Juni - juli og august 2015

Hjemvendt
”Kender du alle”? udbrød en af landsbyens beboere og undrede sig over, hvordan jeg kunne vide, hvem så mange var
og kende dem ved navn.
”Det er mit arbejde”! lød mit svar.
For det er jo netop, hvad præstens arbejde også er: At kende
sine sognebørn. At vide, hvem der bor her og der, hvad de
hedder, hvad de laver, hvem de er. Det medmenneskelige
møde er en del af forkyndelsen.
Den første tid var der mange, der spurgte: ”Er I så faldet til”?
Jeg undrede mig over spørgsmålet. For vi faldt til med det
samme. I gjorde det så let for os. Tog så godt imod os.
Inviterede os ind og orienterede os om alt, hvad der foregik
her og der i sognene.
Nu kan jeg godt se, at selvom vi hele tiden har følt os
hjemme, så er vi efter tolv år vokset endnu mere sammen
med jer.
Der er blevet holdt mange gudstjenester: Klassiske, fyraften,
musik, rock, lysandagter, børne- og konfirmandgudstjenester. Der er blevet døbt, konfirmeret, viet og begravet
mange. I glæde og sorg.
Jeg kender ikke alle, men jeg kender virkelig mange. Derfor
har det også været en svær beslutning at tage herfra.
Jeg tænker, at jeg forlader ikke jer. Jeg tager et sted hen, hvor
jeg kan være præst for alle dem, som ønsker mig. Nemlig
til Ryslinge Valgmenighed. En enkelt kirke. En fri menighed
indenfor Folkekirken, adskilt fra Folkekirken derved, at der
ingen sognegrænser er.
Vi vendte hjem til jer, men min familie og jeg vender nu
tilbage til det grundtvigske, som jeg kommer fra.
Tak for alt skal lyde til jer – Babyer, børn, voksne, ældre,
”rødder”, kolleger, babysalmesangsmødre, filmentusiaster,
bogorme, musikglade, dåbsfamilier, konfirmander, brudepar,
alle jer, der må bære på en stor sorg, troende og tvivlende
- alle jer, der fandt til kirke og lod mig møde jer! Det har
været en stor ære at være en del af jeres liv!
En ting har jeg kun tilbage at ønske: Må I tage lige så godt
imod alle tilflyttere, som I har taget imod os, så vil FraugdeAllerup-Davinde, Højby forblive det smørhul, som jeg
holder så meget af!
Tak for nu på vegne af hele min familie til alle jer!
Guds fred til vi ses igen!
Malene Rask Aastrup, sognepræst fra 2003-2015

Fotos fra Malenes afskedsreception den 27.4.2015 i Allerup forsamlingshus.
Flere fotos på www.fraugdeallerupdavinde.dk
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Under vakancen kan der forekomme ændringer i gudstjenestelisten
AS
sognepræst Anne Sophie B. Simonsen
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Børnehjørnet
Babysalmesang

Vi fejrer Carl Nielsens 150-års
fødselsdag med et musikalsk foredrag søndag den 21. juni i Allerup
præstegårdshave.

Efter sommerens kursus for minikonfirmander i uge 27 medvirker
børnene søndag den 5. juli i
en festlig familiegudstjeneste i
Fraugde kirke. Fotoet viser sidste
års minikonfirmander.

Vi holder sommerferie
med babysalmesang i sommermånederne men vender
stærkt tilbage til september!
Så hold øje med kirkernes hjemmeside, hvor der vil komme
information om tidspunktet.
Vi glæder os til igen at synge og lege med de små yndlinge.

