Den norske forfatter Jan Kjærstad er af den opfattelse, at de
fortællinger, et menneske møder og får fortalt, er lige så vigtige
som arvemassen – menneskets DNA. Det er Kjærstads påstand,
at de fortællinger vi møder, former os og skaber vores identitet.
Hvis det er rigtigt, er det ikke ligegyldigt, hvilke fortællinger, vi
kommer til at møde.
H.C. Andersen er en forfatter, der med sine eventyr og historier
har været med til at præge mange af os. Som børn var “Prinsessen på Ærten”, “Klods Hans”, “Fyrtøjet”, ”Store-Klaus og LilleKlaus”, “Den standhaftige tinsoldat” og “Svinedrengen” nogle
af de fortællinger, vi hørte. Som voksne kan vi så tage fat i de
eventyr, der ikke er så letforståelige for børn. I H.C. Andersens
fortællinger vægtes det oprigtige og det umiddelbare. H.C.
Andersen har en evne til at give “de små ting i hverdagen” stor
betydning. Han er skarp, når det gælder afstanden til selvgodheden, det opstyltede og det smålige.
Det næstsidste eventyr fra H.C. Andersens hånd er eventyret
“Krøblingen”. I “Krøblingen” kredser H.C. Andersen om, at
det gode liv ikke behøver at være betinget af ydre velstand.
Hovedpersonen i eventyret er drengen Hans. Hans’ forældre er
havearbejdere på en herregård på Fyn. Deres fattigdom bliver
tydeligt skildret i eventyret. Drengen Hans er lam i benene.
Han kan ikke gå. På grund af lammelsen er Hans’ plads i
hjemmet en seng, der er sat op i stuen. Hans er en meget klog
og opmærksom dreng. Selvom hans lammelse hindrer ham i
mange ting, ser han muligheder. På trods af sit handicap glæder
han sig over livet. Hans ejer en eventyrbog, som efterhånden
er så slidt, at den er ved at falde fra hinanden. Så meget havde
Hans læst i den. Historierne i eventyrbogen kunne han ud og
ind. De havde givet ham en stor indsigt i livet.
Modsat Hans er forældrene meget bitre. Bitre over deres fattigdom og deres livsvilkår. En dag, da Hans hørte forældrene
klage, kalder han dem hen til sig. Han beder dem tage en stol
og sætte sig ved hans side.
Han begynder at
læse et eventyr op
for forældrene. Et
eventyr, der handler om en konge,
der var meget syg.
Der blev sagt, at
den eneste mulighed for, at kongen
igen kunne blive
rask, var, at han
blev iført en skjorte, der var ejet af et menneske, der ikke havde
kendt til savn. Der blev ledt efter et sådant menneske, og langt
om længe lykkedes det at finde et menneske, der ikke kendte
til savn. Det var en SVINEHYRDE, der var så fattig, at han end
ikke ejede nogen skjorte.
At en fattig svinehyrde, der ikke engang ejede en skjorte, kunne
være lykkelig, gav Hans’ forældre noget at tænke over. De
tænkte, at når en fattig svinehyrde kunne være lykkelig, måtte
de på trods af deres ikke så velstillede liv også kunne finde
glæde ved livet. Hans’ forældre holdt op med at klage sig over
det slidsomme arbejde i herregårdshaven. De opdagede ligefrem store glæder ved deres arbejde. Skønheden i herregårdshavens blomsterflor havde de ikke tidligere skønnet på. Nu havde
de fået øje på det. Sådan bragte eventyret, Hans fortalte, håb og
glæde ind i forældrenes liv.
Eventyret om den lykkelige svinehyrde havde givet Hans’ forældre mod til at møde livet åbent og tillidsfuldt.
Det budskab er der evangelium i.

Signe Paludan

Dato
15. s.e. trinitatis
4. september

Fraugde
11 SP
Sognegård
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Davinde

9.30 SP
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6. september

17 MH
Fyraften

16. s.e. trinitatis
11. september
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17. s.e. trinitatis
18. september

9.30 MH
Høstgudstjeneste

11 MH
Høstgudstjeneste
med efterfølgende høstmenu.

18. s.e. trinitatis
25. september
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9.30 MH
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11 MH
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22. s.e. trinitatis
23. oktober

9.30 MH

11 MH

23. s.e. trinitatis
30. oktober

11 SP

Tirsdag
1. november
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17 MH
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15.30 SP

25. s.e. trinitatis
13. november

11 MH

Sidste saøndag i
kirkeåret
20. november

9.30 SP

1. søndag i
advent
27. november

13 SP
Familiegudstjeneste + efterfølgende samvær i
konfirmandstuen.

SP
MH

sognepræst Signe Paludan
sognepræst Merete Holck

19 SP

9.30 MH
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Børnehjørnet
Salmelegestue
Torsdag d. 1. september kl. 9.30
i Fraugde konfirmandstue

Orientering om menighedsrådsvalg
Kom til opstillingsmøde d. 6. september i Allerup eller d. 13. september i Fraugde og Davinde og hør om
arbejdet i menighedsrådene. Måske
er det noget for dig?

