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.
Kordegn Helle Bang Elnegaard, 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.
Kirkebogsførende sognepræst – stilling ubesat
Sognepræst Malene Rask Aastrup
Allerup præstegård Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: maaj@km.dk
Fungerende sognepræst Lene Crone Nielsen
Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge
Tlf.: 29278713, mail: lecn@km.dk

Kirketjenere

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

Kirkegårdene

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

Organister

Fraugde Kirke:
Kirsten Hegner, tlf. 66 10 13 20,
mail: hegner1@hotmail.com
Allerup og Davinde:
Else Marie Bech, tlf. 66 16 20 15
Kirkesanger:
Trine Lunau, trine.lunau@mail.dk, tlf. 65 90 42 09
mobil 23 96 90 60

Sognemedhjælper

Kirsten Petersen tlf. 24 65 27 53,
mail: kjthpetersen@gmail.com
Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Allerup kirke tirsdag-fredag 10-16
Davinde kirke alle dage 7.30-17.30
Fraugde kirke tirsdag- lørdag 10-16
Alle husstande får udbragt kirkeblad – hvis du ikke har
modtaget dit, så kontakt os!

Gudstjenester i kirkerne

KIRKEBLAD

september – oktober – november 2011

Dato

Fraugde

Tors. 1-9
”Spaghetti”

17 Høst i det fri
med picnic MA

Søn. 4-9
11.søn.e.trin

11 MA

Søn. 11-9
12.søn.e.trin

11 MA

Søn. 18-9
13.søn.e.trin

11 MA

Søn. 25-9
14.søn.e.trin

11 MA

Davinde

Efterår 2011

nr. 4

9.30 MA
Høst
9.30 MA
Høst

Torsdag d. 1. september kl. 17 i Fraugde kirke
Høstgudstjeneste i det fri – med picnic
Foruden madkurv og tæpper opfordrer vi alle til at
medbringe noget af årets høst:
Æbler, blommer, brød eller
bagværk. Vi deler alle herlighederne efter gudstjenesten.
Børn fra FDF deltager.
Torsdag d. 3. november kl. 17 i Fraugde kirke
Spaghettigudstjeneste – ”Den lille Sjæls rejse”
Dette er historien om Den lille Sjæl, der ønsker at finde
ud af, hvem den er. Derfor besøger den Gud og spørger:
”Gud, hvem er jeg?” Og Gud smiler og siger: ”Ja, hvem er
du…?”

9.30 MA

9.30 MA

Børnehjørnet

Musik-drama
15.30 Johan
Bülow

17 MA
Aftensang

Lør. 1-10
Søn. 2-10
15.søn.e.trin

Allerup

Maren Halberg og Anja Præst
har skabt en musikfortælling,
der tager os med på rejse
til følelsernes ø-hav. Vi skal
møde følelser som sorg, vrede
og glæde.
Efter gudstjenesten er der fælles spisning i konfirmandstuen.
Tilmelding til Charlotte på
mail: gudogspaghetti@live.dk

11 MA
Høst

Tirs. 4-10
Fyraften

17 MA
Liva Weel

Søn. 9-10
16.søn.e.trin

11 NN

Fre. 14-10
Sognecafé

14
Louise Schousboe

Søn. 16-10
17.søn.e.trin

11 MA

Søn. 23-10
18.søn.e.trin

11 NN

Søn. 30-10
19.søn.e.trin

11 MA

9.30 MA

NYT: Børnekor i Fraugde kirke

9.30 MA

Koret øver torsdage kl. 14.00-15.15
Første mødegang er torsdag d. 1. september.
Fraugde, Allerup og Davinde kirkers nye børnekor er for
drenge og piger, der går i 3.-6. klasse.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med,
blot lysten til at synge.
Koret vil synge både nye og gamle sange og salmer og
supplere med leg og bevægelse. Koret vil komme til at
medvirke i forskellige gudstjenester og arrangementer.

9.30 MA

Tirs. 1-11
Fyraften

17 MA
Trine Lunau

Tors. 3-11
Spaghetti

17 MA
”Den lille sjæl”

Søn. 6-11
Alle helgen

16 MA
Musik-g

Fre. 11-11
Sognecafé

14 Lene Crone

Søn. 13-11
21.søn.e.trin

11 NN

Søn. 20-11
Sidste søn
i kirkeåret

11 MA

Søn. 27-11
Advent

11 NN

19 MA
Musik-g

14 MA
Musik-g

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

9.30 NN

9.30 MA

14 MA

MA sognepræst Malene Aastrup
NN prædikant endnu ikke fastsat pga. ubesat stilling
Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter
Ring 66 15 44 15.

