September – oktober – november 2010

Allerup kirke: Er det den samme Gud?
Tirsdag d. 7. september kl. 19

Dato

Gudstjeneste og foredrag med biskop Niels Henrik
Arendt, Haderslev. Efter gudstjenesten vil der forud
for foredraget blive budt på ost og rødvin i Allerup
konfirmandstue.

Fraugde kirke: Spil-Dansk dagen
Torsdag d. 28. oktober kl. 17

SØN 5.9.
14. s. e.
Trinitatis

10.00 MA

SØN 12.9.
15. s. e.
Trinitatis

09.30 MA

SØN 19.9.
16. s. e.
Trinitatis

09.30 MA

TORS 23.9.

17.00 WH
Spaghettigudstj.

SØN 26.9.
17. s. e.
Trinitatis

10.00 WH
Høst

Davinde kirke: Poul Krebs
Onsdag d. 24. november kl. 19
Musikgudstjeneste under medvirken af Poul Krebs.

Allerup

Davinde
09.00 MA
Høst

11.00 MA

11.00 MA

09.00 WH

09.30 MA
17.00 MA
Fyraftensgudstj.

TIRS 5.10.
SØN 10.10.
19. s. e.
Trinitatis

10.00 WH

SØN 17.10.
20. s. e.
Trinitatis

10.00 WH

SØN 24.10.
21. s. e.
Trinitatis

10.00 WH

SØN 31.10.
22. s. e.
Trinitatis

10.00 WH

11.00 MA

09.00 MA

09.00 MA

11.00 MA
17.00 MA
Fyraftensgudstj.

Kirkebogsførende præst Weise Hugger
Fraugdevej 59, 5220 Odense SØ,
tlf. 65 97 21 60, e-mail: bwh@km.dk
Sognepræst Malene Rask Aastrup
Allerup præstegård Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, e-mail: maaj@km.dk

Fraugde Kirke: Elin Fjord Hansen,
tlf. 29 27 77 93, mobil 27 21 58 90
mail: elin.kirketjener@gmail.com
Allerup og Davinde kirker: Jette Knudsen,
tlf. 65 97 21 05, mobil 24 60 36 85

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN

Fraugde, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kdg@post.tele.dk
Carsten Henriksen graver tlf. 61 20 18 89
Allerup kirkegård:
Graver og kirketjener Jette Knudsen, se u. kirketjenere.

Organister

SØN 7.11.
Allehelgen

16.00 WH

19.00 MA

SØN 14.11.
23. s. e.
Trinitatis

09.30 MA

11.00 MA

TORS 18.11.

17.00 WH
Spaghettigudstj.

Sognemedhjælper

SØN 21.11.
Sidste søndag
i kirkeåret

10.00 WH

Kirsten Petersen tlf. 24 65 27 53,
mail: kjthpetersen@gmail.com

SØN 28.11.
1. søndag
i advent

11.00 WH

17.00 MA

09.00 WH

WH:
MA:

Fraugde Kirke
Kirsten Hegner, tlf. 66 10 13 20
Allerup og Davinde:
Else Marie Bech, tlf. 66 16 20 15

NR. 4

14.00 MA

Kirkebil bestilles hos sognepræsterne (se sognevejviser).

Grafisk produktion: www.gcl.dk

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.
Kordegn Helle Bang Elnegaard, e-mail: hlbe@km.dk
åbningstider: tir.-fre. 9–13, tors. tillige 16–18
Dåb, vielser og begravelser aftales med den præst, der skal
foretage den kirkelige handling.

Kirkegårdene

TIRS 2.11.

Tilmeld dig vores mailingliste, hvis du ønsker at
blive mindet om vore arrangementer

Kirkekontor

Kirketjenere

17.00 MA
Aftensang

LØR 2.10.
SØN 3.10.
18. s. e.
Trinitatis

Vi markerer Spil-Dansk dagen med et kort arrangement, hvor vi synger danske salmer/sange og hører
vindersangen 2010. Der er sandwich og drikkevarer i våbenhuset, inden vi går hjem.