Filmklubben i Allerup
Filmklubben er et gratis tilbud til
alle i Fraugde, Allerup og Davinde,
og i dette efterår kan du se tre film
om skolen - i forskellige former og
set fra forskellige perspektiver.

Salmelegestue for
dagplejebørn og -mødre.
Vi mødes kl. 9.30 om
torsdagen i Fraugde konfirmandstue. Datoer for dette
efterår bliver torsdag d. 1. +
8. september, 6. + 13. oktober og 3. + 10. november.

Babysalmesang
Torsdag d. 1. september kl. 10.30 i Davinde kirke

Vi begynder denne dag på en ny runde babysalmesang.
Kom og vær med til en rolig og hyggelig stund i kirken med
sang, fagter, dans og masser af nærvær mellem mor/far og barn.
Vi synger ca. 40 minutter og afslutter gerne med en kop kaffe i
sidefløjen.
Alle med en baby er velkomne. Max. 8 babyer.
Tilmelding til Trine Lunau.

Børnekor
Oktober

Tingkærskolen og Fraugde, Allerup og Davinde kirker vil i fællesskab oprette et børnekor,
Yderligere informationer vil senere fremgå af skolens intranet.
Foredrag om kirkekunst
ved Lars Bisgaard
Kalkmalerier kender vi alle, men
hvad er baggrunden for deres opståen og udbredelse? Hør mere om
denne del af middelalderkirkernes
udsmykning den 17. november i
Davinde kirke.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Første søndag i advent
Søndag d. 27. november kl. 13 i Allerup kirke

Efter den hyggelige børnevenlige gudstjeneste er der æbleskiver
og gløgg i konfirmandstuen.

Sognevejviser
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 kl. 9.30–12.30
Dåb, vielser og begravelser aftales med den præst, der skal
foretage den kirkelige handling.

September
Sogneudflugt
Lørdag d. 3. og 10. september

Tilmeldte til årets sogneudflugt til Odder, jf. det seneste kirkeblad, mødes på kirkepladsen i Allerup kl. 8.00. Pris: 100 kr.

Fyraften: Ingemanns aftensalmer
Tirsdag d. 6. september kl. 17 i Davinde kirke

Ingemann og Weyses syv aftensalmer er en
del af den danske musikkanon. Ingemanns
tekst udtrykker trygheden ved Guds nærvær
og en tro på tilværelsens harmoni.
Kom og hør de smukke salmer og vær med
til selv at synge nogle af dem. Sangeren
Søren Ulrichs medvirker.

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Er på barselsorlov fra d. 3. april 2016.

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

Opstillingsmøder til menighedsrådsvalg 2016
Tirsdag den 6. september kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalget i Allerup sogn. Efter mødet er menighedsrådet
vært ved et mindre traktement.
Menighedsrådet i Allerup

Tirsdag d. 13. september kl. 19 i Fraugde konfirmandstue
og Davinde kirke

Du bestemmer, hvad din kirke kan!
Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg!
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse!
Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og
relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet
– og det er din chance for at få indflydelse på din kirke.
Kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd. Stil evt.
selv op som kandidat!

Kirkegårdene

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.

Organist

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. pga. 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

Filmklub

Fredag d. 9. september kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Onsdag d. 2. november kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Tank humøret op - der er frit valg fra “den blå”! Foruden højt
humør belønnes anstrengelserne med kaffe og rundstykker.
Ingen tilmelding, ingen betaling, ingen forpligtelser.

Høstgudstjenester
Søndag d. 18. september kl. 9.30 i Allerup kirke og
kl. 11 i Davinde kirke

Præster

Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: srp@km.dk

Morgensang

Filmklub
Onsdag d. 7. september kl. 19 i Allerup konfirmandstue

I anledning af Tingkærskolens 50-års jubilæum viser vi dette
efterår tre film om forskellige former for skole. Du kan læse mere
om filmene i folderen, som ligger i vore kirker.
Vi skal denne første gang se en dansk klassiker om en ondskabsfuld lektor på et gymnasium.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Blokfløjtespiller Monica Andersen medvirker i begge kirker.
I Davinde er der desuden et arrangement efter gudstjenesten med
folkemusik og høstmenu.

Oktober
Fyraften: Fløjtekvartet
Tirsdag d. 4. oktober kl. 17 i Davinde kirke

“Den Fynske Fløjtekvartet”,
som består af Rikke Barsøe
Florens på fløjte, Esther
Mielewczyk på violin, Benjamin Christensen på violin og
Maria Rosenkilde Qvist på
cello medvirker ved fyraftensgudstjenesten.
Gudstjenesten omkranses af
to af Mozarts fløjtekvartetter. Derudover medvirker kvartetten i gudstjenesten med musik
af Henrik Sørensen, organist ved Ørsted, Søllested og Vedtofte
kirker. Musikken består af 4 satser, der er inspireret af området
omkring Krengerupskovene. Kvartetten spiller også et kort stykke
musik, Abendkonzert, af den tyske komponist Paul Hindemith fra
samlingen “Plöner Musiktag”.

