KIRKEBLAD

Gudstjenester i kirkerne

Præstens klumme

September - oktober - november 2014

”Jeg er et nøgent menneske”

Dato

Fraugde

Allerup

Davinde
17 MA+NN
Nephew-musik
+ konfirmandindskrivning

2. september
Fyraften
9 MA
7. september
Sogneudflugt ef12. s.e. trinitatis
ter gudstjensten
9.30
Morgensang

14. september
11 NN
13. s.e. trinitatis Høst

Det er i skrivende stund sommer. Varmt og tørt udenfor og
med et tv, der summer af Tour de France indenfor. Tour de
France får mig mest af alt til at tænke på den danske kommentator Jørgen Leth, der er blevet kendt for sætningen:
”Jeg er et nøgent menneske!”
Den sætning er blevet gentaget igen og igen i dansk satire,
mens du på tv ser en lille nøgen sprællemandsudgave af
Jørgen Leth, der med sin nasale stemme gentager: ”Jeg er et
nøgent menneske!”
Egentlig er Jørgen Leths pointe ganske fin. Bibelsk set spiste
Adam og Eva af Kundskabens træ, hvorved de opdagede,
at de var nøgne – både fysisk og mentalt. Som mennesker
kender vi følelsen af at stå nøgne og sårbare overfor hinanden.
Jørgen Leth blev særlig sårbar, da han afslørede dele af sit
liv i sin selvbiografi: ”Det uperfekte menneske”. Lidt for
uperfekte dele – særligt fordi Jørgen Leth nærmest gjorde en
dyd ud af sin egen uperfektion.
Gud elsker dig vitterligt i al din uperfektion, men ikke på en
måde, så det er dig tilladt at misbruge det. Du skal gøre dit
bedste! Igen og igen!
Det er, som når nogen hælder vand i et glas. På et tidspunkt
er glasset fyldt, og så flyder vandet ud over alle kanter.
På samme måde ønsker Gud, at kærligheden skal flyde
videre til andre, når Gud rækker dig den.
Det nøgne og uperfekte menneske kan ikke bare klamre sig
til sin uperfektion men må tage opgaven/livet på sig. Som
tidligere biskop Jan Lindhardt meget præcist har udtrykt
det, så handler det om ”at være en biperson i dit eget liv”.
Når du bruger tid med et andet menneske – alene for det
andet menneskes skyld – så glemmer du dig selv, din egen
evigt kværnende selvkritik eller din egen selvfede følelse –
og det er faktisk både befriende og berigende!
Alle mennesker fortjener at blive set! Vi er til for hinanden!
Det var Jesu pointe. Og det er derfor, at der endnu er kirker
og præster til: For at vi kan mødes i glæde og i sorg. Ved
dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Til højtider – og nok
så vigtigt hver dag, hvor nogen må have behov!
Derfor: Gå i kirke – og hvis du har brug for besøg eller kender nogen, der har det, så kontakt præsten! Tag også gerne
selv på besøg hos andre! Det kræver så lidt og betyder
så meget – særligt i den mørke og nøgne efterårstid, der
nærmer sig.

Sognepræst Malene Rask Aastrup

9.30 NN
Høst

21. september
11 NN
14. s.e. trinitatis
28. september
11 NN
15. s.e. trinitatis

9.30 NN
9.30 NN

5. oktober
11 MA
16. s.e. trinitatis

9.30 MA

7. oktober
Fyraften

17 MA
Evergreens

10. oktober

9.30
Morgensang

12. oktober
11 NN
17. s.e. trinitatis

9.30 NN

19. oktober
11 MA
18. s.e. trinitatis

9.30 MA
Børn

22. oktober
Aftensang

17 MA
Højskolesange

26. oktober
11 NN
19. s.e. trinitatis

9.30 MA

2. november
Allehelgensdag

15.30 MA
Allehelgen

17 NN
Allehelgen

4. november
Fyraften
7. november

17 MA
Meditativ
9.30
Morgensang

9. november
11 MA
21. s.e. trinitatis

9.30 MA
Børn

16. november
11 NN
22. s.e. trinitatis

9.30 MA

23. november
Sidste søndag i
kirkeåret

11 NN

9.30 NN

30. november
1. s. i advent

11 NN
Fynbokoret

14 MA
Svøbsk+Lunau

MA
NN

19 MA
Allehelgen

sognepræst Malene Aastrup
prædikant endnu ikke fastsat
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Børnehjørnet
Salmelegestue for dagplejemødre
og -børn

