Marts - april og maj 2016

Et større restaureringsarbejde venter Fraugde
kirke under ledelse af
arkitektfirmaet C og W
Arkitekter, Svendborg.
Kirken vil derfor være
midlertidigt lukket i
knap et års tid fra den
2. maj 2016.
Alle bænke skal tages
ud og køres til en
snedker, hvor de skal tilpasses et nyt varmesystem, der skal
sidde under bænkene. Efterfølgende skal de males.
Der skal stilles stilladser op i hele kirken, for at alle buer og
hvælvinger kan blive gennemgået for revner, og hvor det er
nødvendigt, skal der opspændes, hvilket er en meget stor
omgang. Alt, der er hvidt, skal kalkes - hvælvinger, buer og
murværk. Vinduer trænger også til reparation, så det ikke trækker ind i stille vejr.
Nationalmuseet skal finde en løsning mht. kisterne med Thomas Kingo og Birgitte Balslev, da solindfaldet er belastende for
læderbeklædningen. Derudover involverer arbejdet Kalkningsog Inventartjenesten, en varmekonsulent, arkitekt og konservator.
Vi forventer, at arbejdet afsluttes omkring april 2017, så vi kan
fejre påsken i en nyistandsat Fraugde kirke.

Dato

Fraugde

Tirsdag
1. marts
Midfaste
6. marts

11 AJ

Mariæ
bebudelsesdag
13. marts

11 AJ

Palmesøndag
20. marts

11 SP

Langfredag
25. marts

11 SP
Liturgisk
gudstjeneste

Påskedag
27. marts

11 AJ

Anden påskedag
28. marts

11 AJ

1. s.e.påske
3. april

11 NN

2. s.e.påske
10. april

11 NN

3. s.e.påske
17. april

11 NN
Konfirmation

11 SP

9.30 NN

9.30 NN
11 SP
Konfirmation

5. s.e.påske
1. maj

15 Koncert
Kingokor




Anden pinsedag
16. maj

9.30 SP
Konfirmation
10 SP
Varme hveder

11 NN

9.30 NN

9.30 SP

9.30 NN

6. s.e.påske
8. maj
Pinsedag
15. maj

9.30 SP

17 SP
Fyraften

4. s.e.påske
24. april

Kr. himmelfarts dag
5. maj

Vores graver, Carsten Henriksen, har
valgt at gå på efterløn og fratræder sin
stilling d. 15. marts 2016. Vi siger tak
til Carsten for hans gode og pligtopfyldende arbejde. Vi ønsker, at du må
finde dig til rette i dit nye job som
efterlønner.

14 SP
Børn

Bededag
22. april

I forbindelse med sognedagen i Fraugde, som er omtalt under
Maj måned, vil menighedsrådet orientere yderligere om den
kommende restaurering af kirken.
Vi håber at se så mange som muligt til denne dag, så vi sammen kan danne os det sidste indtryk af kirkerummet og se frem
til en nyrestaureret kirke i 2017.
Kingokoret vil markere lukningen af kirken med en koncert.

Meddelelse om fratræden

9.30 AJ

17 AJ
Tapas

Søndagsgudstjenester i de tre kirker

På vegne af Fraugde menighedsråd
Formand Thyge Torjusen

9.30 AJ

Skærtorsdag
24. marts

Tirsdag
5. april

Sognedag i Fraugde Sogn

Davinde
17 SP
Fyraften

Der vil i pastoratet være nogle ændringer i afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger under Fraugde kirkes lukning.
I Fraugde vil der under kirkens lukning være søndagsgudstjeneste 1 gang om måneden i konfirmandstuen i Fraugde
Sognegård (første gang Pinsedag d. 15. maj 2016).
Der vil i perioden være gudstjeneste hver søndag i såvel Allerup som Davinde. Der vil dog kun være gudstjeneste i én
af de to kirker den søndag, hvor der er gudstjeneste i Fraugde
Sognegård.
Der arrangeres fælles kørsel 1 gang om måneden fra Fraugde
til gudstjeneste i Allerup eller Davinde. Inden busturen mødes
vi til morgenkaffe i Fraugde Sognegård kl. 10 (første gang d.
29. maj 2016).

