Juni - juli - august 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

Dato

Fraugde

2-6
1. s. e. trin.

11 MA

Dåb, vielser og begravelser aftales med den præst, der
skal foretage den kirkelige handling.

9-6
2. s. e. trin.

11 MA

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

11-6
Juniorkonfirmander

17 AS

16-6
3. s. e. trin.

11 AS

23-6
4. s. e. trin.

11 MA

Fraugde Kirke: Elin Fjord Hansen
tlf. 29 27 77 93, mobil 27 21 58 90
mail: elin.kirketjener@gmail.com

30-6
5. s. e. trin.

11 AS

Allerup og Davinde kirker: Jette Knudsen,
tlf. 65 97 21 05, mobil 24 60 36 85

7-7
6. s. e. trin.

11 MA

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN

14-7
7. s. e. trin.

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

Kirketjenere

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

Kirkesanger og børnekorleder
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.

21-7
8. s. e. trin.

Allerup

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Davinde

9.30 MA

9.30 MA

14 MA

9.30 MA

9.30 AS

9.30 AS

11 AS

28-7
9. s. e. trin.

9.30 AS

4-8
10. s. e. trin.

11 AS

11-8
11. s. e. trin.

11 MA

18-8
12. s. e. trin.

11 MA

25-8
13. s. e. trin.

16 MA

9.30 AS

9.30 MA

9.30 MA

9.30 MA

Obs! Vær opmærksom på, at der i pastoratet kun
er én gudstjeneste om søndagen i juli måned

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.

KIRKEBLAD

Gudstjenester i kirkerne

MA sognepræst Malene Aastrup
AS sognepræst Anne Sophie Simonsen
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Børnehjørnet
Babysalmesang ugentligt

Kirkehøjskole søndag d. 16. juni

Første gang d. 28. august kl. 11-12
i Fraugde kirke
Vi sidder ikke stille
på en kirkebænk, men
bevæger os rundt i kirkerummet og har legeting
i brug. Der er noget for
både øre, øje og krop,
så alle sanser kommer i
gang.
På én gang et godt tilbud til barnet - og til dig selv!
For mødre, som alternativ eller supplement til de
gængse mødregrupper, da vi hver gang slutter med
kaffe og snak. Fædre og bedsteforældre er også
velkomne!
Der er løbende opstart, men da der max. kan være ti
børn pr. hold anbefaler vi tilmelding til maaj@km.dk

Familiegudstjeneste
med juniorkonfirmander

Tirsdag d. 11. juni kl. 17
i Fraugde kirke
Juniorkonfirmanderne vil
som afslutning på forløbet
stå for en festlig familiegudstjeneste.

Konfirmander oplevede kirkerummet på en anderledes måde, da
vi havde konfirmandlejr i Fraugde
kirke
Årets juniorkonfirmander

Fraugde-Allerup-Davinde

er et børnerigt område, og derfor tilbyder kirkene
flere aktiviteter til børn og unge, så hold øje med
kirkernes hjemmeside.
Her er et par eksempler på aktiviteter siden jul:

