Marts - april - maj 2013

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.

Dato
3-3
3. s. i fasten

Fraugde
11 MA

Allerup

5-3
Fyraften

17 AS
14 AS

10-3
Midfaste

11 AS

17-3
Mariæ
Bebudelses dag

11 AS

Sognepræst Malene Rask Aastrup
Allerup præstegård Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: maaj@km.dk

21-3
Mix2Talenter

17
Talentskole +
konfirmander

Kirketjenere

24-3
Palmesøndag

11 MA
Påskespil

28-3
Skærtorsdag

17 MA
med tapas

29-3
Langfredag

11 AS
musik

9.30 AS
musik

31-3
Påskedag

11 AS
musik

9.30 MA
musik

1-4
Anden påskedag

11 AS

7-4
1. s. e. påske

11 AS

12-4
Sognecafé

14 Lizette
Harritsø

14-4
2. s. e. påske

11 MA

18-4
Spaghettigudstjeneste

17
Elisabeth

21-4
Konfirmation

9 AS
11 AS

Kirsten Hegner, tlf. 25 61 22 49,
mail: hegner1@hotmail.com

26-4
Konfirmation

10 MA

Kirkesanger og Børnekorleder

28-4
4. s. e. påske

11 AS

5-5
5. s. e. påske

11 MA

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.

Organist ved alle tre kirker

Trine Lunau, tlf. 23 96 90 60,
mail: trine.lunau@mail.dk

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Allerup kirke tirsdag-fredag 10-16
Davinde kirke alle dage 7.30-17.30
Fraugde kirke åben alle dage sommertid kl. 10-16 og
vintertid kl. 10-15.
Alle husstande får udbragt kirkeblad – hvis du ikke har
modtaget dit, så kontakt os!
Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter
Ring 66 15 44 15.

www.fraugdeallerupdavinde.dk

9.30 AS

9.30 MA

19 MA
musik

11 MA musik og
påskeskattejagt

9.30 AS

9.30 MA

11 MA

9.30 MA
9.30 MA

9-5
Kr. Himmelfartsdag

11 AS

9.30 AS

12-5
6. s. e. påske

11 AS

9.30 AS

19-5
Pinsedag

11 AS
gospel

9.30 MA
musik
11 Friluftsgudstjeneste
Sanderumgaard

20-5
Anden pinsedag
26-5
Trinitatis søndag

Davinde

9.30 MA

8-3
Sognecafé

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Simonsen
Fraugde præstegård Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk

KIRKEBLAD

Gudstjenester i kirkerne

11 AS

9.30 AS

MA sognepræst Malene Aastrup
AS sognepræst Anne Sophie Simonsen
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Børnehjørnet
Babysalmesang

Hver onsdag kl. 11 i Fraugde
Tilmelding til sognepræst Malene Aastrup.
Læs mere på www.fraugdeallerupdavinde.dk

Påskespil

Oplev Blue Dolls tirsdag d. 5. marts
kl. 17 i Davinde.

Palmesøndag den 24. marts kl. 11 i Fraugde
Kom til en anderledes gudstjeneste, hvor hele påskens budskab gennemspilles fra Jesu indtog i Jerusalem til død og opstandelse.

Påske-skattejagt

Påskedag d. 31. marts kl. 11 i Davinde kirke
Efter en festlig gudstjeneste med musik af
Fynbokoret, afholder vi endnu en påskeskattejagt.
Vi skal på jagt efter påskens budskab
i, udenfor og oppe – og finde påskeæg
sammen.

Spaghettigudstjeneste
Friluftsgudstjeneste – mandag d. 20.
maj kl. 11 i Sanderumgaards have.

Torsdag d. 18. april kl. 17 i Fraugde
Sangerinden Elisabeth gæster os
med børnesang.
Efter kort gudstjeneste er der fællesspisning i konfirmandstuen gratis for børn og 20,- pr. voksen.
Husk tilmelding senest den 15. april til spisning
gudogspaghetti@live.dk

Kristendom fra top til tå!

Et tilbud til børn på 3. årgang om at komme ugentligt
i en periode og lære kirken bedre at kende.
Nærmere om opstart via Tingkærskolens intra og kirkernes hjemmeside www.fraugdeallerupdavinde.dk.
Mix2Talenter
– Ny musik med unge musikere.
Torsdag d. 21. marts kl. 17 i Fraugde.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Børnekor

Har du lyst til at synge? Nu starter børnekoret op
igen. Går du i 4. – 6. klasse så kom og vær med!
Vi øver hver tirsdag kl. 14.30 – 15.30 i Fraugde kirke.