Allerup

9.30 SP
11 NN
Sognegård

9.30 NN
11 SP
Sanderumgaard

Trinitatis søndag
22. maj

11 NN

9.30 NN

1. s.e.trin.
29. maj

9.30 SP

11 SP
Bus fra Fraugde

AJ
SP
NN

sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
sognepræst Signe Paludan
prædikant endnu ikke fastsat
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Børnehjørnet
Børnegudstjeneste med æggejagt
Søndag d. 20. marts
kl. 14 i Allerup kirke

Vi mødes i kirken til en kort
børnegudstjeneste og “æggejagt”. Bagefter hygger vi med
saftevand og boller.

Så går den vilde æggejagt!

Velkommen til hele familien til
børnegudstjeneste og æggejagt d.
20. marts kl. 14 i Allerup kirke.

Babysalmesang
Hver tirsdag kl. 10.30 i Fraugde kirke

Vi synger og hygger i kirkerummet og slutter gerne af med
kaffe og snak i sakristiet. Alle med en baby kan være med.
Gerne tilmelding hos Trine.

Salmelegestue for dagplejebørn og -mødre
Restaurering af Fraugde kirke
Kirken skal gennemgå en større
restaurering og lukker derfor for
en længere periode.
Mere information her i bladet.

Vi mødes tirsdage kl. 9.30 i Fraugde konfirmandstue
Datoer for foråret er
d. 1.+ 8. marts,
d. 5. + 12. april og
d. 3. + 10. maj 2016.

Minikonfirmander
For alle børn i pastoratet, der går i 3. klasse.

Pinsegudstjeneste
på Sanderumgaard

Vi fortsætter den dejlige tradition
og mødes igen i år 2. pinsedag i
Den romantiske Have til gudstjeneste, musik og picnic.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Også i år vil der
være ét samlet forløb for årets minikonfirmander, hvor
hver dag vil byde på
en blanding af sang
og fortælling; leg og
læring.
Det foregår i uge
26/2016.
Mere information følger på kirkernes hjemmeside og på
Tingkærskolens intra.

”Jeg samler på de små børns smil”
Det er titlen på en af mine favoritsange i Højskolesangbogen. Og sidst vi sang den til den månedlige morgensang i Fraugde kirke, betød den sang ekstra meget, for
det er netop, hvad jeg gør: samler på de små børns smil.
For jeg er gravid med vores andet barn, som vi forventer
kommer til verden i maj måned.
Derfor går jeg på barselsorlov fra og med d. 3. april, og
i mellemtiden bliver min stilling dækket af en vikar.
Jeg glæder mig til at vende tilbage til kirkelivet i de 3 kirker i 2017, oven i købet i en nyrestaureret Fraugde kirke.
Sognepræst Anne Sophie B. Jakobsen

Sognevejviser

Marts

Kirkekontor

Fyraftensgudstjeneste

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
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
Er på barselsorlov fra d. 3. april 2016.
Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: srp@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
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
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.

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

Fyraftensgudstjeneste med kirkemusik
fra Middelalderen.
Koret “Kalundborg
Organum Ensemble”, som består af
9 herrer, medvirker
ved gudstjenesten.
Koret ledes af Andreas Bigum, der studerer klassisk sang ved
Odense Musikkonservatorium.

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Søndag d. 27. marts kl. 9.30 i Davinde kirke og
kl. 11 i Allerup og Fraugde kirker
Kristus er opstanden!
Michael Thrane medvirker på eophonium / trombone i
Davinde og Fraugde. Trine Lunau er solist i Allerup.

2. påskedag
Mandag d. 28. marts
kl. 11 i Fraugde kirke

Om den opstandne Kristus, der
møder mennesket i livet.
Kingokoret medvirker.

– foredrag ved forfatter og salmedigter Iben Krogsdal
Torsdag d. 3. marts kl. 19 i Fraugde kirke

Som afrunding på foredragsrækken om dansk salmedigtning retter
vi blikket frem mod i dag. Krogsdal vil se på de store linjer fra den
tidlige danske salmeskat frem mod
i dag. Hvad lever videre i nutidens
salmedigtning? Og hvor adskiller
ældre og moderne salmedigtning
sig fra hinanden?
Undervejs synges en række nye salmer, og der vil også være
lidt godt til ganen.

