Sognevejviser

Ny børneklub i Fraugde: KingoKlubben

Martin Luther - og hvad så?

Kirkekontor

Mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård
Fra efteråret 2017 starter vi børneklubben KingoKlubben op
i Fraugde. I KingoKlubben laver vi alle mulige aktiviteter. Vi
tegner, synger, spiller spil, bager kage og hygger – ofte tilpasset
kirkeåret og årstiderne. KingoKlubben er et tilbud for de 6-10
årige. Vi mødes mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård. Tilbuddet er til alle børn i Fraugde, Allerup og Davinde pastorat.
Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding skal ske til
Maria Groth Rasmussen på mariagrothrasmussen@gmail.com

Babysalmesang
Torsdag d. 7. september kl. 11 i Davinde kirke
Vi inviterer nybagte mødre og fædre med babyer til en hyggelig
og rolig stund med sang og musik i kirken.
Tilmelding nødvendig på mail: Trinelunau@gmail.com

Tak for mad! - Giv glad!
Søndag d. 10. september kl. 14 i Fraugde sognegård
Høstgudstjeneste og leg for de små i samarbejde med FDF.
Børn i verden burde have samme vilkår, men det har de ikke, og
vi vil gerne hjælpe. Derfor inviterer vi til en dag med masser af
sjov, og overskuddet giver vi til børn i verden, der har brug for
hjælp. Vi starter med en kort børnegudstjeneste med leg og sang,
og bagefter er der masser af aktiviteter, bl.a. arrangeret af FDF.
Der vil være forfriskninger undervejs. Vi giver af vores overskud!
Det betyder, at der ikke er en fast pris på noget, men når dagen
er slut, donerer vi hver især det beløb, vi synes. De indsamlede
penge går til Børnefonden, der arbejder for bedre vilkår for børn
rundt om i verden.

Minikonfirmander i efteråret 2017
Torsdage kl. 14.15-15.15 på Tingkærskolen

Igen i efteråret tilbyder vi et minikonfirmandforløb for Tingkærskolens 3. årgang. Vi skal høre om dengang kristendommen kom
til Danmark, om munkenes medicin og om, hvorfor vi fejrer jul.
Vi skal på opdagelse i kirkens vilde historie, høre fantastiske historier om en rigtig superhelt, nemlig Jesus. Vi tager på skattejagt
i kirken, vi synger og danser. Undervisningen i efteråret kommer
til at foregå torsdage kl. 14.15 – 15.15. Forløbet er en super mulighed for alle drenge og piger, som elsker spænding, fordybelse
og kreativitet. Vi kommer til at have det sjovt, eftertænksomt,
alvorligt og fjollet. Nærmere info følger i september, når de nye
3. klasser er faldet til på Tingkærskolen. Men hvis du allerede nu
ved, at du gerne vil lære en masse om Gud, Jesus og dig selv, så
tilmeld dig gerne med det samme.
Tilmelding via mail til: mariagrothrasmussen@gmail.com
– skriv gerne ‘Minikonfirmand’ i emnefeltet.

Åbningsgudstjeneste for børn
Fredag d. 1. december
Jubii - Fraugde kirke åbner igen, og det skal fejres med alle børnene. Mere information følger i næste kirkeblad og på hjemmesiden, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Studiekreds i pastoratet.
Martin Luther - og hvad så? Det er et oplagt spørgsmål, når vi her
i 2017 fejrer jubilæumsår for reformationen. For i år er det 500 år
siden, Martin Luther slog 95 teser op på slotsdøren i Wittenberg, der
udtrykte en så kraftig kritik af den altdominerende katolske kirke, at
det satte gang i reformationen, og som førte til den evangelisk-lutherske kirke, som vores folkekirke tilhører.
Men hvad kommer denne 500 år gamle mand egentlig os ved i dag?
Han levede jo før velfærdsstaten, før demokratiets indførelse. Det var
dengang Gud spillede en langt større rolle i folks bevidsthed, for slet
ikke at tale om frygten for djævlen, som man forestillede sig langt
mere konkret end i dag. Hvorfor overhovedet gøre et nummer ud af
denne mand?