Fredage kl. 10 i Fraugde konfirmandstue

Datoer for efteråret: Fredag d.19. september, 10. oktober, 31. oktober og 21. november 2014.
Vi mødes kl. 10 i konfirmandstuen i Fraugde, synger,
danser og leger til kl. ca. 10.30, hvorefter der vil være
mulighed for at spise medbragte madpakker. Vel mødt.
Søren Okholm har tidligere gæstet
os og sunget Rasmus Seebachsange. Til fyraftensgudstjenesten d.
2. september 2014 ligger hans fokus
på sange af Nephew.

Konfirmationsforberedelse

Mød op til indskrivning tirsdag d. 2. september
kl. 17 i Davinde kirke.

Babysalmesang

Torsdag d. 2. oktober kl. 11 i
Fraugde kirke - hver uge frem til advent

Kom til børnegudstjenester for
store og små med leg, dans og
bibelfortælling samt hjemmebag, saft og kaffe søndag d. 19.
oktober i Davinde og søndag d. 9.
november 2014 i Allerup kirke.

Og nej, vi sidder
ikke på en kirkebænk og synger lange salmer. Ví synger
de samme enkeltvers
for babyerne, mens
vi bevæger os rundt
med de små. Godt
for alle sanser!
Sang udvikler
barnets hjerne - og gør både mor og barn glade! Efter
sangen er der hyggesnak og bleskift i Sakristiet med kaffe
og lidt godt.
Max. ti på hvert hold. Derfor tilmelding til Malene
Aastrup, maaj@km.dk.

Farfar Krigsmand

Onsdag d. 5. november kl. 10.30

Forestilling om 2. Verdenskrig for Tingkærskolens
7.-9. klasses elever.

Leg og fortælling
Filmklubben i Allerup tager hul på
endnu en sæsom med tre Gabrielnominerede film under overskriften
Forbrydelser. Kom, se med, deltag i
debatten og få tid til eftertanke.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Familiegudstjenester
søndag d. 19. oktober i Davinde kirke og
søndag d. 9. november i Allerup kirke kl. 9.30

Babyer og mødre
har meldt ud, at de
savner babysalmesang.
Derved er opstået
et nyt koncept, hvor
både små og store,
børn og voksne
koncentreret leger,
danser og synger
salmer en halv times tid. Dernæst er der bibelfortælling
med Nille Bechs bibeltavle - og til sidst slutter vi af med
hjemmebag, saft og kaffe ved borde og skamler midt i
kirkegangen.
Alle er velkomne!

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

September

Oktober

November

Fyraftensgudstjeneste “Hjertestarter”

Filmklub i præstegården
Forbrydelser

Allehelgensdag - vi mindes vore kære

Onsdag d. 1. oktober kl. 19 i Allerup præstegård

Efterårets tema kredser om
forbrydelser.
Vi lægger ud med dette års
Gabriel-prisvinder (Folkekirkens filmpris til nordiske film
med kristne temaer). Alle er
velkomne. Der tages ikke
entré!
Se mere i folderne, der ligger i kirkerne.

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.
Barselsvikar
Se hjemmeside og opslagstavle ved kirkerne.
Sognepræst Malene Rask Aastrup
Allerup præstegård Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: maaj@km.dk

Kirketjenere

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

Tirsdag d. 2. september kl. 17 i Davinde kirke

”Nephew-musik” ved Søren Okholm.
Husk, at der denne aften også er tilmelding til konfirmationsforberedelse.

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: trinelunau@gmail.com

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.
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.

Evergreens ved
mezzosopran
Kristine Eiler Ernst
og bassist Guy
Moscoso.

Søndag d. 7. september kl. 9 i Fraugde kirke

Kort morgengudstjeneste og dernæst sogneudflugt til Tåsinge for dem, der pt. har tilmeldt sig.

Allehelgen med levende lys og musik ved Rikke Petersen
(tværfløjte), Trine Lunau (sang) og Kirsten Hegner (orgel).
Vi tænder lys og oplæser navnene på dem, som vi har
mistet siden sidste Allehelgen.
Sorgen bærer vi med os gennem hele livet - derfor er alle
velkomne!

