gudstjeneste, vi fejrer – er
der noget, der skal ændres? Er der noget, der trænger til at
blive skiftet ud?...eller justeret?...indført eller ændret?
Børn i sakristiet under prædikenen
I Fraugde sogn er vi velsignet med mange dåb. Sognet
vokser dag for dag, børn bliver født, og endnu skal størsteparten af disse døbes i kirken. Et dåbsfølge påvirker en
given søndags menighed... og som noget nyt, er vi begyndt
på at invitere de yngste af gudstjenestens deltagere ud i
sakristiet (præsteværelset) under prædikenen. Dette er ikke
kun af hensyn til menigheden (som derved kan få ro til at
høre præstens prædiken... for så vidt at den er værd at høre
på) men egentlig også af hensyn til børnene som dermed
ikke er tvangsindlagt til at sidde stille i de 15-20 minutter
præsten er på prædikestolen.

KIRKEN DER FORARGER

ARRANGEMENTER I FRAUGDE

ARRANGEMENTER I ALLERUP OG DAVINDE

Indsamling til Kirkens Korshær i Odense december 2009
I flere år har Kirkens Korshær i Odense fået tilladelse til at
lave gadeindsamling til fordel for de hjemløse i Odense mellem 9 og 15 den anden lørdag i december. Vi samler ind i
gågaden, på H. C. Andersen markedet, ved Dalum Centret,
ved Rosengårdcentret, ved Tarup Centret, ved Kvickly på
Skibhusvej — og vil gerne udvide til flere centre, pladser og
steder i takt med, at vi får flere indsamlere. I 2008 samlede vi
godt 80.000 kr. ind på seks timer. Pengene går ubeskåret til
de hjemløse i Odense.

DECEMBER

DECEMBER

Folkekirken har også en forpligtelse til diakoni, men får måske ikke altid gjort så meget ved det? Kirken lægger ikke hus
til så mange forfulgte og hjemløse helt konkret, men den har
mulighed for at bidrage på så mange andre måder.
Menighedsrådsmedlemmer og alle andre er velkomne som
indsamlere den 12. december 2009 mellem kl. 9 og 15.
Henvend jer til Kaj Skjølstrup, korshærsleder for byarbejdet
i Odense, Nørregade 48, 5000 Odense C., tlf. 6612 92 42
(bedst mellem 8 og 14), e-mail: kkodense@gmail.com.,
www.kkodense.dk

Julemarked lørdag den 28. nov. og
søndag den 29. nov kl. 14-17

Traditionen tro afholder FDF julemarked i Fraugde Fritidscenter. Der jules i hele huset, og her kan man komme og købe alt
til julen i boderne og på loppemarkedet.
Ved søndagens gudstjeneste deltager spejderne med faner i
kirken.

Filmklub i Allerup Præstegård

Forårets tema i filmklubben er ”Engelske forfatterportrætter”. Vi skal se tre fremragende film, der strækker sig over tre
århundreder, og som skildrer forfatterne Jane Austen, Viginia
Wolf og Iris Murdoch. Filmaftenerne indledes med en kort
introduktion af sognepræst Lene Crone Nielsen.
Efter filmen er der lagt op til eftertanke og fælles drøftelse.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.
Torsdag den 14. januar kl. 19.00: ”Becoming Jane”
Torsdag den 11. februar kl. 19.00: ”The Hours”
Torsdag den 11. marts kl. 19.00: ”Iris”

Udgangslæsning
I et par måneder er én af gudstjenestens bibellæsninger
også blevet flyttet fra gudstjenestens begyndelse til dens
afslutning. Inden gudstjenesten afsluttes med den sidste
salme og udgangsbøn, lyder Guds ord til os umiddelbart
inden velsignelsen. Tanken er, at dette giver os et bibelord
at gå hjem på.
Dette er de par små ting, som er blevet ændret/ indført i
de forløbne par måneder. Hverken jeg selv eller andre ved
kirken ønsker at ændre fundamentale ting ved vores gudstjeneste... men med en ny præst i sognet, er det vel også
meget naturligt, at nogle ting ændres... også i gudstjenesten. Endnu er ingen større ændringer blevet gennemført (ej
heller er der nogen på skrivebordet...endnu...) men et par
mindre ting er det dog blevet til!
På gensyn i kirken!
Weise Hugger, sognepræst
Fraugde, Allerup og Davinde

