December 2015 - januar og februar 2016

I konfirmandstuen i Allerup vil vi i løbet af to aftener, nemlig
den 26. januar og den 23. februar 2016 kl. 19, gå på opdagelse i H.C. Andersens eventyrverden ved at læse et udpluk
af hans eventyr. Vi vil læse eventyrene Nattergalen, Jødepigen, Lille Idas blomster og De vilde svaner. De fleste af os
mener, at vi kender H.C. Andersens eventyr, men bevæger
vi os fra de kendteste eventyr, åbner der sig nye og ukendte
sider af hans eventyrdigtning.
I tillægget til sin selvbiografi skrev H.C. Andersen, at han
med sin digtning gerne ville åbne øjne og hjerter for det
skønne, det sande og det gode og, skrev han, åbne vore
øjne for den synlige tråd, der viser, at vi tilhører Gud.
Sådan fik H.C. Andersen udtrykt, at han med sine eventyr
ville mere end at skrive en god historie. Han ville åbne
læseren mod det religiøse.
Digtning var H.C. Andersens livsprojekt. Han brugte det
meste af sin tid på at skrive skuespil og romaner. Eventyrene
var tænkt som en nicheproduktion. Men det var eventyrene,
der rigtig lykkedes for H.C. Andersen. Det var eventyrene,
der gjorde ham berømt. Hvad der sårede H.C. Andersen var,
at eventyrene blev læst som børnelitteratur, for som børnelitteratur var de ikke tænkt. I hvert fald ikke alle sammen.
Ud af H.C. Andersens 156 eventyr, er der kun en femtedel,
der kan forstås af børn. Det skal dog siges, at det til dels
var H.C. Andersens egen skyld, idet han kaldte sine første
eventyrudgivelser ”Eventyr fortalt for børn”. Nu var der det
ved det, at H.C. Andersen med betegnelsen barn forstod
noget andet end det, vi sædvanligvis forstår. Det barnlige
var for H.C. Andersen det legende, det impulsive og det
fantasifulde. Egenskaber, der helst også skulle være at finde
hos den voksne.
I de næsten 40 år H.C. Andersen skrev eventyr, var han
inspireret fra mange retninger. I nogle af eventyrene var han
inspireret af Folkeeventyr, i andre eventyr var han socialrealistisk inspireret, og i andre igen var han inspireret af historien og poesien. Det var især de tidligste af hans eventyr, der
havde Folkeeventyret som inspirationskilde. Langt de fleste
af hans eventyr er selvopfundne fortællinger, der ikke holdt
sig inden for Folkeventyrets opbygning med en ”happyending”.
H.C. Andersens eventyr er gennemsyret af kristen tankegang. Hans inspirationskilde er ikke teologisk lærdom. Hans
kristendom er den traditionelle – og til en vis grad også den
folkelige kristendom. Inspirationen er først og fremmest den
tro, der lever i hans hjerte.
Kom og vær med til to aftener i Allerup præstegård, hvor vi
går på opdagelse i H.C. Andersens eventyr.
Sognepræst

Signe Paludan

Dato

Fraugde

Allerup

Tirsdag
1. december
2. s. i advent
6. december

17 SP
Fyraften
11 AJ

9.30 AJ
19 AJ
Lysandagt

Torsdag
10. december
3. s. i advent
13. december

11 AJ Lucia +
konfirmander

4. s. i advent
20. december

11 SP

Juleaften
24. december

11 AJ Børn
14 AJ
15.30 AJ

14.30 SP

Juledag
25. december

11 AJ

9.30 SP

Anden juledag
26. december

11 SP

Julesøndag
27. december

9.30 SP
9.30 SP

16 SP

11 SP

9.30 AJ

Nytårsdag
1. januar

17 AJ

Helligtrekonger
3. januar

11 AJ

19 SP

Tirsdag
5. januar

17 SP
Fyraften

1.s.e.h.3k.
10. januar

11 SP

Sidste s.e.h.3k.
17. januar

11 AJ

Septuagesima
24. januar

11 AJ

Seksagesima
31. januar

11 SP

9.30 SP
9.30 AJ
9.30 SP
9.30 SP

Tirsdag
2. februar

17 SP
Fyraften

Torsdag
4. februar

17 AJ
Ro til tro

Fastelavn
7. februar

11 AJ

14 SP
Børn

1. s. i fasten
14. februar

11 AJ

9.30 AJ

2. s. i fasten
21. februar

11 SP

Torsdag
25. februar

17 AJ
Krummer i kirken

3. s. i fasten
28. februar

11 AJ

AJ
SP

Davinde

10 SP
Børn

9.30 SP

9.30 AJ

sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
sognepræst Signe Paludan

Børnehjørnet
Familiegudstjeneste med Lucia
og konfirmander
Søndag d. 13. december
kl. 11 i Fraugde kirke

Syng julen ind med Sigurd Barrett
Kom og oplev Sigurd og hans gode
historier og musikalske juleunivers
den 15. december kl. 17 i Fraugde
kirke.