Fyraften med meditativ musik

Tirsdag d. 4. november
kl. 17 i Davinde kirke

Mere musik, mere stilhed,
meditation!
Samarbejde mellem musiker Maren Hallberg og sognepræst Malene Aastrup.

Morgensang
Kirkekoncert arrangeret af Højbystævnet
Søndag d. 7. september kl. 13 i Allerup kirke

Gratis adgang!
Medvirkende er JPP FIN, Tron Westberg & Jørgen Nyrønning N og Bjernulf & Lindh S m.fl.
Læs mere på www.hoejbystaevne.dk

Fredag d. 10. oktober kl. 9.30 i Fraugde kirke

Vågn op med sang - og slut af med kaffe og rundstykker.
De tilstedeværende vælger selv sange fra Højskolesangbogen.

Morgensang
Lørdagshøjskole arrangeret i fællesskab mellem Tornbjerg, Fraugde, Allerup og Davinde

Fredag d. 7. november kl. 9.30 i Fraugde kirke

“Vågn op og slå på dine strenge” - og syng dig en dejlig
morgensang efterfulgt af kaffe og hyggesnak.

Lørdag d. 25. oktober i Tornbjerg kirke kl. 14-18

Morgensang

Fredag d. 12. september
kl. 9.30 i Fraugde kirke

Vi synger sammen efter Højskolesangbogen og bliver i
højt humør af det! Der er som
altid frit valg. Kaffe, rundstykker og hyggesnak bagefter.

Høstgudstjeneste

Søndag d. 14. september i
Allerup og Fraugde

Kl. 9.30 i Allerup kirke og kl. 11.00
i Fraugde kirke med masser af musik
ved blokfløjtenist Monica Andersen
og kirkens organist.

Konfirmandovernatning i Fraugde kirke
Tirsdag d. 30. september kl. 20

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Tirsdag d. 7.
oktober kl. 17
i Davinde

Morgengudstjeneste og sogneudflugt

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

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN

Fyraftensgudstjeneste “Sorrig og glæde”

Søndag d. 2. november i alle tre kirker
kl. 15.30 i Allerup,
kl. 17.00 i Fraugde og
kl. 19.00 i Davinde

Nærmere info vil være at finde på Tingkærskolens intra og
kirkernes hjemmeside.

Dagen har overskriften
“Paradis på jord” og
handler om jesuitternes
missionsstationer i Latinamerika i 1600-tallet og
den deraf udsprungne
musik. Programmet for
dagen inkluderer foredrag ved sognepræst Helle Anker
Bisgaard og musiker Poul Pock Steen samt koncert med
ensemplet Via Artis Konsort. Mellem foredrag og koncert
er der kaffebord, og kl. 18 sluttes af med fællesspisning.
Tilmelding til Tornbjerg kirkekontor.

Aftensang Taknemmelighed

Onsdag d. 22. oktober kl. 17 i Allerup kirke

Optakt til Onsdagscafeens høstfest, men åben for alle!
Onsdagscafeens høstfest i Allerup konfirmandstue byder
på hyggeligt samvær med sang og musik.
Her serveres en 3 retters menu, pris 150 kr.
Tilmelding senest den 10. oktober 2014 til Erik Ottosen,
tlf. 65 97 25 27.
Læs mere om Onsdagscafeen under Aktiviteter på
www.fraugdeallerupdavinde.dk.

Filmklub i præstegården

Onsdag d. 12. november kl. 19 i Allerup præstegård
Temaet kredser om forbrydelser. Gabriel-nomineret film
af Søren Kragh Jacobsen om en ung dreng, en psykolog
og en præst.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré!
Se foldere i vore kirker.

Første søndag i advent

Søndag d. 30. november kl. 11 i Fraugde kirke
og kl. 14 i Allerup kirke

Fynbokoret medvirker i Fraugde kirke,
når vi fejrer det nye
kirkeår.
I Allerup spiller
Svøbsk og Lunau
i kirken, ligesom
Svøbsk også deltager
efterfølgende, når vi
danser om træet og hygger os med æbleskiver, gløgg og
kakao i konfirmandstuen.

