KIRKEBLAD

Gudstjenester i kirkerne

Præstens klumme

Juni - juli - august 2014
Elizabeth Ciotta Thomsen,
Birkum
36 år, køkkenchef

Hvad er særligt ved
kirken i forhold til
andre rum?
Det særlige ved en kirkes
rum er rummeligheden.
Alle er velkomne. Der
er en helt speciel ro, der
sænker sig over mig, når
jeg er i en kirke.

Hvad er din yndlingssalme?

Min yndlingssalme er ”Fyldt af glæde over livets under”.
Har hver eneste gang, jeg har sunget den, haft en kæmpe
klump i halsen af glæde over at have født den mest fantastiske lille dreng.

Hvad kan man bruge en præst til?

Hos en præst kan man søge råd og vejledning i mange af
livets spørgsmål.
En klog præst har sagt til mig engang, at man ikke behøver
være perfekt... Det er det, vi har Gud til.

Pernille Holmskov,
Davinde
36 år, souschef på
Odense Musikskole

Hvad gør kirken til
et særligt rum?

Jeg holder af at komme
i kirken sammen med
mine børn. Kirkerummet
inviterer til et nærvær og
en måde at være sammen
på, som der aldrig er tid
nok til i hverdagen. Og så er jeg rigtig glad for at opleve
musik og sang sammen med mine børn og give dem en
oplevelse med at være sammen om noget.
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Vær opmærksom på, at der i pastoratet kun er én gudstjeneste
hver søndag i perioden 6. juli - 3. august 2014.

Hvilken salme holder du mest af?
Hvad kan man bruge præsten til?

For mig et det vigtigt, at præsten giver rum for en meget
bred forståelse af, hvad det er, vi er sammen om i kirken.
Det betyder for mig, at præstens ord og fortolkninger
både skal give plads til dem, der tror på biblens ord, og
til os der tvivler, men som alligevel henter en masse positivt i refleksionerne over det, der virkelig betyder noget i
menneskers liv.
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sognepræst Malene Aastrup
konst. sognepræst Tina Iversen
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“Den signede dag med fryd vi ser”.
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Børnehjørnet
Babysalmesang

Opstart torsdag den 2. oktober 2014
kl. 11-12 i Fraugde kirke.
– giver nærvær og ro til mor og barn.

Friluftsgudstjeneste
mandag d. 9. juni kl. 11
i Sanderumgaards have.

Forløbet fortsætter ugentligt (på nær uge 42) frem til
december.
Tilmelding til Malene Aastrup, maaj@km.dk.

Juniorkonfirmanderne holder
afslutning ved gudstjenesten
søndag den 15. juni kl. 11 i
Fraugde kirke. Kom og vær
med!

Nyhed: Salmelegestue for dagplejebørn

Fredag d. 22. august starter Trine Lunau
salmelegestue op i konfirmandstuen i Fraugde.

Vi mødes kl. 10, synger, danser og leger til kl. ca. 10.30,
hvorefter der vil være mulighed for at spise medbragte
madpakker. Vel mødt.

Kristendom fra top til tå …

Søndag den 15. juni kl. 11 i Fraugde kirke

... er et tilbud til børn på 3. årgang fra Tingkærskolen. Fra
slutningen af april og til midten af juni mødes børnene
med Trine (kirkesanger) og Tina (præst) hver torsdag kl.
12-14 i Fraugde kirke.

Lune aftener og kirkebesøg
d. 26. juni og d. 24. juli til
hhv. Lundeborg og Bogense.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

I år har vi valgt at sætte særligt fokus på de gode historier fra bibelen i et fint sammenspil med sang, musik og
drama.
Som afslutning på forårets forløb vil børnene deltage i
gudstjenesten søndag den 15. juni kl. 11.00 i Fraugde
kirke.

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.
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.

Præster

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Simonsen
er på barsel fra januar 2014.

Pinsedag, søndag d. 8. juni
kl. 9.30 i Allerup kirke og
kl. 11 i Fraugde kirke

Se pinsesolen danse og kom til kirke og hør om, hvad Helligånd er for en underlig størrelse.
Musik ved Rikke Petersen på tværfløjte og kirkernes organist.

Vi begynder med en kort
gudstjeneste og dernæst
kaffebord med musikalsk
foredrag: Drømte mig en
drøm i nat - rejse på sangens vinger med Valdemar
og Jeannet Ulrikkeholm.

Open Air-gudstjeneste i
de smukkeste omgivelser med præsterne fra
Fraugde, Allerup, Davinde
og Tornbjerg. Kvintetten
New Danish Brass spiller
igen i år til friluftsgudstjenesten og efterfølgende til
picnic’en.
Medbring tæpper og/eller
klapstole samt madkurv.

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

Børnegudstjeneste med
juniorkonfirmanderne

Konfirmationsforberedelse
for unge i pastoratet
Indskrivning til konfirmationsforberedelse:
Tirsdag d. 2. september kl. 17 i Davinde kirke
i forbindelse med Fyraftensgudstjeneste med
”Nephew-musik”. Mød blot op!