Grafisk produktion: www.gcl.dk

Sognevejviser

Allerup, Birkum, Davinde, Fraugde,
Fraugde Kærby, Nørrebjerg & Over Holluf

Børn, der ønsker optagelse i koret, er meget velkomne til
at henvende sig til kirkesanger og korleder Trine Lunau tlf.
65 90 42 09 og mobil 23 96 90 60.

Konfirmandopstart

Konfirmandhold for 7 klasse på Tingkærskolen har
opstart tirsdag d. 30. august og torsdag d. 1. september
begge dage kl. 8 i Fraugde konfirmandstue.
Konfirmander fra Nørrebjergskolen har opstart onsdag
d. 26. oktober kl. 9 i Fraugde kirke.
Nærmere herom pr. brev og på vores hjemmeside.
Søndag d. 4. september kl. 11 Konfirmandintroduktion:
Kommende konfirmander og forældre fra Tingkærskolen
inviteres til gudstjeneste efterfulgt af let frokost og introduktion til forløbet.
Er man forhindret bedes man give besked til sognepræst
Malene Aastrup 65 95 80 61 / maaj@km.dk.

September
– i høstens tid

Oktober
– efterår for øje, øre og sind

November
– tid til at tænde lys

Torsdag d. 1. september kl. 17 i Fraugde kirke
Høstgudstjeneste i det fri – med picnic
Se omtale Børnehjørnet

Lørdag d. 1. oktober kl. 17 i Allerup kirke
Aftensang i kirken
Et åndehul med tid til eftertanke og fred - og optakt til den
årlige høstfest i forsamlingshuset.

Tirsdag d. 1. november kl. 17 i Davinde kirke
Fyraftensgudstjeneste – Solist Trine Lunau
Halloween med frygten for mørke, døden og det ukendte.
Allehelgen med længslen efter vores kære og et bedre liv.
Iben Krogsdal er præstekone og forsker ved Århus Universitet i danskernes religiøsitet. Trine Lunau synger udvalgte
Iben Krogsdalsalmer om vores frygt og længsel.

Søndag d. 4. september kl. 9.30 i Davinde kirke
Klassisk høstgudstjeneste

Søndag d. 2. oktober kl. 11 i Fraugde kirke
Klassisk høstgudstjeneste med musik af det fem mand
store folkemusikband Vest Vind
Torsdag d. 3. november kl. 17 i Fraugde kirke
Spaghettigudstjeneste – ”Den lille sjæls rejse”
Se omtale Børnehjørnet

Fredag d. 9. september kl. 14 Sognecafé
Udflugt til den nyrestaurerede Sanderum kirke
Afgang med bus kl. 14 fra Fraugde præstegård
Kort gudstjeneste, orientering om restaureringen og kaffebord i Sanderum menighedshus.
Tilmelding til sognemedhjælperen

Søndag d. 11. september kl. 9.30 i Allerup kirke
Klassisk høstgudstjeneste

Søndag d. 25. september 15.30 i Davinde kirke
JOHAN BÜLOW OG DAVINDE dramatisering sat sammen med musiske fremførelser af Helen Davies og Poul
Høgsbro
Gennem Johan Bülows liv på Sanderumgaard i perioden
1793 – 1828 opstod der stor gensidig kontakt med lokalbefolkningen i Davinde.
Det ved vi fra Bülows efterladte dagbøger, der heldigvis
stadig findes - og som nu
langsomt er ved at blive transskriberet, så alle kan læse
dem.
JOHAN BÜLOW OG DAVINDE er uddrag af disse dagbøger. Noderne til musikken er
samlet igennem et langt liv af
Johan Bülow selv og venligst
udlånt af Sorø Akademi.

Mindeord ved Weises bisættelse

Søndag d. 6. november fejrer vi Allehelgen
Vi mindes de døde og siger tak for livet med musik og lys
Davinde kirke kl. 14
Fraugde kirke kl. 16 med Odense FDF orkester

Tirsdag d. 4. oktober kl. 17 i Davinde kirke
Fyraftensgudstjeneste – Liva Weel
Mezzosopran Kristine Eiler Ernst og Jørgen Ellekilde, organist ved Ansgar kirke spiller Liva Weels viser.