Fra sidste års sogneudflugt. I år er
datoen d. 10. september

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Fastelavnsfest

Spaghettigudstjeneste

Spisning i kirken ved
konfirmandlejren

Spisning i kirken til
konfirmandlejren.
Børnekor

Interview

To af årets konfirmander, Mathilde og
Magnus fortæller:
Var I i tvivl om, I ville gå til konfirmandundervisning?
Mathilde: Nej for min storesøster og forældre blev
også konfirmeret.
Magnus: Heller ikke her, jeg har tænkt på det siden
3. klasse – og glædet mig længe!
Hvad har været det bedste ved
konfirmandundervisningen?
Mathilde: Det var bl.a. da vi skulle lave de billeder
til kirken.
Magnus: Ja, og også da vi lavede stafet med de ord,
vi kunne huske fra kirken og Biblen.
Hvad kan gøres bedre til en anden gang?
Magnus: Du skal få os til at tie stille!
(Ja mon ikke! tænker præsten i sit stille sind)
Hvordan er jeres forhold til tro, tror I på Gud?
Mathilde: Nogle gange kan man godt komme i tvivl
om Gud. Inden konfirmandundervisningen havde
jeg ikke tænkt så meget på Gud.
Magnus: Nej, kun når jeg skulle score mål til fodbold.
Mathilde: Men efter konfirmandundervisningen
tænker jeg mere på Gud.
Nu har I jo skullet komme en del i kirke.
Hvad synes I om gudstjenesten?
Begge: Det er lidt langtrukkent, men også hyggeligt.
Det er godt at have en veninde med, der er et venskab, når man er mange, der kommer. Det er lidt
kedeligt, når man ikke kender salmerne.
Hvad vil I sige til 6. klasserne, der skal konfirmeres
næste år?
Magnus: Glæd jer, det er sjovt!
Mathilde: Nyd det, det er kun en gang i livet.
Jeg har lyst til at trække det lidt længere, så det ikke
allerede er overstået.
Hvad skal I på Blå mandag:
Mathilde: Vi deler os op i grupper, og mange af os
skal ud og bowle. Så mødes vi senere på Restaurant
Flammen.
Magnus: Og så slutter vi af på Posten. Her er der
musik, sodavand, dans og fest!

Hold kæft bolcher

Sommer i pastoratet

– eller et ord med på vejen...
Det er ikke mange
uger siden, at vi fejrede de festklædte
konfirmander ved
deres konfirmation.
Og når man har
fulgt de unge mennesker i 8 måneder, fristes man til at
give dem et ord med på vejen. Og det fik de så – 3 styks
i form af bolcher med 3 forskellige ord på, nemlig: tro,
håb og kærlighed. Det var ikke bare et smart kneb for at
få ørenlyd under konfirmationen – med andre ord var
det ikke hold kæft bolcher, nej der var faktisk en pointe
med det!
For vi mennesker har en enorm magt over hinanden
alene med vores ord og sprog. Vi kan skabe et sandt
helvede for andre med hårde ord, og på den anden side
kan vi skabe paradis på jord med de kærlige ord, vi
siger til hinanden.
Det er altså ikke lige meget, hvilke ord, vi putter i
munden, og derfor var det netop de 3 ord, der stod på
konfirmandernes bolcher.
For når de om mange år tænker tilbage på deres konfirmation og forberedelsestiden op til, håber jeg, at de
husker, at de I kirken fik ordene tro, håb og kærlighed
med sig ud i livet. For det er det, vi alle sammen bliver
givet, når Gud møder os med sit Ord.
De bibelske tekster fortæller os, at Gud igen og igen
lader sit Ord virke iblandt os, for at vi kan lade Guds
kærlighed være den grundvold, vi kan leve vores liv på.
Årets konfirmander tilhører en generation, hvor verden
ligger åben for deres fødder, og hvor mulighederne
forekommer uendelige. Men mulighederne er efterhånden også blevet til et forventningspres. ”Du er hvad du
kan” synes at være samfundets underliggende tone, og
så er det nødvendigt med alverdens tests og karakterer
tidligere og tidligere i skolen.
Men i kirken bliver der givet os alle sammen et frirum,
for her er det ikke op til os at skabe tilværelsen.
Kristen tro er, at vi ikke er alene om vores liv. At vi ikke
selv skal skabe alting fra bunden af, men at vi i dåben
bliver en del af en historie, der er større end os selv,
nemlig Guds historie.
Det er historien om, at Gud med sit Ord skabte liv i
verden. At han lod sit Ord føde som et menneske af kød
og blod, for at det må blive en af os, tage del i vores liv
og i vores død.
At tro på den historie er at tro på, at der altid er en, der
følger os på vores vej. Det er at håbe på, at også fremtiden er i Guds hænder, og at vi derfor har mod til at leve
i nutiden. Og så er det først og fremmest at tro på, at
Guds kærlighed rammer hvert menneskeliv ind. I troen
på Guds kærlighed vokser modet på livet og overskuddet til at elske vores medmennesker.
Tro, håb, kærlighed – lad det være den grundlæggende
treklang i vores liv – disse tre, men størst af dem er
kærligheden!

