KIRKEBLAD

Gudstjenester i kirkerne

Præstens klumme

December 2014 - januar og februar 2015

Menighedsrådet i
Allerup kirke har fået
sat en hjertestarter op
på graverhuset ved
Allerup kirke.
Det har jeg lovet at
orientere alle om.
Og tak for det gode
initiativ. Vi tror naturligvis både på et liv
før og efter døden

Dato

Fraugde

Tirsdag
2. december
2. søn. i advent
7. december

11 MA
Børn

3. søn. i advent
14. december

11 MA
Lucia-optog

Onsdag
17. december

9.30 BH
Fraugde
Børnehave

Torsdag
18. december

9.30 BH
Dagplejebørn

Fredag
19. december

10 MA
Nørrebjergskolen
12 BH
Fraugde-indskoling
13.15 MA
Tingkærskolen

4. søn. i advent
21. december

11 BH

Juleaften
24. december

11 MA Børn
14 + 15.30 BH

14.30 MA

16 MA

Juledag
25. december

11 BH
Musik

10 MA
Musik

9 MA
Musik

2. juledag
26. december

11 BH

17 MA
Musik

Det danske band Nephew lader Vesterhavet være et billede
på en hjertestarter, men i grunden er det jo Gud, der er den
egentlige hjertestarter.

Hellig3konger
4. januar

11 MA

Som det så enkelt beskrives i biblen: “Gud formede mennesket af ler og blæste livsånde i dets næsebor!” (1. mosebog
kapitel 2).

1.s.e.h3konger
11. januar

Det lakker mod enden på et kalenderår, men kirkeåret
begynder forfra igen og igen - for at minde os om, at vi ikke
skal være bange for tiden. For Gud gik ind i tiden julenat
og vil aldrig forlade os. Derfor skal vi ikke bekymre os, men
blot glæde os over den tid, vi har og de mennesker, som er
en del af vores tid.
Vi skal lade drømmene fylde os og blive til virkelighed.
Vi skal lade os blæse i gang af vores primære hjertestarter:
Gud.



Glædelig advent og jul!
Sognepræst Malene Aastrup

9.30 MA
9.30 MA

19 MA
Lysandagt

9.30 BH

Nytårsdag
1. januar

Advent og jul skal minde os om, at Gud er med i vores tid.
Gud lod sig føde.

Davinde
17 MA
Fyraften

Julesøndag
28. december

Vi har det med at glemme, at livet ikke er en selvfølge.
Tiden bare flyver afsted.
Vi kan ikke se noget, høre noget, bruge nogen og give
nogen noget. Vi bare letter med vinden som et mælkebøttefnug.

Allerup

19 MA
Musik
9.30 MA
Børn

Tirsdag
6. januar

17 MA
Fyraften
11 AS

Onsdag
14. januar

9.30 AS
19 MA
Stort foredrag

2.s.e.h3konger
18. januar

11 AS

Lukket
Orgel renses

Sidste s.e.h3k
25. januar

14.30 AS
Kaffe

Lukket
Orgel renses

Septuagesima
1. februar

11
Koncert + tapas

9.30 MA

Tirsdag
3. februar

17 MA
Fyraften

Seksagesima
8. februar

11 AS

Fastelavn
15. februar

11 AS

1. søn. i fasten
22. februar

14.30 AS
Kaffe

14 MA
Børn

Torsdag
26. februar
MA
BH
AS

16 MA
Sognedag

sognepræst Malene Aastrup
sognepræst Birthe V. Henriksen
sognepræst Anne Sophie B. Simonsen

10 MA
Børn
16 MA
19 MA
Foredrag

Grafisk produktion: www.prografisk.dk

Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang!
Hjertestarter!
Kan ikke se noget, kan ikke høre noget.
Kan ikke bruge nogen, kan ikke være nogen.
Kan ikke li’ nogen, kan ikke gi’ nogen noget.
Fyld mere salt på, fyld mere malt i.
Sæt mere strøm til, fyld flere drømme i mig.
Blæs mig igennem som et mælkebøttefnug,
der kæmper for at få lov at gi’ slip!
Blæs mig til grunden som en udestue,
der aldrig skulle ha’ været ført op!
Hjertestarter!
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Børnehjørnet
Første søndag i advent

Søndag d. 30. november kl. 14 i Allerup kirke

Familiegudstjeneste med musik af Svøbsk & Lunau-Sund.
Efter gudstjenesten danser vi videre om det store juletræ ved
præstegården, og Svøbsk spiller julesange, mens vi spiser æbleskiver og drikker gløgg/kakao.

Til alle jer, der savner babysalmesang!

Søndag d. 7. december kl. 11 i Fraugde kirke
Hvad har du at miste?
Med udgangspunkt i sine personlige
oplevelser fortæller René Nielsen onsdag den 14. januar om det at miste.