Af to grunde.
For det første fordi man skal kende sin historie. Ingen af os er som
bekendt bare plumpet ned fra himlen, men vi er født ind i en slægt,
ind i et folk, ind i et land med en tilknyttende historie.
Men en endnu større grund er, at Luther fremførte tanker så vigtige,
at vi bør blive ved med at drøfte og diskutere dem. Ikke for Luthers
skyld, men vor vores egen skyld.
Forestillingen om Guds eksistens og at Gud bærer vores liv, er ikke så
selvfølgelig som for 500 år siden. Men måske sætter vi - bevidst eller
ubevidst - noget andet til at bære vores liv i stedet for. Penge. Hobby.
Magt. Familieliv. Og hvad sker der med os, hvis disse bærende elementer i vores liv brister?
Luther satte mennesket fri fra forestillingen om en straffende Gud,
som vi skulle vise os som gode mennesker overfor for ikke at blive
dømt. Det var et opgør med gerningsretfærdighed. Men måske er datidens gerningsretfærdighed afløst af nutidens selvretfærdighed, hvor
vi igen og igen - på arbejde, på sociale medier, via vores kost og timer
i motionscentret - føler, at vi skal udrette stort for at vise vores værd.
Det er blot et par eksempler på, hvordan Luthers tanker ligger til
grund for emner, der er højaktuelle i dag, og mange flere fortjener at
blive belyst, drøftet og diskuteret.
Derfor arrangerer pastoratets to præster en studiekreds om Martin Luthers tanker, deres opståen dengang og deres relevans for os i dag.
Det er et sammenhængende forløb, hvor vi over tre aftener mødes
under hyggelige og uformelle rammer. Der vil være et kort oplæg fra
en af præsterne og herefter vil vi sammen udforske og diskutere en
række forskellige emner.
Vi tager udgangspunkt i den korte og letlæste bog ”Frihed” af Niels
Henrik Arendt. Den kan købes hos boghandleren (84 s. til 129 kr.).
Alle er velkomne, og det kræver ingen forkundskaber at deltage.
Beriget, udfordret og måske provokeret af Luthers tanker, afslutter vi
forløbet ved sammen at tage til festgudstjeneste i Odense Domkirke
d. 31. oktober kl. 19.
På grund af planlægningen af studiekredsen ønsker vi tilmelding senest 21/9.

På vegne af pastoratets præster

Anne Sophie Bredmose Jakobsen

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, oktober og november 2017
Dato

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

Fraugde

12.s.e.trinitatis
3. september

Allerup
9.30 SP
Høst

13.s.e.trinitatis
10. september

Davinde
11 SP
Høst
17 Fyraftenskoncert m. jazz
v. Vini Iuel

Tirsdag
5. september

Præster

14 AS
Børnehøst i
sognegården

9.30 AS

4.s.e.trinitatis
17. september

11 SP

9.30 SP

15.s.e.trinitatis
24. september

9.30 AS

11 AS

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

16.s.e.trinitatis
1. oktober

9.30 AS

Allerup og Davinde kirker: Jette Knudsen
tlf. 65 97 21 05, mobil 24 60 36 85
mail: jette.kirketjener@gmail.com

Tirsdag
3. oktober

17 SP
Fyraften m.
Trine Lunau

17.s.e.trinitatis
8. oktober

14 SP
Efterfølgende
arrangement m.
operasangeren
Jesper Buhl

Kirketjenere

Præster og kirkebetjening
holder fri om mandagen
Kirkegårdene

Fraugde, Allerup, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kgd@post.tele.dk
Graver Charlotte Kroneder, tlf. 61 20 18 89

18.s.e.trinitatis
15. oktober

9.30 SP

11 AS
Sognegården

9.30 AS

19.s.e.trinitatis
22. oktobe

11 AS

9.30 AS

Organist

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

20.s.e.trinitatis
29. oktobe

9.30 AS

11 AS

Kirkesanger

Allehelgensdag
5. november

15.30 SP

19 SP

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Fraugde kirke er lukket p.t. pga. restaurering men åbnes igen den
26.11.2017.
Allerup kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.
Davinde kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.30.