Konfirmationerne vil som vanligt foregå fra alle tre

kirker. Alle har derved mulighed for at blive konfirmeret i deres egen kirke. Her i pastoratet har vi tradition
for, at det sker 3. søndag efter påske, dvs. den 26.
april i 2015.

Søndag den 15. juni kl. 11.00 i Fraugde kirke

Stemmebånd og sangglæde har holdt ferie! Nu ta’r vi hul
på en ny sæson med sange og salmer fra Højskolesangbogen. Alle kan vælge deres favoritsange!

På billedet ses dette års konfirmander
i Allerup præstegårdshave.

Kirkesanger og børnekorleder

Der ligger ekstra kirkeblade i kirkerne. Desuden får alle husstande 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

Vi synger løs indtil kaffetørsten melder sig, som regel
efter en times tid. Da har vores kirketjener brygget de
dejlige dråber og smurt masser af rundstykker.
Snakken går livligt, mens herlighederne nydes!

Torsdag d. 26. juni kl. 18.30

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

Da sidste års kirkebesøg i det fynske sommerland var en
succes, vil vi også i år nyde de lyse sommeraftener og
besøge nogle af de spændende fynske kirker.
Kirkerne udgør en del af vores fineste kulturarv og vidner
om såvel vores historie og teologiske fokus som et uendeligt antal personlige livshistorier.
Idag besøger vi Lundeborg kirke, hvor sognepræst Jane E.
Fromberg kommer og fortæller.
Vi mødes som altid kl. 18.30 ved Fraugde kirke og kører
i privatbiler. Har du ikke bil, møder du bare op og får
kørelejlighed.
Deltagelse er gratis, men medbring selv kaffekurv.
Ingen tilmelding, men præcis afgangstid.
Yderligere info: Hanne Fridmann, Allerup, tlf. 61 28 52 20.

August
Fredag d. 8. august kl. 9.30

Sommeraftener med kirkebesøg

Organist ved alle tre kirker

Aftentur til Bogense kirke, hvor én af kirkens præster fortæller om kirkens historie.
Læs nærmere om mødetid, -sted, transport m.v. under Juni.
Bagefter kører vi ned på havnen og nyder den medbragte
kaffe.
Yderligere oplysninger om arrangementet:
Hanne Fridmann, Allerup, tlf. 61 28 52 20.

Morgensang 2. fredag i hver måned

Børnegudstjeneste og afslutning for juniorkonfirmanderne
af forårets forløb “Kristendom fra top til tå”.
Se nærmere under Børnehjørnet.

Allerup kirkegård:
Graver og kirketjener Jette Knudsen, se u. kirketjenere.

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Fraugde kirke er åben alle dage kl. 10-16.
Allerup kirke er åben alle dage kl. 9-17.
Davinde kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.30.

Torsdag d. 24. juli kl. 18.30

Alt i det fri, men hvis vejret
driller, benytter vi kirken
og konfirmandstuen.

Kirkegårdene

Trine Lunau, tlf. 23 96 90 60,
mail: trinelunau@gmail.com

Sommeraftener med kirkebesøg

2. pinsedag, mandag d. 9. juni
kl. 11 i Sanderumgaards have

Kirketjenere

Fraugde, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kgd@post.tele.dk
Carsten Henriksen graver tlf. 61 20 18 89

Juli

Friluftsgudstjeneste på Sanderumgaard

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

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN

Søndag d. 29. juni kl. 14 i Allerup

Pinse

Barselsvikar og konst. sognepræst Tina Iversen
tlf. 61 26 10 04, mail: tiv@km.dk

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

Højskoledag i Allerup præstegårdshave

Juni

Børn på Tingkærskolen og Nørrebjergskolen får
automatisk nærmere besked om konfirmationsforberedelse.
Hvis dit barn går på en anden skole, så kontakt venligst sognepræsterne mht. tilmelding.

Sogneudflugt

Søndag d. 7. september

Konfirmationsforberedelse
for Nørrebjergskolen

For elever i Ældste-klasserne på Nørrebjergskolen
begynder undervisningen i uge 43. Undervisningen
foregår ugentligt i Fraugde kirke. Skolen sørger for bus
til og fra kirke. Det er sognepræst Malene Aastrup,
som underviser, men der er lærere/pædagoger med fra
skolen, og hvert hold er på max. 10 elever. Konfirmationen sker St. Bededag.
Se nærmere på Nørrebjergskolens intra, hvor også
Indmeldelsesblanketten kan findes.

Sogneudflugt til Valdemars Slot på Tåsinge.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Fraugde kirke kl.
9. Umiddelbart herefter er der afgang med bus.
Pris for deltagelse er 100 kr., og drikkevarer er for egen
regning.
Tilmelding til Ellen Madsen på tlf. 65 97 25 76 eller
birkum04@post.tele.dk