Marts
Fyraften

Tirsdag d. 5. marts kl. 17 i Davinde
Blue Dolls er en forholdsvis ny vokaltrio
på den danske Blue
Grass scene. De tre
sangerinder Helene
Blum, Trine Lunau og
Karen Mose er alle
kendte ansigter på
den internationale folk scene og kaster sig her ud i
trestemmig harmony singing.

Sognecafe

Fredag d. 8. marts kl. 14 i Fraugde
Blade fra mit livs dagbog.
En munter eftermiddag, hvor tidligere menighedsrådsformand og skoledirektør Ole Sørensen fortæller
om sit liv.

Lørdagshøjskole

Lørdag d. 16. marts kl. 14-19 i Tornbjerg
Vi fortsætter med markering af 200 års jubilæet for
Søren Kierkegaard. Erik Lindsøe og Anders Moe Rasmussen fører os ind i Kierkegaards univers. Læs mere
på hjemmesiden.
Dagen afsluttes med spisning og kræver tilmelding til
kirkekontoret senest 12. marts. Pris (inkl. aftensmad)
100 kr.

Mix2Talenter – Ny musik med unge musikere
Torsdag d. 21. marts kl. 17 i Fraugde
Klassisk talent mixes med rytmisk talent i ny-komponeret musik, skrevet af komponisten Kasper Bai. Fyns
Rytmiske Talentskole og Fyns Klassiske Talentskole
samarbejder om udvikling af talenter og nedbrydning af barrierer mellem rytmisk og klassisk musik.
Samme eftermiddag vil der være tekstlæsninger af
konfirmander fra Davinde/Allerup/Fraugde.

Filmklub Svære konflikter

Torsdag d. 21. marts kl. 19 i Allerup
Vi skal se ”Det hvide bånd” fra 2010. Den østrigske
instruktør Michael Haneke er kendt fra biografaktuelle ”Amour”. Ingen entré. Mød blot op på dagen.

Langfredag

Fredag d. 29. marts kl. 9.30 i Allerup samt
kl. 11 i Fraugde
Klassisk musikgudstjeneste.

Påskedag

Søndag d. 31. marts kl. 9.30 i Allerup samt
kl. 11 i Fraugde
Musikgudstjeneste med Michael Trane på trombone.
Søndag d. 31. marts kl. 11 i Davinde
Kort gudstjeneste med Fynbokoret efterfulgt af påskeskattejagt for små og store børn.
Se nærmere under børnehjørnet.

Sådan synger Simon Kvamm fra Nephew i en af sine
seneste sange.

Sognecafe

Fredag d. 12. april kl. 14 i Fraugde
Søskendeforhold i Biblen.
Biblens univers er fyldt med fortællinger om stridigheder, jalousi og snyderi søskende imellem.
Sognepræst Lizette Harritsø fortæller om de klassiske
historier fra Biblen.

Spaghetti-gudstjeneste

Torsdag d. 18. april kl. 17 i Fraugde
Se børnehjørnet.

Konfirmation af elever fra Tingkærskolen
Søndag d. 21. april kl. 9 og 11 i Fraugde samt
kl. 11 i Davinde

Konfirmation af elever fra Nørrebjergskolen
Store Bededag fredag d. 26. april kl. 10 i Fraugde

Maj
Koncert med Lindvedkoret

Torsdag d. 2. maj kl. 19 i Fraugde kirke
Koncert med Lindvedkoret.

Pinsedag

Søndag d. 24. marts kl. 11 i Fraugde
Se børnehjørnet.

Skærtorsdag

Anden pinsedag, friluftsgudstjeneste

Torsdag d. 28. marts kl. 17
i Fraugde
Kom til gudstjeneste og deltag i alternativt alterbord
med tapas anretning fra Rosas Tapas.
Torsdag d. 28. marts kl. 19 i Davinde
Klassisk musikgudstjeneste med vin og hjemmebagt
brød ved nadveren.

”Selvom jeg tror på nogen at gå med, tænker jeg hele
tiden gå med dig!
Selvom du’ den som jeg vil gå med, tænker jeg hele
tiden gå med dig! Jeg vil ikke gå med dig. Jeg vil gå i
stå. Jeg vil ikke gå med dig. Jeg vil gå i hi.”

April

Søndag d. 19. maj kl. 9.30 i Allerup
Musikgudstjeneste med Monica Andersen på fløjte.
Søndag d. 19. maj kl. 11 i Fraugde
Musikgudstjeneste med Nyborg Gospelkor Nardus.

Palmesøndag med påskespil

Gå med dig!

Mandag d. 20. maj kl. 11 i Sanderumgaards have
New Danish Brass medvirker.