Salmeleg og fortælling gæster Fraugde kirke i en juleversion.
Efter sangleg og bibelfortælling vil der som vanligt være stillet borde
op i kirkegangen, hvor vi hygger os med boller, saft og en kaffetår.

Gudstjeneste med Lucia-optog

Søndag d. 14. december kl. 11 i Fraugde kirke

Vi fejrer Lucia-dagen med
stemningsfuldt optog i kirken.
Er du mellem 6 og 15 år, og har
du lyst til at være med til at skabe
en næsten fortryllet og magisk
stemning med stearinlys og sang i
kirken, så kom og vær med.
Vi øver optoget torsdag d. 11. december kl. 15.30-16.00 i Fraugde
kirke og medvirker som Lucia-piger og -drenge ved gudstjenesten
om søndagen d. 14. december kl. 11 i Fraugde kirke.
Tilmelding til Trine Lunau på tlf. 2396 9060 el.trinelunau@gmail.com

Klezmerduo giver koncert
i Fraugde kirke søndag den 1.
februar. Kom og oplev traditionel jødisk sang og festmusik.

Børne-julegudstjeneste

Juleaften d. 24. december kl. 11 i Fraugde kirke

De seneste år har vist, at der er stor interesse for at tage børnene
med i kirke - særligt når gudstjenesten tager højde for, at der er børn
tilstede.

Leg og fortælling

Søndag d. 4. januar kl. 9.30 i Davinde kirke

Vi fejrer Helligtrekongersdag og julens officielle afslutning med
salmeleg og fortælling i Davinde kirke. Juletræet vil være tændt en
sidste gang.
Tag dine julegodterester med til kirke, så fortærer vi godterne sammen med boller og varm kakao/kaffe/te.

Babysalmesang
Per Stig Møller om Kaj Munk
torsdag den 26. februar i Davinde
kirke. Hør vores tidligere kirkeministers foredrag om præst og digter
Kaj Munk.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Hver torsdag kl. 11 i Fraugde kirke
med opstart d. 29. januar

Hvert femte barn går til babysalmesang, og ikke uden grund.
Tilmelding til Malene Aastrup maaj@km.dk, hvis du vil være sikker
på en plads på holdet.

Fastelavn er mit navn!

Søndag d. 15. februar
kl. 10 i Davinde kirke og kl. 14 i Allerup kirke

Fastelavnsgudstjeneste i kirkerne og derefter tøndeslagning i
tilhørende forsamlingshus med slikposer og fastelavnsboller samt
teaterforestilling med Klods Hans Dukketeater.

Salmelegestue i Fraugde konfirmandstue
Fredage efter aftale med dagplejere

Salmelegestue for dagplejemødre og -børn – i Fraugde konfirmandstue d. 16/1, 23/1, 20/2 og 27/2. Vel mødt!

Sognevejviser

December

Kirkekontor

Fyraften i Davinde:
Julestemning

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

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Simonsen
er på barsel frem til d. 5.1.2015.
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk

Morgensang

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

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. 8.30-17.
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.

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Fyraften i Davinde: Tid og Tumult
Tirsdag d. 6. januar kl. 17

Nytår forsinket - til dig, der sov
længe nytårsdag.
Dele af bandet Tumult vil synge
dybsindige og finurlige sange
om tiden og dens tumult.
Champagne og kransekage.

Søndag d. 1. februar kl. 11

Ann-Mai-Britt Fjord
og Henrik Bredholt
med sang, harmonika,
saxofon, dulcimer
og tuba i traditionel
jødisk festmusik, nært
beslægtet med balkan
og sigøjnertradition.
Musikken ‘ler med det ene øje, mens det andet græder’!
Vin og tapas.

Fyraften i Davinde: Lyset er på vej

Tirsdag d. 3. februar
kl. 17

Vi fejrer Kyndelmisse med
”Musik som varmer i vinterkulden” - ligesom lys gør ved Tina Christiansen, orgel
og Henriette Jensen, saxofon.

Morgensang

Fredag d. 9. januar kl. 9.30 i Fraugde kirke

Lysandagt

Torsdag d. 18. december kl. 19 i Allerup kirke

En kirke fuld af levende lys og guddommelig fred.
Andagt ved Krestine Althea Mortensen og Malene Aastrup.
Solosang ved Trine Lunau.

Juleaften d. 24. december

Onsdag d. 14. januar kl. 19 i Allerup kirke

Gudstjenester:

kl. 14.00 i Fraugde kirke,
kl. 14.30 i Allerup kirke,
kl. 15.30 i Fraugde kirke og
kl. 16.00 i Davinde kirke.

Sang giver varme og lys til sindet trods vintermørket - man
bliver ‘glad i låget’.
Hyggesnak, kaffe og rundstykker bagefter.

Gudstjeneste og foredrag
Hvad har du at miste?