Vi fejrer Lucia-dagen med børnenes luciaoptog i kirken. Desuden vil årets konfirmander fra
Fraugde også sætte deres præg
på denne familiegudstjeneste. Vi
slutter af med saft og æbleskiver.
Er du mellem 6-15 år, og har du lyst til at skabe en smuk og
festlig stemning med stearinlys og sang i kirken, så kom og vær
med! Vi øver optoget torsdag d. 10. december kl. 15.30-16 i
Fraugde kirke. Tilmelding til Trine Lunau på tlf.: 2396 9060 el.
trinelunau@gmail.com.

Syng julen ind med Sigurd Barrett
Tirsdag d. 15. december kl. 17 i Fraugde kirke
Sigurd Barrett fører børn og voksne ind i julens verden, mens
vi hører gode historier og synger masser af julesange. Tag nissehuen på og vær med til en forrygende time.
Det er gratis at være med, men da der er et begrænset antal
pladser, er det påkrævet, at man forinden har hentet billetter på
vores kirkekontor hos Tornbjerg kirke, Skærmhatten 1.
Der kan maks. hentes 5 billetter pr. familie.

Om at sige ja til integration
Et underholdende og provokerende
billedforedrag ved Jacob Holdt
den 14. januar kl. 18 i Davinde
forsamlingshus.

Juleaften for børn
Juleaften d. 24. december kl. 11 i Fraugde kirke
“I aften er det juleaften, - der er længe længe til!”
Børne-julegudstjeneste for spændte og glade børn.

Salmelegestue
Tirsdage kl. 9.30 i januar og februar i
konfirmandstuen i Fraugde
Sang og leg med salmer og remser i konfirmandstuen for dagplejebørn og dagplejemødre.
Vi mødes tirsdage kl. 9.30 på følgende datoer: 5/1, 12/1, 2/2
og 9/2-2016.

Krummer i kirken!
Torsdag d. 25. februar kl. 17 i Fraugde kirke

Ny litteraturkreds i Allerup
Sognepræst Signe Paludan inviterer til litteraturkreds om H.C.
Andersens eventyr den 26. januar
og den 23. februar.

Det kribler og krabler, når børn i alle aldre er til børnegudstjeneste. Vi skal synge og lege og spæne, alt hvad vi kan!
Vi slutter af med fællesspining i sognegården. Det koster en
20’er for voksne og er gratis for børn.
Af hensyn til maden vil vi bede om tilmelding til Charlotte
Hansen på charlotteh911@gmail.com senest d. 22. februar.

Babysalmesang
Tirsdage kl. 10.30-11.30 i Fraugde kirke

Grafisk produktion: www.prografisk.dk

Ny litteraturstudiekreds

KIRKEBL AD

Gudstjenester i kirkerne

Præstens klumme
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Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

For dig, der har en baby og elsker musik og sang.
Juleferie d. 22.12. og d. 29.12.2015.
Mere info og tilmelding hos Trine Lunau tlf.: 2396 9060 el.
trinelunau@gmail.com

Juleafslutninger i Fraugde kirke
Dagplejebørn:		
Fraugde børnehave:
Nørrebjergskolen:
Tingkærskolen 0.-3. kl.:
Tingkærskolen 4.-9. kl.:

d. 15. december kl. 9.30
d. 18. december kl. 10
d. 22. december kl. 10
d. 22. december kl. 8.45
d. 22. december kl. 13.30

Sognevejviser

December

Januar

Februar

Kirkekontor

Fyraften – De ni læsninger

Nytårsdag

Fyraften – Kyndelmisse

Tirsdag d. 1. december kl. 17 i Davinde kirke

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

Tirsdag d. 2. februar kl. 17.00 i Davinde kirke

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 kl. 9.30–12.30

Det nye år fejres med musik og champagne.
Michael Thrane medvirker på trombone.

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

Fyraften - Nytår
Tirsdag d. 5. januar kl. 17 i Davinde kirke

Præster

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk
Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: srp@km.dk

Kirketjenere

”De ni læsninger” er en anderledes form for julegudstjeneste,
der er hentet hér til landet fra England og er blevet et populært indslag i julemåneden i mange af landets kirker. Gudstjenesten er bygget op omkring bibelske læsninger, korsang og
fællessang. De bibelske læsninger begynder ved Skabelsen,
går over profeterne til Jesu fødsel.
Kingokoret under ledelse af Trine Lunau synger ved ”De ni
læsninger”, og konfirmander medvirker med oplæsning af de
bibelske tekster.

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

Fraugde, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kgd@post.tele.dk
Graver Carsten Henriksen 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

Fredag d. 8. januar kl. 9.30 i
Fraugde kirke

Advent, jul, vinter… Højskolesangbogen er til helårsbrug.
Du vælger, vi synger! Og “så er
kaffen klar”.

Søndag d. 7. februar
kl. 10 i Davinde kirke og
kl. 14 i Allerup kirke

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning samt
vores velkendte dukketeater i
det lokale forsamlingshus.
Der vil være kaffe og kage til
forældre og voksne. Til børnene er der som sædvanligt slik
og juice.
Kom udklædt og veloplagt!