Sognepræst Anne Sophie B. Simonsen

Højskoledag: Kierkegaard vs. Grundtvig

Søndag d. 16. juni kl. 14 i Allerup præstegårdshave
Vi begynder med
en kort gudstjeneste og dernæst
kaffebord og duetforedrag v/ Sarah
og Sune Auken.
Alt i det fri, hvis
vejret tillader det.
Hvis regnen siler
ned, benytter vi
vores smukke
kirke og hyggelige
Sarah og Sune Auken
konfirmandstue.
Dagen kræver ikke tilmelding. Alle er velkomne!

Lyse aftener med kirkebesøg
Kirkerne rundt om i landet er noget af den fineste
kulturarv, vi har. De vidner på en gang om den store
historie, fordi de ofte afspejler deres tids økonomiske
situation, den arkitektoniske strømning og teologiske
fokus, og samtidig danner de tykke mure rammer for
så uendeligt mange små livshistorier. Men hvor godt
kender vi egentlig de omkringliggende kirker? Vi vil
nyde de lyse sommeraftener og tage på besøg i nogle

Sensommer-sang

Søndag d. 25. august kl. 16 i Fraugde kirke
Kort gudstjeneste fuld af sommersange.

Sommerudflugt

Tirsdag d. 10. september
I år går sogneudflugten
til Christiansfeld. Byen
var fra 1773 ramme om
Brødremenighedens liv
og virke i Danmark, og
det bærer byen stadig
Christiansfeld
præg af. Hele den
gamle bydel ligger som et levende kulturminde lige
midt i byens hjerte. Vi skal bl.a. høre om det renoveringsarbejde, der har fundet sted for at bevare
denne unikke, historiske by.
Der vil undervejs være frokost og kaffe.
Pris for deltagelse: 100 kr. og drikkevarer er for egen
regning.
Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter
først-til-mølle-princippet.
Tilmelding til Helle Henriksen på tlf. 23 60 02 51
eller hellepernielsen@gmail.com.
Nærmere information om afgangssted og tidspunkt
følger i næste kirkeblad.

Konfirmationsforberedelse i pastoratet

Turup kirke

Gamtofte kirke

af de spændende kirker, vi har på Fyn.
Første gang skal vi besøge Turup og Gamtofte kirker, der er udsmykket af Peter Brandes og Maja Lisa
Engelhardt. Nærmere information følger om de to
øvrige aftener.
Vi mødes hver gang kl. 18.30 ved Fraugde kirke og
kører i privatbiler. Det kræver ikke egen bil at deltage.
Medbring selv kaffe m.m, vi sørger for kagen!
Deltagelse er gratis, men da vi kører i private biler,
bedes man tilmelde sig til Jess Kolmos og her oplyse,
om man evt. kan stille bil til rådighed.
Jess Kolmos: 29 25 33 77 eller 65 98 16 44.
Datoerne for kirkebesøg:
Torsdag d. 20. juni kl. 18.30
Torsdag d. 11. juli kl. 18.30
Torsdag d. 22. august kl. 18.30

Børn på Tingkærskolens 7. klassetrin tilbydes
konfirmationsforberedelse og konfirmation.
Alle konfirmander vil blive undervist samtidigt af
pastoratets to præster, og undervisningen vil for
begge klasser foregå torsdag morgen fra kl. 8.
Første undervisningsgang er torsdag d. 5. september kl. 8.

Indskrivning til konfirmandundervisning for
elever på Tingkærskolen
– for både konfirmander og forældre:
7.A: Tirsdag d. 27. august kl. 19 i Fraugde kirke.
7.B: Torsdag d. 29. august kl. 19 i Fraugde kirke.
For elever på Nørrebjergskolen starter undervisningen i uge 43.
Alle børn i pastoratet kan blive konfirmeret i
deres sognekirke, selv om de går på andre skoler
end Tingkærskolen. Kontakt sognepræsten.