Lørdag d. 8. oktober kl. 14 i Tornbjerg kirke
Lørdagshøjskole med bl.a. Ole Hartling – tema i samarbejde med Filmklubben i Allerup præstegård: ”Hvad er
livet værd?”
Tilmelding til Tornbjerg kirkekontor 66 15 41 82

Torsdag d. 13. oktober kl. 19 i Allerup
Filmklub i præstegården. ”Hvad er livet værd?”
En ung mand forulykker i havet og bliver lam. Tilbage har
han længslen efter sit indre hav. Om en mand, der var så
glad for livet, at han ikke kunne bære at leve uden.

Vi blev hurtigt klar over, at det at være præst og stå ved
alteret og på prædikestolen lå dybt i hjertet hos Weise. (...)
Han nåede at tilføre sognene mange gode tiltag (...) Weise
gik i folk med træsko på, ikke kun i kirken og kirkeligt
regi, men også i sognet, hvor han deltog i fællesspisninger,
motionsture og selvfølgelig hurtigt faldt i snak med andre
hundeejere, når han var ude at lufte Zakæus. (...)
Med Weise fulgte også en præstefrue. Der var ingen tvivl
om, at det var et par, der var tæt knyttet, og at de havde
set frem til at få et langt liv sammen i Fraugde. (...) Lise ikke kun savnet af Weise er stort, men også dit milde og
vindende væsen vil vi huske, og jeres varme samhørighed
vil vi altid kunne tænke tilbage på med glæde.

Allerup kirke kl. 19
Det vil være muligt at tænde lys på gravene

Vi ved, at det har været en svær tid for jer, men vi ved
også, at jeres tro på, at den levende Gud - er tilstede
blandt os og har været med jer hele vejen - har båret jer
frem og vil følge dig - Lise - fremover.

Fredag d. 11. november kl. 14 i Fraugde kirke
Sognecafé: Sømandspræst i London
Hverdagsgudstjeneste med sognepræst Lene Crone Nielsen, Hjallese. Efter kaffebordet fortæller Lene om sin tid
som sømandspræst i London.



Torsdag d. 17. november kl. 19 i Allerup
Filmklub i præstegården: ”Hvad er livet værd?”
Alt det, du bliver nødt til at gøre, mens tid er
Nærmere info: folder i kirker og sognegårde, samt pr. mail
via maaj@km.dk

Nærmere info: folder, der kan hentes i de fire kirker og
sognegårde, samt pr. mail via maaj@km.dk

Med risiko for venskab
Fredag d. 14. oktober kl. 14 i Fraugde kirke
Sognecafé med hverdagsgudstjeneste;
Sognepræst Louise Schousbog, Aunslev og Bovense er
gæsteprædikant og vil efter kaffebordet fortælle om Frans
af Assisi.

”Hjertelig velkommen til Fraugde!” – sådan lød det for 2
år siden på det selvsamme sted. Ingen havde forestillet sig,
at vi så hurtigt skulle stå her igen for nu at tage afsked med
Weise. Vi følte den gang, at vi havde valgt alle tiders præst
og glædede os til samarbejdet mange år frem. (...)

Besøgstjenesten i Fraugde-Allerup-Davinde.
Kontakt sognemedhjælperen, hvis
du ønsker at være besøgsven eller
at få en besøgsven tlf. 24 65 27 53
eller mail kjthpetersen@gmail.com

Grethe, formand for Fraugde menighedsråd

Talen kan i sin fulde længde læses på vores hjemmeside
www.fraugdeallerupdavinde.dk

NYT: Fælles kirkesanger
Trine Lunau

Trine Lunau er uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium. Udover at synge i forskellige orkestre,
såsom LUNAU, Blue Dolls og The Blues Brothers
Souvenir Show arbejder hun også som musikunderviser. Siden december 2009 har hun været kirkesanger i Allerup og Davinde kirker og fra april i år blev
ansættelsen udvidet til også at omfatte Fraugde kirke.
Trine Lunau er ansat som kirkesanger “på gulvet” hos
menigheden.
“Tusind tak for den fine modtagelse af både menighedsråd, ansatte og sognebørn i Fraugde. Jeg glæder
mig til at være en del af et dynamisk musikfællesskab
i Fraugde kirke”, siger Trine Lunau.