Fraugde

Sognevejviser

Weise Hugger
Malene Aastrup
Deadline for næste kirkeblad 1. november 2010

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

Alle husstande får udbragt kirkeblad – hvis du ikke har
modtaget dit, så kontakt os!

efterår
2010

Fraugde - Allerup - Davinde

Gudstjenester i kirkerne

KIRKEBLAD

Månedens STORE arrangement

Allerup
Birkum
Davinde
Fraugde
Fraugde Kærby
Nørrebjerg
Over Holluf

Børnehjørnet
Babysalmesang i Fraugde kirke







Første gang torsdag d. 26-8 kl. 11-12
Forløb for forældre/bedsteforældre med børn i alderen 0-12 mdr. Ved sognemedhjælper Kirsten Petersen
og sognepræst Malene Aastrup.

Spaghettigudstjenester i Fraugde kirke
Torsdag d. 23-9 + Torsdag d. 18-11 kl. 17
Eftermiddagsgudstjenester, hvor de små kan tage far,
mor og søskende med i kirke. Vi skal høre spændende
historier og synge salmer. Hver gang sker der sjove og
overraskende ting! Efter gudstjenesten går vi alle over
i Fraugde konfirmandstue og spiser sammen.
Lørdag d. 2. oktober kl. 16-17
Kom og fortæl, hvad I har lyst til kirken kan tilbyde
jeres børn. Vi mødes i Allerup konfirmandstue, hvor
vi får boller og kakao, børnene kan lege og kl. 17
inviteres børnene til at lave et høstoptog i kirken i
forbindelse med aftensang. Vel mødt!

Tip til sangglade:
Der er kor i Fraugde kirke på tirsdage kl. 19.
Nærmere info fås ved sognemedhjælper

Fredagscafé
2. fredag hver måned
Opstart d. 10. september kl. 14 i Fraugde
Efter gudstjenesten vil sognepræst i Tornbjerg Carsten
Christensen fortælle om sit virke som orlogspræst og
om sit tog med ABSALON i april-juli 2010.

Filmklub i Allerup præstegård
Efterår 2010: Mennesket og Gud
Kieslowskis ”Dekalog” fra 1988.
Vi skal se de tre første film; om de tre
første bud, der alle tre omhandler vores
forhold til Gud.
Onsdag d. 13. oktober kl. 19 Dekalog 1
”Du må ikke have andre guder!”
Onsdag d. 10. november kl. 19 Dekalog 2
”Du må ikke misbruge Herren din Guds navn!”

Onsdag d. 1. december kl. 19 Dekalog 3
”Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig!”
Vi byder på et let traktement undervejs!
Tilmelding er ikke nødvendig. Der er fri entré!

Efterår i de tre kirker:



