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Fraugde

Den nye præst hilser på
Jeg blev indsat som konstitueret sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde den 10. april. Jeg har været meget glad for
at komme i gang med mit nye arbejde, og jeg ser frem til
samarbejdet med menighedsrådene og mine nye kolleger.
Jeg bestod min teologiske kandidateksamen i juni 1986, så
det tog mig næsten 30 år at nå til en stilling som sognepræst. I mellemtiden har jeg arbejdet med kommunikation i it-branchen, skrevet artikler i Berlingske Tidende og
Kristeligt Dagblad, taget en master i journalistik, været
præstesekretær og arbejdet som sekretær og værtinde i
Sømandskirken i New York, så jeg har været vidt omkring.
Jeg har boet på Frederiksberg, i New York og på Langeland. Lige nu bor jeg i Egense uden for Svendborg, hvor
min mand er sognepræst.
Den røde tråd i mit omskiftelige arbejdsliv har hele tiden
været min interesse for formidling og kommunikation, og
det håber jeg, at jeg kan føre videre i mit nye embede.
Jeg vil bestræbe mig på at formidle det kristne budskab
enkelt, lige til og på nutidsdansk. Jeg glæder mig til at
møde menigheden ved de tre kirker både i hverdag og fest
og i de situationer, hvor vores eget sprog slet ikke rækker,
og vi må forlade os på de ord, vores kristne tradition har
overleveret os.
For mig er nogle af de stærkeste ord, Jesus har givet os, de
ord, der bliver læst ved enhver dåb: ”Og se, jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende.” Det er ord, der er så magtfulde, at de kan bringe lys til selv det værste, mest uigennemtrængelige mørke. Gud er med os alle dage, også på
de mest ubehagelige og smertefulde dage, hvor alt synes
håbløst, og livet ikke giver mening.
Vi tror ofte, at vi kan klare det hele selv. Men nogle gange
havner vi i en i situation, hvor vores egne kræfter og talenter ikke længere rækker, hvor alt ikke længere fungerer.
Nogle gange gør livet simpelthen ondt, og vi er ved at give
op. Men Gud er med os alle dage indtil verdens ende.
Gud har selv prøvet at miste livet. Han døde for at vise os,
at selv i døden er han med os. Gud er med os alle dage.
Og de ord kan vi både leve og dø på.
Merete Holck
Konstitueret sognepræst
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Børnehjørnet
Minikonfirmander
3 lørdage i maj-juni i Fraugde sognegård

Sommermøde
i Allerup d. 5. juni

Gudstjeneste i kirken kl. 14 og
derefter hygge med kaffe og foredrag i præstegårdshaven.

For alle børn i pastoratet, der går i 3. klasse.
I år har vi valgt at samle forløbet på tre lørdage, hvor
hver dag vil byde på en blanding af sang og fortælling,
udendørsaktiviteter og leg.
Det foregår den 28. maj, den 4. juni og den 11. juni,
alle dage kl. 9-15 i Fraugde sognegård.
Det hele munder ud i en festlig børnegudstjeneste lørdag
den 11. juni kl. 15 i Allerup kirke.
Sæt kryds i kalenderen nu og hold øje med kirkernes
hjemmeside og Tingkærskolens intra, hvor mere information følger.

Babysalmesang
Torsdage kl. 10.30 fra d. 1. september i Davinde kirke
Børnegudstjeneste d. 11. juni

Minikonfirmanderne deltager i
en glad og festlig familiegudstjeneste i Allerup kirke kl. 15.

Ny barselsvikar fra april 2016
Velkommen til konstitueret
sognepræst Merete Holck, der
vikarierer for Anne Sophie B.
Jakobsen. Læs Meretes indlæg
her i bladet.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Sommeren er over os og babysalmesang holder pause.
Vi starter op igen med nye hold til september.
Første gang bliver torsdag d. 1. september kl. 10.30 i
Davinde kirke.
Meld jer gerne til allerede nu hos Trine Lunau, hvis I vil
sikre jer en plads (max. 8 babyer).

Kingokoret
Vores lokale voksenkor, Kingokoret, har sæsonstart i
september 2016, hvorefter den ugentlige øveaften vil
ligge torsdage kl. 20-22 i kirken i Davinde.
Repertoiret er er en skøn blanding af rytmiske,
engelsksprogede sange, gospel- og pop samt danske
viser og salmer.
Alle kan være med, både nye og garvede korister –
bare mød op.