Tirsdag
7. november

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

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.

Studiekredsen foregår i Fraugde sognegård kl. 19

på følgende dage:
28/09: kap. 1: Befrielse
12/10: kap. 2 + 3: Den store forudsætning + Ordet og Sværdet
26/10: kap. 4 + 5: Hverdagen + Forandring kommer udefra
31/10: festgudstjeneste i Domkirken.

Gudstjenester i kirkerne

For mere info:
besøg kirkernes hjemmeside på adressen
www.fraugdeallerupdavinde.dk

17 AS
Sognegården

17 AS
Fyraften m. Okholm og Krebs

22.s.e.trinitatis
12. november

9.30 AS

23.s.e.trinitatis
19. november

11 AS

Sidste s. i kirkeåret
26. november
AS
SP

11
Indvielse af
Fraugde kirke

sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
sognepræst Signe Paludan

KIRKEBL AD

Klumme

Høstgudstjeneste og leg for de små
Kom til en sjov dag den 10. september kl. 14 i Fraugde sognegård, hvor
vi i samarbejde med FDF vil lege,
synge og lave andre aktiviteter. Til
sidst samler vi ind til Børnefonden
og deler dermed ud af vores overskud til børn andre steder i verden.

Studiekreds om Martin Luther
Du indbydes til studiekreds tre
torsdage, hvor vore præster, Anne
Sophie B. Jakobsen og Signe
Paludan vil lægge op til diskussion
om følgerne af Luthers tanker, der
dannede grundlag for vores nuværende evangelisk-lutherske kirke.

Festlig genindvielse af Fraugde kirke
Efter en gennemgribende restaurering åbner Fraugde kirke igen,
nemlig i forbindelse med en
festgudstjeneste søndag den 26.
november kl. 11. Kom, se, lyt og
oplev det smukke resultat af mange
menneskers store indsats.

9.30 AS
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Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Kom og strik dåbsklude

September

Fem tirsdage i efteråret i Allerup konfirmandstue

Morgensang
Fredag d. 1. september kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Værs’go’! En times frit valg fra Højskolesangbogen og derefter
morgenbord - naturligvis.

Høstgudstjenester
Søndag d. 3. september kl. 9.30 i Allerup og kl. 11 i Davinde kirke
Vi fejrer høsten med gudstjenester i både Allerup og Davinde.
Efter høstgudstjenesten i Davinde kirke er der sandwiches på
Stævnegården, hvor Trine Lunau vil stå for fællessang.
Anne Marie Høst på keltisk harpe og Jakob Sønderby på flygelhorn medvirker i kirkerne.

Fyraften: Jazz med Vini Iuel kvartet
Tirsdag d. 5. september kl. 17 i Davinde kirke

En ny idé er slået
an i mere end 50
sogne i landet: de
gængse papirservietter eller stofklude
erstattes af strikkede dåbsklude, som
barnet kan beholde
efter dåben som et
varigt og personligt
minde fra dagen.
Vi indbyder alle strikkeglade til at deltage i vores nye strikkeklub,
hvor vi strikker dåbsklude med kristne symboler som en gave fra
kirken til dåbsbørnene.
Vi mødes i første omgang fem gange i efteråret, nemlig d. 19.9.,
d. 3.10., d. 31.10., d. 14.11. og d. 28.11.2017, hver gang kl. 1517 i Allerup konfirmandstue.
Materialer er indkøbt på forhånd, og der serveres brød og kaffe.
Tilmeld dig hos enten Helle, tlf. 2360 0251 (Davinde), Kirsten,
tlf. 4292 2325 (Fraugde) eller Hanne, tlf. 2448 0844 (Allerup).