Høstgudstjenester i de tre kirker

Prædiken fra 2. pinsedag i Sanderumgaards have
ROMANTISK HAVE. Sådan stod der pludselig på et vejskilt.
Side om side med et skilt her til Sanderumgaard.
ROMANSTISK HAVE! Det fik mig til at trække på smilebåndet.
For hvordan er det egentligt, at vi bruger ordet; romantisk?
Om haver, ja. Der er indimellem nogle, der kontakter mig for at
høre, om jeg vil vie dem i deres have.
”Hvorfor?” spørger jeg - og så svarer de altid: ”Det kunne være
så romantisk!”
Når jeg taler med brudepar, der skal vies i kirken, så bruger de
også ofte ordet, som begrundelse for et kirkebryllup: ”Det er så
romantisk!” siger de.
Men hvad er det romantiske egentligt? Det siges, der ikke rigtig
noget om. Hvis noget er romantisk, så er det åbenbart så godt, at
det ikke står til at diskutere.
En romantisk have må derfor være en helt perfekt have.
En romantisk kirke må være et helt særligt sted.
Et romantisk bryllup må være det ypperligste bryllup, man kan
have.
Og en romantisk mand er naturligvis en mand, der forkæler sin
kone.
En romantisk kvinde er så en kvinde, der vil forkæles af sin mand.
- Ja, det er måske ikke helt så positiv en betydning.
Det er snarere lidt krævende og irriterende for hendes mand.
Men det er velsagtens også den eneste måde, som ordet romantisk kan bruges negativt på. Og det negative skyldes, at det romantiske bliver et krav, der stilles og ikke en stemning, der kommer til én udefra.
At noget er romantisk siger altså noget om den stemning, som
det romantiske bringer os i.
Og det romantiske er stemningsfuldt på den gode måde.
Det romantiske stemmer os an og gør os vel til mode.
Det må være det, som vi mener, når vi kendetegner dette og hint
som romantisk.
Den romantiske have her på Sanderumgaard er forhåbentligt
også romantisk på den stemningsfulde måde.
Det krav kommer den besøgende i hvert fald let til at stille på
forhånd.
Det går jo ligesom ikke an at have en romantisk have, som ikke
er romantisk, vel!
Da Johan Bülow i sin tid anlagde den oprindelige romantiske
have her på Sanderumgaard, må det også have været hans intention: At haven ikke bare skulle være romantisk, men også føles
sådan. 1800-tallet var nemlig præget af en hel bevægelse, som
vi kalder den romantiske.
Romantikken søgte tilbage til antikkens Rom. Efter en lang periode med oplysningstid, rationalisme og fornuftsbetonet levevis
søgte romantikken tilbage. Den ville tilbage til ånden. Og ånden
blev søgt i både litteraturens digte, i kunsten og i naturen.
Den romantiske have adskilte sig fra tidligere tiders symmetriske og sirlige haver ved at være mere naturlig. Den skulle ikke
vise sig ved sin perfektionisme, men skabe stemninger for dens
beskuer.
Og det med at skabe stemninger er netop, hvad dagens evangelietekst handler om.
”Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen drager ham” siger
Jesus. Og når noget drager os, så må det vel netop være, fordi
det giver os en stemning, som vi bryder os om og derfor føler os
draget af!

