Juni, juli og august 2017
I gamle dage kaldte man
juni for Skærsommer. Skær
betyder ren, frisk og smuk.
Juni, den første sommermåned, kaldte man SKÆRSOMMER, fordi i den er
sommeren endnu ren, frisk
og smuk.

Er der noget, der indfanger sommerstemningen, er det vore sommersange: “Nu lyser løv i lunde”, “Danmark nu blunder den lyse
nat”, “Vi elsker vort land”, og jeg kunne nævne mange flere. I forfatternes beskrivelser af sommeren ikke blot genkender vi vore egne
sommeroplevelser. De udvider også vores måde at forstå sommeren
på, idet forfatterne iagttager og indfanger stemninger, som vi uden
deres hjælp ikke havde lagt mærke til. Vi gør forfatternes ord til vore
egne, når vi synger sangene. Når vi synger ordene i “Vi elsker vort
land” eksempelvis, gør vi Holger Drachmanns hyldest af sommeren
til vores egen hyldest.
Glæden over sommeren er også forbundet med et stænk af vemod,
for vi ved, at sommeren ikke varer ved. Om få måneder er sommeren forbi. Det perspektiv indgår i nogle af sommersangene. Således
i “Når egene knoppes”, hvor Chr. Richard i det sidste vers skriver:
“Men bedst som du kommer, du fagre skærsommer, så hastigt du flyr
som et drømmerigt blund”.
Som vi har sommersange, har vi også sommersalmer. I salmerne
tildeles sommeren en betydning, som ikke er at finde i sommersangene. I salmerne er sommeren nemlig ikke kun den sommer, vi
oplever hér og nu. I salmerne er sommeren også et billede på Guds
rige. Alt det som sommeren betyder for os: Glæden, skønheden,
livslysten og frimodigheden bliver i sommersalmerne brugt til at beskrive livet i Guds rige.
Et eksempel på det er Johannes Johansens sommersalme ”Det dufter
lysegrønt af græs”. De første 3 strofer af den salme kunne sagtens
være en sommersang. Her synger vi nemlig om sommeren, som
den udfolder sig ved midsommertid, og vi opfordres til at lukke vore
øjne og ører op for det. I de 2 sidste strofer bliver sangen derimod til
en salme, for her synger vi om en sommer, der ikke som sommeren
hér vender ved Sct. Hans, men om en sommer, der aldrig ophører.
Johannes Johansen lader midsommerens herligheder være et billede
på Guds rige.
1. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

4. Ja du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst bliver hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

5. Ja, Jesus kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver himmel, ny bliver
jord,
en verden grøn af grøde.
Kom Jesus snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

3. Se blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Johannes Johansen.
Gendigtning af svensk
sommersalme 1996
(Den danske Salmebog nr. 725)

Signe Paludan

Dato

Fraugde

Pinsedag
4. juni

Allerup
9.30 SP

11AS
Sognegården

9.30 AS

17 SP
Fyraftensgudstjeneste med
sommersalmer v/
Maren & Jørgen

Tirsdag
13. juni

1. s.e. trinitatis
18. juni

14 SP
Gudstjeneste
samt foredrag
v/ Torkil Jensen

2. s.e. trinitatis
25. juni

9.30 SP
Børnegudstjeneste og plantning
af træ i anledning
af Lutheråret

3. s.e. trinitatis
2. juli

11 SP
Sognegården

4. s.e. trinitatis
9. juli

9.30 SP

5. s.e. trinitatis
16. juli

9.30 SP

6. s.e. trinitatis
23. juli

9.30 AS

7. s.e. trinitatis
30. juli

9.30 AS

8. s.e. trinitatis
6. august

9.30 AS

9. s.e. trinitatis
13. august
10. s.e. trinitatis
20. august

11 SP

11 AS
Sanderumgaard

2. pinsedag
5. juni
Trinitatis søndag
11. juni

Davinde

9.30 SP

Hans Tausens fødested

Sommersange og -salmer
Læs Signe Paludans indlæg om
den danske sommer udtrykt i
sange og salmer og oplev Maren
og Jørgen fortolke nogle af dem til
fyraftensgudstjenesten i Davinde
kirke den 13. juni.
I 2009 forfattede lektor og Davinde-boer Lars Bisgaard, SDU, et
skrift om Hans Tausens mulige tilhørsforhold til Davinde-egnen
og Sanderumgaard.
Baggrunden var “breaking news”. I forbindelse med transskribering af Johan Bülows dagbøger havde man erfaret, at Johan
Bülow havde kendskab til Hans Tausens mulige fødested.
I denne Reformationstid er det derfor nærliggende at bringe et
uddrag heraf i kirkebladet.

Johan Bülows dagbøger og Hans Tausen
Sommermøde om Luther
Kom til sommermøde i Allerup
præstegårdshave søndag den 18.
juni med gudstjeneste, kaffe og
foredrag v/ sognepræst Torkil Jensen om Luthers liv og lære.

Mini-konfirmander og æbletræ
Mini-konfirmandholdet afslutter
deres forløb med en børnevenlig
gudstjeneste den 25. juni i Allerup
kirke, hvor der ved samme lejlighed
plantes et æbletræ for at markere
Luther-året.