Ny filmklub i Fraugde
Onsdag d. 20. september kl. 19 i Fraugde sognegård

Kom til fyraftenskoncert med jazzsangerinden Vini Iuel.
Vini Iuel har fra tidligt i sin karriere arbejdet med mange af
Brasiliens musikalske sværvægtere som Hermeto Pascoal, Jovino
Santos Neto, Paulo Moura og mange andre. Hun boede gennem
en årrække i New York, hvor hun havde egen kvintet og arbejdede med kunstnere som Terri Lyne Carrington, Gregory Milton
Jones, Kirk Driscoll m.fl. Hertil kommer det danske samarbejde
med en af Danmarks dygtigste pianister, Thomas Clausen. Hun
har herhjemme arbejdet med bl.a. Radioens Big Band, Hans
Ulrik, Mads Vinding og Ayi Solomon.
Musikken i Davinde kirke af ca 1 times varighed vil derfor være
brasiliansk inspireret jazz , krydret med arrangementer af danske
sange, som passer til årstiden med nogle af Danmarks fineste
jazzmusikere.

Babysalmesang
Torsdag d. 7. september kl. 11 i Davinde kirke
Læs mere under Børnehjørnet.

Kingokoret

&   

Torsdag d. 7. september kl. 20 i konfirmandstuen i Fraugde
Vi går et spændende efterår i møde med Kingokoret. Vi skal
medvirke ved festgudstjenesten i forbindelse med Fraugde kirkes
genindvielse d. 26. november, så reservér allerede nu datoen.
Nye og gamle korister kan være med. Vi øver ugentligt torsdage
kl. 20-22 i konfirmandstuen i Fraugde.
Tilmelding og info: Trinelunau@gmail.com

Børnehøstgudstjeneste
Søndag d. 10. september kl. 14 i Fraugde sognegård
Læs mere under Børnehjørnet.

Gudstjeneste og sang og snak v/ Jesper Buhl

Som noget nyt starter vi fra september
filmklub op i Fraugde sognegård. Der
har tidligere været
filmklub i Allerup,
men fra efteråret
flyttes tilbuddet til
Fraugde.
Er du til hygge, eftertænksomhed, grin, gråd og gode filmoplevelser, så kom og vær med.
Der vises tre film i efteråret og tre film i foråret.
I dette efterår sætter vi fokus på valg. Valg – store som små, er et
grundvilkår for alle mennesker.
Sæsonens første film foregår i Norge under Anden Verdenskrig.
Tyskland har planer om at besætte Norge på samme vis som
Danmark. Men i Norge møder de tyske tropper hård modstand,
og kongehuset må evakueres. Den norske konge og hans søn
bliver tilbage og skal træffe det svære valg: Skal man fortsætte
kampene mod tyskerne eller overgive sig betingelsesløst?
Der serveres lidt snacks, frugt og lidt vådt til ganen. Efter filmen
serveres kaffe, te samt kage, og der er mulighed for at snakke om
filmen efterfølgende.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Søndag d. 8. oktober
kl. 14 i Davinde kirke
Vi begynder med gudstjeneste kl. 14 og efter en kort
pause vil sanger Jesper Buhl
synge og fortælle anekdoter
fra sit mangeårige virke.
Han akkompagneres af
sin hustru, pianist Hanne
Bramsen Buhl.
Det musikalske ægtepar
lægger op til en spændende og fornøjelig eftermiddag.
Glæd dig til en oplevelse i særklasse.

Torsdag d. 28. september kl. 19 i Fraugde sognegård
Første aften i vores studiekreds om Martin Luther indledes med et
kort oplæg ved Anne Sophie B. Jakobsen, og herefter er der fælles
drøftelse af første kapitel af bogen “Frihed” af Niels Henrik Arendt.
Temaet er især frihed fra en dømmende Gud, men hvad med det
dømmende menneske og dømmende samfund?
Det anbefales at have læst indledningen og første kapitel forinden.
Husk tilmelding. Læs mere under Præstens klumme.

Oktober
Fyraften: Trine synger efterårets salmer
Tirsdag d. 3. oktober kl. 17 i Davinde kirke
Ved denne fyraftensgudstjeneste vil temaet samle sig om efterårets sange og salmer.
Vores kirkesanger Trine Lunau vil medvirke med solosang.