1. søndag i advent kl.10.00. Musikgudstjeneste med ”kirkekaffe”
Det er første søndag i advent. Vi indleder det nye kirkeår med en
musikgudstjeneste i Fraugde kirke.
”Svanekoret” medvirker ved gudstjenesten, og menighedsrådet er
vært ved en forfriskning i konfirmandstuen efter gudstjenesten.
Fredag 4. december kl.15.00. Adventsgudstjeneste og sognecafé
Advent er kirkeårets begyndelse... men advent er også optakten
til julefejringen i kirken. Derfor inviteres der til adventsgudstjeneste i Fraugde kirke med efterfølgende sognecafé i konfirmandstuen, hvor vi synger julen ind med kendte julesalmer. Der vil
blive serveret kaffe og kage.
3. søndag i advent kl. 10.00 musikgudstjeneste
Fynbokoret under ledelse af Bodil Rytter vil bidrage til at gøre
søndagens højmesse til en musikalsk lækkerbisken.
Fredag 18. december. Julegudstjeneste kl. 10.00
med dagplejebørn, børnehavebørn og andre interesserede.
De små får mulighed for at opleve julen i kirken i børnehøjde.

2. søndag i advent kl. 14.00
Krybbespil med elever fra Tingkærskolens 3. klasser.
Efter gudstjenesten inviterer Davinde beboerforening til juletræsfest i forsamlingshuset med sang, dans, gløgg og æbleskiver.
Tirsdag 8. december. Fyraftensgudstjeneste kl. 17
Luciapigerne vil deltage ved gudstjenesten.
Allerup - Davinde
Juleaften medvirker Betina Nagbøl Poulsen på sin trompet ved
gudstjenesterne kl. 16.00 i Allerup og kl. 14.30 i Davinde.

Mandag 21. decmber kl.9.00. Juleindledning med Fraugde skole
Ikke mindst for børnene er juletiden central. Vi indleder skolernes juleferie med en børnegudstjeneste i Fraugde kirke, hvor
elever og lærere fra Tingkærskolen i Fraugde deltager. ALLE er
velkomne til at komme og være med til gudstjenesten!

JANUAR

Juleaften medvirker Henrik Huus på sin trompet ved begge gudstjenesterne. Det er efterhånden blevet en tradition!
Henrik og kirkens organist spiller julemusik, mens I ankommer til
den første gudstjeneste.
Søndag 27. december kl.10.00. Julesøndag med kirkekaffe
Vi fejrer højmesse i Fraugde kirke julesøndag, hvor menighedsrådet inviterer menigheden på kaffe efter gudstjenesten!

JANUAR
Fredag 1. januar kl.16.00. Nytårsgudstjeneste med champagne
Efter en nytårsaften med fest og fyrværkeri samles meingheden
til nytårsgudstjeneste i Fraugde kirke den første dag i det nye
år... men ikke før om eftermiddagen, så alle har mulighed for at
komme op og være med!
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på et glas champagne og et stykke kransekage, og vi får mulighed for at ønske
hinanden et rigtigt godt nytår. Vel mødt!

FEBRUAR

Trine Lunau er uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium, den rytmiske linie i sang og sangskrivning. Hun synger
i forskellige jazz-sammenhænge samt i The Blues Brothers
Souvenirs Show, derudover arbejder hun også som musikunderviser. Den 10. dec. begynder Trine Lunau som ny kirkesanger i Allerup og Davinde.
Både menighedsråd, ansatte og sognebørn glæder sig til at
byde hende velkommen.