Minikonfirmander

Hey 3. klasser!
Hvad er den store bygning, som ligger lidt højere end alle
de andre huse i Fraugde, egentlig for en? Hvorfor ringer
klokkerne? Hvad er der under gulvet i kirken? Og hvad er
det alt sammen for noget med ham Jesus og Gud?
Vi skal undersøge, synge, lege og lave skuespil, når vi i uge
27 har minikonfirmanduge. Det foregår fra tirsdag d. 30/6
til fredag d. 3/7 i Fraugde kirke kl. 8-13. Kirken vil være
åben fra kl. 7.40, hvor en voksen serverer friskbagte boller
hver morgen.
Det hele munder ud i en festlig familiegudstjeneste d. 5.
juli, hvor I viser jeres familie og alle andre, hvad vi har
lavet sammen.
Det er for alle børn i pastoratet, der netop er ved at afslutte
3. klasse.
Vi glæder os til at høre, at DU gerne vil være med, og vil
bede om tilmelding til Trine Lunau på mail: trinelunau@
gmail.com
Vil du vide mere, så kontakt Trine.

Søges: Unge sangere til fritidsjob

Ro til Tro er et åndehul midt i
hverdagens gode men også hektiske
tempo. Her er tiden din til at samle
tankerne eller til at lade dem flyve
langt væk.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

I løbet af efteråret vil vi ansætte
unge sangere i alderen 14-17
år til at hjælpe med salmesangen ved ca. 1 gudstjeneste om
måneden i Fraugde kirke.
Vi regner med at skulle bruge
6-8 sangere i vores nye “sangerteam”, og har du lyst til at være med, kan du allerede nu
kontakte Trine på mail: trinelunau@gmail.com for mere
info og evt. opskrivelse til en lille sangprøve. Hold øje
med kirkebladet i efteråret, her vil være mere info.

Familiegudstjeneste med minikonfirmander
Søndag d. 5. juli kl. 11 i Fraugde kirke

Vær med til en festlig gudstjeneste for børn og voksne,
som bl.a. vil vise, hvad årets minikonfirmander har lavet i
ugen op til.
Vi slutter af med kaffe, saft og boller.

Sognevejviser

Sognepræst Malene Rask Aastrup
er fratrådt pr. 30.4.2015. Vore tre
sognes menighedsråd har påbegyndt rekruttering af ny sognepræst, som vi håber at kunne
byde velkommen her til pastoratet
i sensommeren.

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: tirsdag – fredag 9.30–12.30
Dåb, vielser og begravelser aftales med den præst, der skal
foretage den kirkelige handling.

Præster

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

Kirketjenere

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

Kirkesanger

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

Tak til Malene
Når dette læses, har Malene allerede været præst i
Ryslinge i ca. en måned. Alligevel skal der også på
denne måde lyde en tak til Malene for hendes arbejde
i vores pastorat i næsten 12 år.
Malene kom til Allerup og Davinde sogne uden
erfaring fra præstearbejdet, men hun var kendetegnet
ved fra den første dag at leve sig ind i sognenes liv og
hverdag. Meget hurtigt blev hun ikke alene ”sognebarn” med sin familie, men hun blev stærkere end
de fleste, en god ven og en afholdt prædikant, der
bevægede sig naturligt og hjemmevant i de to, senere
tre sogne.
Vi er dig meget taknemmelige for din tid i vores pastorat. Vi ønsker dig, Malene, al mulig held, lykke og
glæde i din nye tilværelse. Tak til dig for din tid i vores
pastorat.



Menighedsrådsformand Erik Toftegaard
På vegne af Fraugde Allerup Davinde pastorat

Davinde kirkes kapel/
tidligere våbenhus
Gennem snart
flere år har vi i
menighedsrådet i
Davinde diskuteret en bedre
udnyttelse af det
tidligere våbenhus. Sagen er, at
rummet meget
sjældent benyttes
som kapel, og vi har i Davinde ikke et rum i forbindelse med kirkeaktiviteter i lighed med de to øvrige
kirker i pastoratet.

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

Det rådes der bod på nu, idet den tidligere dør genåbnes fra rummet og ind til kirken. De kirkebænke, der
bliver tilovers, placeres i dette siderum.

Der ligger ekstra kirkeblade i kirkerne. Desuden får alle husstande udbragt kirkeblad – hvis du ikke har modtaget dit, så
kontakt os!

Arbejdet kommer til at foregå her i første halvår af
2015, dog på en sådan måde, at det ikke er til gene
for kirkegangen.

Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter. Ring 66 15 44 15.

Vi håber på denne måde ikke blot at gennemføre vore
aktiviteter på en bedre måde, men også at skabe et
muligt rum for børn samt plads til de samtaler, præsten måske gerne vil have i fred.

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Indtil da: undskyld vi roder en smule.

Juni

August

Morgensang

Morgensang
Fredag d. 7. august
kl. 9.30 i præstegårdshaven
i Fraugde

Fredag d. 12. juni kl. 9.30 i Fraugde kirke
Tank humøret op - vi synger fra ’den blå’!
Der er frit valg, kaffesnak og morgenbrød.

Gensyn/genhør efter ferietiden! En times tid med skønne sange og morgenbord.
Skulle vejret drille, rykker vi
ind i præstegården.

Ro til Tro
Tirsdag d. 16. juni kl. 17 i Fraugde kirke

Nu er timen til stilhed, til bøn og til
tanker, til ord som har vægt og som
kræver et svar (salme 786).
En stund til ro og eftertanke. Til at
tænde et lys for en, du har kær. Til
at lade dig fylde af dejlig musik,
mens tankerne drager på valfart.

Højskoledag: Carl Nielsen 150 år

Sogneudflugt
Søndag d. 27. september 2015
for Fraugde Allerup Davinde

Søndag d. 21. juni kl. 14 i Allerup præstegårdshave

For 150 år siden blev
Fyns store komponist Carl
Nielsen født – kun 7 km
fra Allerup kirke. Det skal
fejres! Og det gør vi i Allerup præstegårdshave med
et musikalsk foredrag.
Ulla Munch og Charlotte Dagnæs-Hansen vil fremføre
nogle af Carl Nielsens smukkeste sange og melodier og
krydre det med små anekdoter om den berømte komponist.
Der bliver også rig mulighed for selv at synge med på nogle
af hans kendteste sange. – hvem elsker ikke igen og igen at
synge ”Jeg ved en lærkerede”.
Vi starter med en kort gudstjeneste i præstegårdshaven
inden foredraget, og undervejs serveres der kaffe og kage.
Hvis regnen siler ned, rykker vi indenfor i kirken og efterfølgende i konfirmandstuen.
Dagen kræver ikke tilmelding. Alle er velkomne!

Juli
Gudstjenester i juli måned
Som tidligere år skærer vi lidt ned på antallet af
gudstjenester i juli måned, og det betyder, at der om
søndagen kun er én gudstjeneste i pastoratet.
I er altid meget velkomne til at bestille kirkebil til
alle gudstjenester og kirkelige arrangementer på
tlf. 66 15 44 15.

Kære Menighed!

Sogneudflugten i år går til Roskilde Kloster og Krebsehuset ved Sorø.
Vi glæder os til at tage imod jer og håber, at septembers
himmel bliver solrig og blå!
Den foreløbige plan ser sådan ud:
09:00	Afgang med bus fra Davinde kirke med
opsamling ved Allerup og Fraugde
kirker. Undervejs til Roskilde serveres
der rundstykke / kaffe på bussen.
11:00	Forventet ankomst til Roskilde Kloster
11:00 - 12:30 Rundvisning på klostret
12:50 - 14:15	Frokost i Restaurant Bryggergården
med en platte plus en øl/en snaps
14:30 - 15:15 Bustur til Sorø-egnen
15:15 - 16:15	Kaffe og lagkage i Krebsehuset ved
Sorø
16:45 - 18:00 Forventet hjemkomst

Obs!

Egenbetaling pr. person er kr. 100.-.

Søndag d. 26. juli er der gudstjeneste i
Allerup kirke kl. 8.30

Tilmelding til Helle på tlf. 65 97 21 17 eller mail
hellepernielsen@gmail.com senest d. 1. august 2015.
Der er plads til maks. 60 personer, og tilmelding er efter
først til mølle-princippet.

Det er pastoratets eneste gudstjeneste, og tidspunktet
skyldes vikardækning.