Tirsdag d. 31. oktober kl. 19 i Odense Domkirke
Som afslutning på efterårets studiekreds følges vi til festgudstjenesten i Odense Domkirke, der fejrer 500-året for Martin Luthers
95 teser mod den katolske kirke.
Interesserede, der ikke har fulgt studiekredsen, er selvfølgelig
også velkomne.
Mødetid og sted følger senere på hjemmesiden.

November
Allehelgensdag
Søndag d. 5. november kl. 15.30 i Allerup kirke, kl. 17 i Fraugde
sognegård og kl. 19 i Davinde kirke

Martin Luther – studiekreds

Ved gudstjenesterne på Allehelgensdag mindes vi vore afdøde.
Fra prædikestolen vil navnene
på dem, vi siden sidste Allehelgen har mistet fra vore sogne,
blive læst op.
Rikke Pedersen vil medvirke
på tværfløjte, og efter gudstjenesten er der mulighed for at
tænde lys på gravene.
I Davinde kirke er der i forbindelse med Allehelgensgudstjenesten indvielse af kirkens
lysglobe, som Hudevad Smedje
har støbt.

Torsdag d. 12. oktober kl. 19 i Fraugde sognegård
Oplæg ved Signe Paludan, herefter drøftelse af kapitel 2 og 3 i
bogen “Frihed”. Temaerne for denne aften er bl.a. Luthers gudsbillede overfor gudsbilledet hos os i dag samt Luthers syn på stat
og kirke.

Morgensang
Fredag d. 13. oktober kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Alle kan være med! Vi vælger sangene på skift og slutter med
hyggeligt morgenbord.

Aftensang
Onsdag d. 25. oktober kl. 17 i Allerup kirke
Onsdagscaféen holder aftensang i Allerup kirke.
Alle er velkomne til at deltage.

Filmklub
Onsdag d. 25. oktober kl. 19 i Fraugde sognegård
I aftenens film skal vi til Algeriet. Året er 1954, og den Algeriske
krig raser. To mænd: en fransklærer og en mordanklaget, tvinges
til at arbejde sammen, da fransklæreren beordres til at eskortere
den anklagede til nærmeste fængsel. Viggo Mortensen spiller
den pacifistiske fransklærer Daru, som mod sin vilje tvinges til at
vælge side i konflikten.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Martin Luther – studiekreds
Torsdag d. 26. oktober kl. 19 i Fraugde sognegård

Martin Luther – studiekreds

Filmklub

Festgudstjeneste

Oplæg ved Anne Sophie B. Jakobsen. Herefter skal vi diskutere
kapitel 4 og 5 i “Frihed”. Temaerne er kristendom i hverdagslivet
samt autoriteters rolle.

Lørdagshøjskole for Fraugde, Allerup,
Davinde og Tornbjerg sogne
Lørdag d. 28. oktober kl. 14 i Tornbjerg kirke
Denne eftermiddag står i musikkens og gudstjenestens tegn med
særligt udblik til reformationen.
Foredrag ved Peter Ryom, musikforsker og tidligere programleder
for DR. Peter Ryom vil fortælle om kirkens musik efter reformationen.
Efter kaffen er der renæssancegudstjeneste med udgangspunkt
i Luthers gudstjenesteform, og hvor orgelet som instrument er
erstattet af musikensemblet Parla Son. Vi slutter af med middag
kl. 18. Arrangementet koster 150 kr.
Tilmelding senest torsdag d. 19. oktober til kirkekontoret på
tlf. 66 15 41 82.

Fyraften: Pop, rock og kristendom
Tirsdag d. 7. november kl. 17 i Davinde kirke
Vi hører dem i radioen, og de sætter sig på nethinden. Men hvor
tit opdager vi egentlig de bibelske referencer, der er i mange popsange? Hvad sker der med kendte og nutidige sange, når de spilles
i kirken? Og hvad sker der tilsvarende med bibelske tekster, når de
får følgeskab af popmusik i stedet for traditionelle salmer?
Det finder vi ud af når Simon Krebs og Søren Okholm lader musik
af bl.a. Coldplay, Anne Linnet og U2 spille op imod kristne kernetekster.