Korleder Trine Lunau

Sognevejviser

Juni

August

Kirkekontor

Sommermøde i præstegårdshaven

Morgensang

Søndag d. 5. juni kl. 14 i Allerup

Fredag d. 12. august kl. 9.30 på kirkegården i Fraugde

Sommermødet indledes med en kort gudstjeneste i kirken.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i præstegårdshaven. Efterfølgende
taler museumsdirektør Erland Porsmose,
Kerteminde, om det
fynske kunstnerpar Anna og Fritz
Syberg. Porsmose
kalder foredraget
“Syberg - et fynsk
kunstnerdynasti”.

Velkommen i det grønne! Vi mødes på kirkegården: ned
ad trappen og hen til plænen. Der er naturligvis sørget for
både stole, kaffe, rundstykker, klaver og forhåbentlig dejligt vejr! Hvis det regner, rykker vi ind i konfirmandstuen.

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

Sogneudflugt

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

Præster

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Jakobsen
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
Barselsvikar og konst. sognepræst Merete Holck
tlf. 23 29 92 02, mail: merh@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

Konfirmationer 2016
Kirkebog på en ny måde!
rke

Allerup ki

Allerup kirke

Morgensang i konfirmandstuen
Fredag d. 10. juni kl. 9.30 i Fraugde Sognegård
Davinde kirke

Kirkegårdene

Davinde

kirke

Fraugde, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kgd@post.tele.dk
Graver Charlotte Kroneder, tlf. 61 20 18 89
Allerup kirkegård:
Graver og kirketjener Jette Knudsen, se u. kirketjenere.

I den skønneste forsommer synger vi sidste gang inden
feriemåneden. Det er en times tid med frit valg fra Højskolesangbogen. Derefter kaffe og rundstykker.

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 lukket p.t. p.g.a. restaurering.
Allerup kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.
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

Børnegudstjeneste
med minikonfirmanderne
Lørdag d. 11. juni kl. 15
i Allerup kirke
Efter at pastoratets minikonfirmander fra skolernes
3. klasser nu har deltaget
på et forløb med sang,
leg og fortælling, deltager
børnene i dag i en festlig
børnegudstjeneste.
Kom og oplev en gudstjeneste med liv og glade børn i Allerup kirke.

Lørdag d. 3. og lørdag d. 10. september
Årets sogneudflugt går til Odder med besøg i
Odder kirke samt
Hads Herred
med de mange
herregårde, hvis
historie er præget af 1600-tallets krige mellem Danmark og Sverige.
Da vi sidste år oplevede en stor interesse for sogneudflugten, gennemføres den i år både lørdag den 3.
september og lørdag den 10. september 2016.
Mere information følger i det kommende kirkeblad
og/eller på pastoratets hjemmeside:
www.fraugdeallerupdavinde.dk.
Tilmelding sker til Hanne Ottosen på tlf. 24 48 08 44,
og sidste frist er d. 10. august 2016.

Fraugde kir
ke

Fraugde kirke

Disse og flere billeder fra konfirmationerne kan også ses
på pastoratets hjemmeside.

Konfirmandindskrivning
Torsdag d. 1. september kl. 19
For alle konfirmander i pastoratet, der skal konfirmeres i foråret 2017. Nærmere følger i det kommende
kirkeblad.

Inden længe
udkommer det
meget spændende bogværk
Danmarks Kirker,
som udgives af
Nationalmuseet.
Projektet har
stået på siden 1930’erne og er nu godt i gang på Fyn.
Til forskel fra tidligere tiltag tager bogværket nu al
tilgængelig viden om en given kirke med, så det er
både et videnskabeligt og formidlingsmæssigt formål
som dækkes. Derfor er bl.a. Davinde kirke netop
blevet gennemgået.
For at skabe overblik i det enorme materiale er alle
kirkebeskrivelser opbygget på samme måde.
Denne systematik sikrer, at Danmarks Kirker kan
fungere som et opslagsværk, hvor læseren hurtigt kan
finde netop dét, der søges, både i det enkelte hæfte
og på tværs af kirkebeskrivelserne.
Dette markarbejde har omhandlet en systematisk
undersøgelse og registrering af kirkegården og bygningen med dens figurer, inventar og gravminder og
inkluderer i flere tilfælde også naturvidenskabelige
undersøgelser, som f.eks. årringsdatering af træværk.
Feltstudierne kombineres med omfattende arkivundersøgelser, hvis rygrad er gennemlæsningen af de
eksisterende kirkeregnskaber, der nu befinder sig i
Rigsarkivet, som suppleres med andet utrykt materiale, navnlig i synsprotokoller. Hertil kommer den
allerede publicerede litteratur.
Herudover har Davinde menighedsråd selv hjulpet
med de gamle kirketegninger + synsprotokollen.
Resultatet bliver spændende.


Erik Vind, Davinde menighedsråd