Sognecafe

Fredag d. 24. maj kl. 14 i Fraugde
Udflugt til Rønninge Søgård
Rundvisning af lensgreve Stig Bille Brahe. Vi kører i bus
fra Fraugde kirke kl. 14 og er tilbage igen senest kl. 17.

Vi kender godt følelsen. Vi gider ikke mere. Vil bare
være i fred. Trække os tilbage i al ensomhed.
Ensomheden kan du nyde mange steder:
Som børn har de fleste af os haft vore gemmesteder.
Det kan være en hytte i et træ eller inde i et klædeskab. Som voksne må vi nok undlade så tydelige gemmesteder. Det virker en smule barnligt, hvis jeg pludselig kravler ind i min garderobe, ikke sandt. I stedet
finder vi helle andre steder:
Mændene trækker sig tilbage til deres kontor eller går
ud i værkstedet eller ned i kælderen.
Kvinderne har et syværelse eller de går i køkkenet.
Alternativt går vi i hi med tæpper i en lun lænestol eller finder en oase i det fri.
Ro må vi have i vores liv! Det meste er vitterligt lettere, når vi går for os selv. Så kommer vi nemlig ikke til
at såre nogen. Og der er ingen der kan såre os heller.
Ensomheden er også en fristelse i en af Disneys skønne tegnefilm, der handler om lille dreng, der er blevet
en gammel mand.
Som gammel ærgrer han sig over, at han aldrig forfulgte det eventyr hans hustru og han drømte om som
unge: At flyve med ballon til Paradisvandfaldet.
Den gamle skal på
plejehjem, men i
stedet flyver han afsted i sit hus båret
oppe af tusindvis af
farvestrålende balloner, der er bundet op
gennem skorstenen. Deroppe sidder han så mageligt i
sin lænestol og nyder livet. Forventningsfuld og glad.
Endelig skal hans drøm gå i opfyldelse.

”Bank, bank, bank”, lyder det.
Den gamle kikker forvirret rundt. Hvordan kan det
banke på døren, når han flyver oppe mellem skyerne? Da den gamle åbner døren, kan han ikke se
nogen udenfor. Da den gamle ser til siden, ser han
helt inde ved husmuren en lille tyk dreng, der står
forskræmt og klamrer sig til væggen.
”Må jeg ikke nok komme indenfor?” spørger drengen.
”Nej” svarer den gamle og lukker døren. Ingen skal
bryde ind i hans hi!”
Der går dog kun et øjeblik, så indser den gamle alvoren og lukker drengen ind. Sammen tager de to på
eventyr.
Den gamle og den unge har mange gode snakke
undervejs. Da den lille dreng fortæller om sin far,
fortæller han, at hans far altid giver ham en is og så
når de sidder på kantstenen udenfor isbutikken, ja så
tæller hans far de røde biler og han tæller de blå biler. Den, der tæller flest biler har vundet. Kantstenen
er noget af det bedste. ”Det lyder kedeligt! Det ved
jeg godt!” siger drengen. ”Underligt nok, så kan jeg
bedst huske alt det kedelige.
Og hvorfor kan drengen bedst huske alle de små
dagligdagsting?
Jo, det kan drengen, fordi det er de små ting – det er
hverdagen, som er det vigtige i vores liv.
Og det er netop, hvad den gamle finder ud af til slut.
At det rigtige eventyr ikke er det, han hele tiden har
længtes efter. Det rigtige eventyr er det liv, som han
har levet og lever nu og her.
”Op” hedder tegnefilmen. Og op det er, hvad vi har
travlt med at komme. Men vi skal ikke have så travlt.
Målet er ikke et mål i sig selv. Det er vejen frem, som
er det vigtigste.
Og derfor slutter Simon Kvamm også klogt sin sang:
”Åh nej Hvad sker der? Hvad tænker jeg på?
Det her er ikk’ dit pis, men mit der er i kog.
Lad mig lige komme ind i kampen. Jeg elsker dig jo.
Jeg vil gerne gå med dig. Vi skal gå til Rom. Ad alle
veje!”
Simon Kvamms sang hedder: ”Gå med dig!” En fantastisk sætning, fordi den både kan være en negativ
opfordring ”Gå med dig!” eller være en positiv konstatering. Jeg vil ”gå med dig!” Det sidste er, hvad
Gud vil. Gud vil gerne gå med dig - ad alle veje!
Gud er ikke kun på hemmelige steder eller henne i
kirken. Hele pointen med vores treenige Gud er, at
Gud ikke alene er i himlen. Gud har været på jorden
som Jesus og han er her endnu som Helligånd. På
den måde kan Gud gå med dig – ad alle veje!



Glædelig påske og pinse!
Malene Aastrup