Davinde

Søndag 20. december kl.10.00. Gudstjeneste med krybbespil
udført af konfirmanderne fra Nørrebjergskolen.

Fredag 8. januar kl. 15.00.Helligtrekongersgudstjeneste og sognecafé
Den 6. januar er helligtrekongers dag. Helligtrekongerstiden
afslutter juledagene i kirkeåret. Vi holder helligtrekongersgudstjeneste i Fraugde kirke, hvor vi naturligvis skal synge Grundtvigs store salme til højtiden, ”Dejlig er den himmel blå”. Efter
gudstjenesten er der sognecafé i konfirmandstuen, hvor der også
vil være en kop kaffe m.v. Sognepræsten vil i caféen fortælle om
helligtrekongersskikke og traditioner gennem tiden.

Ny kirkesanger i Allerup og Davinde

Allerup
1. søndag i advent kl. 14.00. Adventshygge i Allerup Præstegård
Vi fejrer det nye kirkeår, og det første lys vil blive tændt i
adventskransen. Efter gudstjenesten er der julehygge i konfirmandstuen ved præstegården med musik ved duoen Svøbsk
bestående af Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss. Menighedsrådene byder på æbleskiver og glögg.

Fredag 5. februar kl.15.00. Kyndelmissegudstjeneste og sognecafé
Kyndelmisse stammer fra det latinske ”misa candelarum” og
betyder egentlig lysmesse. Vi holder gudstjeneste i Fraugde
kirke og går bag efter over i konfirmandstuen. I sognecafeen vil
sognepræsten fortælle lidt om kyndelmisse, mens vi drikker kaffe
og nyder varmen fra de levende lys, som forhåbentlig kan lyse og
varme lidt, mens ”sneflokke kommer vrimlende”…

MARTS
Fredag 5. marts kl. 15. Hverdagsgudstjeneste og sognecafé
Temaet for gudstjenesten og caféen er i støbeskeen og bliver
annonceret.

Allerup - Davinde
Nytårsdag vil der ligeledes være musik i kirkerne kl. 19.00
i Allerup og 16.00 i Davinde, hvor Peter Holling vil medvirke
på sin trompet. Efter gudstjenesterne ønsker menighedsrådene
og de ansatte menigheden et godt nytår med et glas champagne.
Davinde
Tirsdag 5. januar. Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00
Musik ved operasanger Rasmus Tofte Hansen og guitarist Jesper
Sivebæk.

FEBRUAR
Davinde
Tirsdag 2. februar. Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00 - Kyndelmisse
Fyraftensjazz med en undertone af kyndelmisse ved duoen
”Akurustika”bestående af Mads Kjølby og Ulla Britt Simonsen.
Allerup - Davinde – Fastelavn er mit navn
Søndag 14. februar kl. 11.00 i Allerup og kl. 14.00 i Davinde
Børnegudstjenester med udklædte børn og masser af sang og
fortælling i kirken.
Efter gudstjenesterne er der fest i de lokale forsamlingshuse,
hvor der skal spises fastelavnsboller, slås katten af tønden, lege
sanglege og meget andet. Alle er velkomne – uanset alder!
Allerup – Syng for livet
Gudstjeneste og foredrag 16. februar kl. 19.00 i Allerup
ved kongelig hofkonfessionarius og nyligt afgået biskop i København, Erik Norman Svendsen.
I 2008 udgav Erik Norman Svendsen bogen Syng for livet – en
guide til salmebogen. Her fortæller han de bedste historier bag
salmerne og gør dem levende for læserne, så man får helt nye
sider med.
Tirsdag den 16. februar holder Erik Norman Svendsen gudstjeneste i Allerup Kirke kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der ost og
rødvin i konfirmandstuen, hvorefter Norman Svendsen holder
foredrag om sin bog. Alle er velkomne. Ingen entré.
Davinde
Tirsdag 2. marts. Fyraftensgudstjeneste kl. 17