Filmklub
Onsdag d. 5. oktober kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Vi skal denne gang se en både livsbekræftende og dybt tragisk
historie om en ny lærer på en konservativ rigmandsskole, der opfordrer sine elever til at ”gribe dagen” og ændre ved status quo.
Hver eneste af eleverne gør dette, hver på sin måde, men det får
uoverskuelige konsekvenser for nogle af dem.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Morgensang i konfirmandstuen
Fredag d. 14. oktober kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Efteråret er over os, og vi varmer os “på sangens vinger”. Ønsk
dine favoritter og nyd kaffen bagefter!

Konfirmandindskrivning
Torsdag d. 8. september kl. 19 i Fraugde konfirmandstue

For kommende konfirmander er der konfirmandindskrivning i
Fraugde konfirmandstue torsdag d. 8. september kl. 19.

Kingokoret
Torsdag d. 8. september kl. 20 i Davinde kirke

Kirkens voksenkor
skyder efterårssæsonen i gang.
Vi mødes hver
uge og varmer
op, laver stemmetræning, synger,
snakker, drikker
kaffe og synger
lidt mere. Repertoiret er blandede godter fra den danske og engelske sangskat. Nye og gamle korsangere er meget velkomne.
For mere info se hjemmeside eller kontakt Trine Lunau.

November
Fyraften: Klang og sang
Tirsdag d. 1. november kl. 17 i Davinde kirke

Kom til en meditativ
gudstjeneste og oplev
syngeskålenes blide
beroligende klang, der
flettes sammen med
smuk toning og ordløs
sang. Mærk vibrationerne i kirkerummet,
når Anne Viese med sine
klang- og syngeskåle,
klokker, feng gong og sansula lader tonerne danne samklang
med Trine Lunaus sang, der tilsammen henleder opmærksomheden på nærværets kraft.

Det er i skrivende stund uvist, om vi skal se en dansk film om en
kostskole, eller vi skal se en film om en ung københavnsk lærer,
der tager kampen op mod den meget autoritære praksis på en
provinsskole. Det vil senere kunne læses på kirkernes hjemmeside. Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Allehelgen
Søndag d. 6. november kl. 15.30 i Allerup kirke,
kl. 17 i Fraugde sognegård og kl. 19 i Davinde kirke

Vi mindes vore døde med gudstjenester, lystænding og musik.
Rikke Petersen medvirker på tværfløjte.

Morgensang i konfirmandstuen
Fredag d. 11. november kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Vi trodser novembers mørke og synger os “glade i låget”. Som
altid forkæles vi med kaffe, rundstykker og hyggesnak bagefter.

Lørdagshøjskole: Længslen efter lykken
Lørdag d. 12. november kl. 14 i Tornbjerg kirke

Vi længes efter
lykke og en
mening med
livet. Men hvad
vil det sige, at
livet har mening?
Det giver sognepræst, lektor
Mikkel Wold
og visesangeren Erik Grip hver sit bud på. Mikkel Wold ser på
livets mening ud fra en teologisk og psykologisk synsvinkel. Erik
Grip giver sit bud på tilværelsens store spørgsmål i en koncert
med Grundtvig, Kingo og Frank Jæger. Vi slutter af med fælles
spisning kl. 18. Arrangementet koster 125 kr.
Tilmelding senest fredag d. 21. oktober til kirkekontoret på tlf.
66 15 41 82.

Kingokoret
Søndag den 13. november kl. 9.30 i Davinde kirke og
kl. 11 i Allerup kirke

Voksenkoret medvirker denne dag ved begge gudstjenester.

Foredrag om kirkekunst ved Lars Bisgaard
Torsdag d. 17. november kl. 19 i Davinde kirke

Kirkekunst er temaet for denne
sæsons foredrag, som Lars
Bisgaard, der er lektor ved
Institut for Historie på Odense
Universitet, indleder ved at
fortælle om kalkmalerier.
“Danmark er internationalt
kendt for de mange kalkmalerier, som findes i vore middelalderkirker. De spænder over en
periode på 600 år, fra slutningen af 1000-tallet til slutningen af
1600-tallet. De romanske er de ældste, og udgør nok også den
største attraktion, men de gotiske er de fleste og de mest folkelige. Dem fra efter reformationen er så afgjort de mindst kendte.
Foredraget vil præsentere et bredt udsnit af disse meget forskelligartede kalkmalerier, og forsøge at besvare flere spørgsmål,
som har stået centralt i udforskningen af dem: Hvorfor findes
der flest kalkmalerier i hundredåret forud for reformationen?
Hvem tog initiativ til at få dem malet? Hvilken rolle spillede de
i kirkerummet, samt hvorfor fortsatte de efter reformationen?
Davinde kirke har desværre ikke selv bevaret kalkmalerier, men
der vil være PowerPoint, så man kan få et lille udsnit at se af de
mange billeder, som findes rundt om i landets kirker.”