Morgensang
Fredag d. 10. november kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Vi kan ikke nå alle advents- og julesangene næste gang! Måske
tyvstarter vi i dag … - det bestemmer du.
Kaffeforkælelse til sidst!

Koncert med novemberstemning

Onsdag d. 22. november kl. 19 i Fraugde sognegård
Sæsonens sidste film er en stærk fortælling om en dansk malerinde, som står over for valget mellem karriere og kærlighed, mellem børn og mulighederne ude i den store verden. Det er en film
om dramatiske og ulykkelige ægteskaber, skilsmisser og valg med
store konsekvenser. Vi møder den unge malerinde i hendes ægteskab med skagensmaleren P.S. Krøyer og i hendes affære og senere ægteskab med den svenske komponist Hugo Alfvén. De valg
malerinden træffer, må hun betale en stor pris for.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Sangaften
Torsdag d. 23. november kl. 19 i Allerup konfirmandstue
Ved denne sangaften vil vi synge efterårssange. Organist Kirsten
Hegner sidder ved klaveret, og sognepræst Signe Paludan vil gennemgå et udvalg af vore efterårssange, hvorefter deltagerne selv
kan vælge.
Der serveres kaffe, te og brød.

Genindvielse af Fraugde kirke
Søndag d. 26. november kl. 11 i Fraugde kirke
Kom og deltag i åbningen af Fraugde kirke, der genindvies efter godt og vel 1½ års
renoveringsarbejde.
Det markeres med
en festgudstjeneste,
taler og efterfølgende stående buffet og
Luther-øl i kirkens sidefløj. Lokalhistorisk
Arkiv har i anledning
af åbningen en udstilling om Fraugde kirkes historie, vores lokale
kor, Kingokoret deltager, og der vil være rig mulighed for at se de
flotte resultater af restaureringsarbejdet.
Kom og vær med - og tag din nabo under armen.

Foredrag om Martin Luthers kone Katharina
von Bora ved kordegn Anne Lise Arnstrup
Onsdag d. 29. november kl. 17 i Fraugde konfirmandstue
Anne Lise Arnstrup, der er tidligere kordegn i Fraugde, vil fortælle
om Katharina von Bora. Nonnen, der blev gift med munken og
reformatoren Martin Luther, som hun fik 6 børn med. Luther fik en
ægtefælle, der havde lært mange færdigheder i det kloster, hvor
hun voksede op, for Katharina havde styret hus, have og økonomi
i det kloster, hvor hun havde 40 personer på kost.
Efter foredraget bydes der på sandwich og drikkelse.

Onsdag d. 15. november kl. 19.30 i Allerup kirke
Med udgangspunkt i højskolesangen
”Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse, lyset fra solen og blomsterne brudt – da må vort
hjerte selv lyse” byder Vingefang og
Anne Marie Høst på en times koncert
med sang, violin, harpe og klaver.
Naturen lukker sig i, det er den mørke
tid, men vi kan finde varme og glæde
i sangen, musikken og fællesskabet.
Gruppen medbringer instrumentalnumre fra folkemusikken, og vi
kommer omkring årstidssange, salmer og gamle danske folkeviser.
Der vil blive lejlighed til at synge med på flere sange.
Vingefang består af Lene Høst (sang, klaver, guitar) og Miriam
Ariana (violin, bratch, sang), og Anne Marie Høst medbringer sin
keltiske harpe.

Hygge, sang og info i Fraugde
Tordag d. 30. november kl. 20 i Fraugde kirke

Vi inviterer indenfor i den nyistandsatte kirke. Kom og se, hvor
flot den er blevet. Vi byder på et glas vin, koncert med Kingokoret og fortæller lidt om alt det, vores gamle kirke har været
igennem de sidste mange måneder.
Alle er velkomne!