N.F.S. Grundtvig

Lysandagt
Torsdag d. 10. december kl. 19 i Allerup kirke

“Det første lys vi tænder…” - nedtællingen er igang, og
denne aften tænder vi masser af lys for at holde vinterens
mørke ude.
Vi lader adventstidens salmer og tekster komme til orde,
mens vi venter på julens komme.

Morgensang
Fredag d. 11. december kl. 9.30 i
Fraugde kirke
Morgensangen er din og min og
vores! Advents- og julesangene
venter på os, kaffe og morgenbrød til sidst.

Gudstjenester i pastoratet Juleaften

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

Fraugde kl. 11: Børnegudstjeneste.
Fraugde kl. 14 og kl. 15.30: Julegudstjeneste.
Allerup kl. 14.30: Julegudstjeneste.
Davinde kl. 16: Julegudstjeneste.

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Morgensang

Tag del i decembers forventnings
glæde, når Svøbsk & Lunau-Sund
fylder kirken med gode adventsog julesange.

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.

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

Vi markerer nytåret med pigekoret InTune fra Odense under
ledelse af Tina Rassing. Fællessang og prædiken, der har Nytåret som tema indgår i gudstjenesten.

Torsdag d. 3. december kl. 17 i
Fraugde kirke

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN

Kirkegårdene

Fastelavn

Julekoncert med
Svøbsk & Lunau-Sund

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

Den 2. februar er kyndelmisse.
I ”gamle dage” fejrede man
denne dag som en lysfest for
at markere, at halvdelen af
vinteren er gået. I år fejrer
vi kyndelmissegudstjeneste i
Davinde med levende lys i kirken. Ind imellem fællessang og
prædiken vil der være musiske indslag af den jødiske duo
”Klezmerduo”, Ann-Mai-Britt Fjord på harmonika og Henrik
Bredholt på sopransaxofon.
Efter fyraftensgudstjenesten serverer Davinde beboerforening en kyndelmisse-menu i forsamlingshuset.
Prisen for spisning er kr. 50 pr. person, og medmindre du
normalt deltager i spiseaftenerne, skal du tilmelde dig til
Jørgen Munk, tlf. 3131 5813 / 6597 3197.

I Fraugde spiller Michael Thrane under julegudstjenesterne, og i Allerup og Davinde medvirker Bjarke Visby,
begge på trombone.

Foredrag v/ Jacob Holdt
Om at sige ja… – og integrere os med de andre
Torsdag d. 14. januar kl. 18 i
Davinde forsamlingshus

Velkommen til fordrag med den
kendte fotograf Jacob Holdt.
Et underholdende og provokerende billedfordrag om, hvordan
vi integrerer os med dem, vi ikke
bryder os om eller frygter.
Fordraget viser, hvad vi selv får ud af at integrere os med
”de andre” - både økonomisk og menneskeligt, og hvordan
denne amerikanske integrationsmodel går begge veje, ved
at indvandrerne først ved at føle sig elskede og inkluderede
åbner sig for vore danske/grundtvigianske værdier og fører
dem videre… - selv Hizb ut-Tahrir og islamister.
I forbindelse med arrangementet vil der blive serveret en let
buffet. Forventet afslutning ca. kl. 21.30.
Tilmeldning senest d. 4. januar 2016 til Helle, tlf. 2360 0251.
Arrangementet er gratis.

Ny litteraturkreds
Tirsdag d. 26. januar kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Vi vil læse et udpluk af fire af H.C. Andersens eventyr. Denne
første aften læser vi Nattergalen og Jødepigen. Eventyrene
kan hentes på Højby Bibliotek, og alle er velkomne.
Læs mere i Præstens klumme her i bladet.

– foredrag ved professor emeritus, dr. phil.
og dr. theol. Erik A. Nielsen
Onsdag d. 10. februar
kl. 19 i Fraugde kirke

Vi fortsætter vores foredragsrække om store danske salmedigtere, og denne aften er turen
kommet til Grundtvig. Aftenens
foredragsholder beskriver ham som den ”formentlig originaleste og mest vidtspændende dansker, der har levet.”
Ingen digter har så mange salmer i Den danske salmebog
som Grundtvig. I et frugtbart opgør med tidligere digtere
som Kingo og Brorson søgte og fandt han en dansk salmetone, der for altid fornyede og omtolkede dansk kristendom
og salmedigtning.

Morgensang
Fredag d. 12. februar kl. 9.30 i Fraugde kirke

Fællessang og kaffeforkælelse. En times tid i selskab med
andre sangglade. Derefter frisk kaffe og varm hygge!

Litteraturkreds i Allerup
Tirsdag d. 23. februar kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Vi mødes igen i konfirmandstuen, og på denne anden og
sidste aften om H.C. Andersens eventyr læser vi Lille Idas
blomster og De vilde svaner.
Alle er velkomne.