Juleaftensdag i kirkerne

Organist ved alle tre kirker
Kirkesanger

Nytårsdag d. 1. januar
kl. 17 i Fraugde og
kl. 19 i Allerup kirke

Det nye år fejres med gudstjeneste og festlig musik! Michael
Thrane medvirker på trombone.
Champagne og kransekage.

Vi synger dine favoritsange!
Også de advents- og julesange, du aldrig får nok af.
Som altid kaffe og rundstykker til sidst.

Allerup kirkegård:
Graver og kirketjener Jette Knudsen, se u. kirketjenere.
Kirsten Hegner, tlf. 25 61 22 49,
mail: hegner1@hotmail.com

Koncert i Fraugde med Klezmerduo

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

Barselsvikar frem til d. 31.12.2014
Sognepræst Birthe V. Henriksen
tlf. 22 15 05 26, mail: bhe@km.dk

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

Nytårsgudstjeneste

Svøbsk & Lunau-Sund fletter
de gamle julesalmer sammen
og forener dem i et på en
gang traditionelt og moderne
udtryk.

Præster

Kirketjenere

Februar

Tirsdag d. 2. december
kl. 17

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

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

Januar

I Fraugde kirke er Niels Hansen organist, og Ole Thrane
medvirker på trombone.
I Allerup og Davinde kirker
er Bjarke Visby gæstemusiker på trombone, og Kirsten
Hegner er organist.

Vi kan miste liv og lemmer. Vi kan miste venner og kærlighed. Hvordan kommer vi videre?
Det vil René Nielsen give os sit bud på. René Nielsen var
24 år, da han i 1991 var udsat for en togulykke, hvor han
mistede begge ben.
Vi mødes kl. 19 i Allerup kirke til gudstjeneste. René Nielsen vil “gæsteprædike”. Derefter foredrag i forsamlingshuset med ost og rødvin.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig
senest d. 8. januar 2015 til Hanne Ottosen på 65 97 25 27
eller 24 48 08 44. Der er et begrænset antal pladser, som
fordeles efter først til mølle princippet.

Alle beboere i Davinde indbydes til
sognedag. Kl. 14 er der kaffe og rundvisning på Davinde Savværk, og kl. 16
ses vi til en kort gudstjeneste og visionsdebat. Dagen afsluttes med et let
aftensmåltid i kirken senest kl. 17.30.

Julemorgen er der solosang ved Trine Lunau i alle tre kirker.

Fraugde menighedsråd

vil gerne prøve at gå nye veje med hensyn til kirkegang
og har derfor besluttet, at der den sidste søndag i januar
og februar vil være gudstjeneste kl. 14.30 med efterfølgende kirkekaffe.

NYT: Sidste søndag i måneden eftermiddagsgudstjenester i Fraugde og Davinde kirker





Thyge Torjusen, Formand

Fraugde kirke kl. 14.30 + kaffebord
Davinde kirke kl. 16

Filmklub i Allerup præstegård
Tema: Tankevækkende film om
et barns følelse af undergang.

Torsdag d. 29. januar kl. 19:

The Book Thief / Bogtyven, 2013.
Extremely loud and incredibly close / Ekstremt højt
og utrolig tæt på, 2011.

Søndag d. 25. januar kl. 14 - 17.30

Juledag d. 25. december
kl. 9 i Davinde kirke,
kl. 10 i Allerup kirke og
kl. 11 i Fraugde kirke

I 2014 er det 70 år siden, at præst og digter Kaj Munk blev
skudt af tyskerne, og Davinde menighedsråd arrangerer i den
anledning dette foredrag ved tidligere kirkeminister Per Stig
Møller.
Arrangementet indledes med en kort gudstjeneste ved sognepræst Malene Aastrup, og der vil undervejs blive serveret
forfriskninger.
Det er gratis at deltage i arrangementet, men du skal tilmelde
dig til Helle Henriksen, tlf. 23 60 02 51 senest d. 9. februar.

Torsdag d. 19. februar kl. 19:

Sognedag for beboerne i Davinde

Juledag med solosang

Per Stig Møller: Kaj Munk som præst og digter

Torsdag d. 26. februar kl. 19 i Davinde kirke

På gensyn!

Torsdag d. 19. marts kl. 19:
Hushpuppy, 2012.

Nyt: Voksenkor i kirken

Det er herligt at synge og endnu bedre at synge sammen. Kom og vær med i det nyopstartede voksenkor i
Fraugde kirke. Vi øver hver tirsdag kl. 20-22. Repertoiret er dejligt blandet. Vi skal synge rytmiske, engelsksprogede sange i gospel- og pop-genren, såvel som
dykke ned i den danske sangskat af viser og salmer.
Alle kan være med, både helt nye og garvede korister.
Vel mødt.

Korleder Trine Lunau