I dag fejrer vi pinse - en højtid, som mange forbinder med forår
og sommer. Og det er heller ikke så dumt endda, når nu pinse
handler om Helligåndens komme. For hvor skal vel Helligånden
være at finde om ikke i naturen, i planterne, træerne og blomsterne, som alle er gudsskabte ting?
Derfor hører vi også i disse tider om folk, der søger Gud i stenen,
i skoven og i naturen mere bredt forstået. Der findes også stadig
folk, der søger Gud i bøger, kunst og musik. Og hvis Helligånden
er i verden, så er den jo også dér. Der findes også mange folk, der
søger Gud i andre mennesker. Og det er vel også legitimt nok,
dersom vi alle er skabt i Guds billede.
Men så holder den sammenligning heller ikke til mere. For hvad
de hver især glemmer, er, at Helligånden ikke kan afgrænses af
os. Vi kan ikke hævde eller kræve dens tilstedeværelse hverken
i naturen, på papir eller i et menneske, vi møder. Og slet ikke i
os selv.
Hvordan kan vi så vide, hvor den er, Helligånden?
Ja, vi kan ganske enkelt ikke vide det med sikkerhed, altså bortset fra, at Helligånden er os tilgængelig overalt og i alle, hvis vi
er åbne og beder den om det!
Er der da nogle grænser for Guds tilstedeværelse?
Egentlig ikke! Hvis ikke Gud kunne være i alt og alle, så var han
jo ikke Gud!
Hvorfor da søge Gud i kristendommen og ikke i hvilken som
helst anden religion? Kan vi ikke lige så godt blive asadyrkere
igen og ofre til de nordiske guder? Kan vi ikke lige så godt omvende os til islam og bede med ansigtet vendt mod Mekka? Eller
tro på Buddha, på Krishna eller en anden?
Nej, det kan vi ikke, fordi vi har noget, som de andre religioner
ikke har! Vi har nemlig Jesus Kristus, Guds søn at forholde os til.
Jesus, der levede som menneske iblandt os og som vi tror var
Guds søn.Vi har ikke set Gud og vi kender ikke Gud, men vi har
set hans søn og vi har hørt om Gud gennem ham.
Det er om Gud, søn og Helligånd, at vore fire evangelier hver
især beretter den stort set samme historie.
Gud blev menneske for at gå os i møde. Han viste os, hvori det
sande menneskeliv består; nemlig i at skabe god stemning til de
andre.
Og Jesus ofrede sit liv for os, for at Gud ikke kun skal foretrække
de bedste og mest fromme af os, men tværtimod tage imod alle,
som han kan drage til sig.
Og derfor kom den Helligånd. For at Gud har noget, som han
kan drage os med. Den gode ånd, Helligånden, som fører os til
Gud og til hinanden.
I mange år har ånden været forældet snak.
At bede til Helligånden var ganske enkelt for mærkeligt på en
overtroisk og useriøs måde.
Men efter mange år – ja, vel nærmest et helt århundrede med
rationalisme og fornuft, er vi nu i det 20. århundrede atter klar til
at tale om ånd. For vi kan ikke leve af penge og materielle goder,
selvom de er gode at have ved hånden. Vi savner dybde og mening. Vi savner at være stemt af noget udenfor os selv. Vi savner
Helligånd uden at vide, hvad det er.
Måske det er derfor, at vi er så vilde med det romantiske. Fordi
det bringer os i stemninger af den gode slags. Det romantiske
bringer os i bedste fald nærmere til Gud. Så måske det kunne
trække flere til, hvis vi foran kirken sætter et skilt, hvorpå der står:
ROMANTISK KIRKE!



Sognepræst Malene Rask Aastrup

Davinde søndag d. 5. september kl. 9
Klassisk høstgudstjeneste med alle de kendte salmer.
Jørgen Dickmeiss spiller med på violin.
Fraugde søndag d. 26. september kl. 10
Vi har inviteret en spændende musikalsk trio bestående af Carsten Rosenlund, Christina Enig og Maiken
Wang Larsen.
De spiller keltisk inspireret folkemusik og til lejligheden komponerede arrangementer over kendte
danske salmemelodier. Altsammen på en lang række
forskellige instrumenter: Guitar, sækkepibe, whistles,
blokfløjte, tværfløjte, violin og bratsch.

Allerup lørdag d. 2. oktober kl. 17
Aftensang som optakt til høstfest i Allerup forsamlingshus. Lindvedkoret synger høstsange for og med
os. Alle er velkomne!

Fyraftensgudstjenester i Davinde kirke
Dette efterår sætter vi fokus på baggrunden for - og
betydningen af de to sakramenter; dåb og nadver. Ved
begge gudstjenester medvirker organist Else Marie
Bech og solist Trine Lunau.
Tirsdag d. 5. oktober kl. 17 Dåb
Tirsdag d. 2. november kl. 17 Nadver

Allehelgen søndag d. 7. november
Fraugde kirke kl. 16
Ved allehelgensgudstjenesten spiller det traditionsrige
Odense FDF orkester dejlig brassband-musik for os
under ledelse af Michael Thrane.
Davinde kirke kl. 17 og Allerup kirke kl. 19
Smuk og højtidelig musik under medvirken af operasanger Ole Hedegaard. Det vil være muligt at tænde
et lys i kirken og/eller på kirkegården til minde om
dem, vi har mistet.

Høstkollekt efterår 2010
Vi samler i de tre kirker ind til Kirkens Korshær
i Odense.
På forhånd tak for alle bidrag!
Læs mere om vore arrangementer på
www.fraugdeallerupdavinde.dk