Filmklub
Onsdag d. 9. marts kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Vi skal i foråret se tre film om sorte i USA gennem de sidste
150 år. Du kan læse mere om filmene i folderen, som ligger
i vore kirker. Vi skal denne første gang se en film om en fri
mand, der bliver bortført og solgt som slave. Vi følger hans
kamp gennem 12 år for at blive fri igen.

Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Morgensang
Fredag d. 11. marts kl. 9.30 i Fraugde kirke

Maj
Sognedag Fraugde Sogn
Søndag d. 1 maj
kl. 15 i Fraugde kirke

Der bydes på kaffebord kl.15.
Menighedsrådet vil orientere
om deres arbejde samt lukning
af Fraugde kirke. Kingokoret vil
afslutte dagen med en koncert.
Husk: der er ingen gudstjeneste kl. 11.

Filmklub
Onsdag d. 4. maj kl. 19 i Allerup konfirmandstue

April

Vi skal denne gang se en film, hvor vi følger en mand gennem hele hans liv på vejen fra slavebarn i en plantage, og
indtil han ansættes som butler for præsidenten.

Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Fyraftensgudstjeneste

Morgensang

Salmedigtning i dag

Tirsdag d. 5. april kl. 17 i
Davinde kirke

Svøbsk v/ Maren Hallberg og
Jørgen Dickmeiss står for at skabe
musikalsk forårsstemning og spiller til salmer og sange.

Fredag d. 13. maj kl. 9.30 i Fraugde konfirmandstue

Denne gang i konfirmandstuen.
Vi tanker humøret op med sang! Humør og stemmebånd får
liv undervejs! Og “så er kaffen klar!”

Pinsedag
Søndag d. 15. maj
kl. 9.30 i Allerup kirke og
kl. 11 i Fraugde konfirmandstue

Filmklub
Onsdag den 6. april kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Vi skal denne gang se en film, hvor sorte kvinder, der arbejder som hushjælp for hvide familier, fortæller om deres liv.

Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Morgensang
Fredag d. 8. april kl. 9.30 i Fraugde kirke

I selskab med fremragende digtere og komponister OG ikke
mindst hinanden: Én times sang, resten til kaffe og hyggesnak.

Konfirmationer

Første gudstjeneste i Fraugde
sognegård. Pinseunderet fandt
sted, før man begyndte at bygge
kristne kirker, og derfor måtte de
tidlige kristne samles om gudstjeneste i huse. Vi gør disciplene efter og mødes til gudstjeneste i konfirmandstuen, hvor
vi fejrer Helligåndens komme. Monica Andersen medvirker
på blokfløjte både i Allerup og i Fraugde.

2. pinsedag

Om det er forår eller ej, så synger vi alle de sange, du vælger!
Husk Jeppe Aakjær – han fylder 150 år!
Som altid er kaffen varm og rundstykkerne smurt.

Skærtorsdag
Torsdag d. 24. marts kl. 17 i Davinde kirke

En gudstjeneste om Jesu sidste måltid. Efter gudstjenesten
markerer vi måltidsfællesskabet ved at spise sammen. Der
serveres tapas i sidefløjen.

Mandag d. 16. maj kl. 11 på Sanderumgaard

Langfredag
Fredag d. 25. marts kl. 11 i Fraugde kirke
Søndag d. 17. april kl. 9.30 i Davinde og
kl. 11 i Allerup og Fraugde kirker

Pastoratets præster holder sammen med præsterne fra Tornbjerg sogn udendørsgudstjeneste i Den romantiske Have på
Sanderumgård. Messingkvintetten New Danish Brass medvirker. Bagefter kan madkurven nydes i cafeen eller haven!
N.B. Medbring gerne tæppe og/eller klapstol.

Rikke Petersen medvirker på tværfløjte i Davinde og Allerup.
Trine Lunau er solist i Fraugde.

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.

Påskedag

Store Bededag
En musikgudstjeneste, der veksler mellem, fællessang,
korsang og tekstlæsning fra Jesu lidelseshistorie. Nyborg
Motetkor under ledelse af Birgit Nedergaard medvirker ved
gudstjenesten.

Fredag d. 22. april kl. 10 i Davinde kirke

Efter gudstjenesten markerer vi Store Bededag ved at spise
varme hveder i sidefløjen.

Barselsvikar
Barselsvikaren for Anne Sophie B. Jakobsen var endnu
ikke fundet, da bladet gik i trykken. Hold øje med kirkernes hjemmeside for mere information.