11 AS
Sognegården

11. s.e. trinitatis
27. august

9.30 AS

AS

sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen

SP

sognepræst Signe Paludan
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Johan Bülow og Hans Tausen er kendte personer hver for sig og
sættes sædvanligvis ikke sammen. Og med god grund, for de
levede med godt 250 år imellem dem. Når det sker her, skyldes
det, at Bülow i sine dagbøger skrev om Hans Tausen og viderebragte materiale om ham, som ingen hidtil har brugt. Oplysningerne handler om Hans Tausens fødested.
Den 29. januar 1795 var en onsdag. Der var frost og blæst fra
nord. Vejene var glatte, og daglejerne kunne ikke køre med
sten fra marken som ellers. Bülow besluttede sig derfor at tage i
skoven. Johan Bülow skriver i sin dagbog:
I formiddags var jeg i Marken og Skovene, tillige var jeg i
Weirups Skov, som kaldes Tagesholm paa det Sted, hvor Hans
Taüsen er födt. Grunden af Huuset, som har været en Smeddie,
sees tÿdeligt tilligemed en Huss Pladses og et dermed liggende lidet Udegns Indgrøftning. Leer, Kalk, Stumper Steen og
Hvenneslag [?] findes endnü, hvor Huuset har staaet. Samme
har lagt 100 Skridt fra den Aae, som kommer fra Sanderumg:
Mølle og löber til Kiærbÿe Mose, og ligesaa langt fra GrændseSkiellet af Hammerbanken, Gieddehals /: 2 af Sand Lökker :/ og
fra Kiærbÿe Mose 20 a 30 Skridt. I Birkende Sogn. Bönderne i
Egnen har den Tradition, at Thausens Fader, som boede i Huuset, var Smed, og blev ihielslaget af Odense eller Kierteminde
Kiöbmænd, fordi de troede, at han kunde af Jord giöre Jern.
/: Maaske var der i Kiærbÿe Mose Myre Malm? :/, som giorde
dem Afbræk i Deres Næring. – Bönderne troe, at Smeddens
Kone raaber endnu i Skoven om Natten: Tage! Tage! [1]
Angivelsen af smedjens beliggenhed er ganske præcis. Ved at
inddrage gamle kort, hvoraf det ældste daterer sig til 1805, er
det muligt at lokalisere, hvor grunden har ligget. Huset findes
på det yderste af Vejrupgårds marker, længst mod sydøst. Her
er smedjen anført navnet Hanses Minde. Et navn der stemmer
godt overens med husets historie.
Der ligger intet i ovenstående om, at det nu er bevist, at Tausen
blev født på det af Bülow angivne sted. Der ligger kun det i
det, at der ikke er noget, der strider mod det. Og det er ikke det
samme.
Artiklen blev bragt i sin helhed i Fyns Stiftbog 2009.
[1] Oversættelse ved Inge Mønster-Kjær

Sognevejviser

Juni

Juli

Interview

Kirkekontor

Pinsedag

Morgensang

Interview med fem konfirmander

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.

Søndag d. 4. juni kl. 9.30 i Allerup og kl. 11 i Davinde kirke

2. pinsedag
Mandag d. 5. juni kl. 11 i Sanderumgaards romantiske Have

August

Kirkebogsførende sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk

Morgensang
Fredag d. 4. august kl. 9.30 i Fraugde sognegård

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

Vi tanker humøret op med sange fra “den blå”! Derefter hygger
vi os med hinanden og, ikke mindst, kaffe med rundstykker.

Kirketjenere

Sogneudflugt

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

Personalenyt

Vi glæder os over igen at have sognepræst Anne Sophie tilbage
efter barselsorlov. Anne Sophie og Lausts lille Konrad har det
godt og er allerede en stor dreng på over 1 år.
Der er sket en ændring i Signe Paludans ansættelsesforhold,
idet hun ikke længere er tilknyttet Højby kirke. Signe Paludan
er ansat 65% i Fraugde-Allerup-Davinde sogne og 35% i Vollsmose sogn.
Anne Sophie Bredmose Jakobsen holder sommerferie i
uge 26, 27 og 28 (d. 24. juni - 17. juli 2017).
Signe Paludan holder ferie i uge 29, 30 og 31
(d. 18. juli - 7. august 2017).

Præster og kirkebetjening holder fri om mandagen

Onsdag d. 13. september 2017 kl. 9 fra Fraugde kirke
Pastoratets præster holder sammen med præsterne fra Tornbjerg
sogn udendørsgudstjeneste i Den romantiske Have på Sanderumgaard.
Messingkvintetten New Danish Brass medvirker. Bagefter kan
madkurven nydes i cafeen eller haven.
Medbring gerne tæppe og/eller klapstol.

Morgensang
Fredag d. 9. juni kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Gå på jagt efter dine gamle og nye yndlingssange i Højskolesangbogen. Så synger vi løs, indtil kaffetørsten melder sig.

Fyraftensgudstjeneste:
Sommerens salmer
Tirsdag d. 13. juni kl. 17 i Davinde kirke
Musikerparret Maren Hallberg og Jørgen
Dickmeiss fra Davinde medvirker ved
denne gudstjeneste, hvor der vil være fokus
på sommerens salmer og sange.

Kirkegårdene

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

Sommermøde med gudstjeneste og
foredrag ved sognepræst Torkil Jensen

Organist

Mødet indledes med gudstjeneste i præstegårdshaven.
Inden foredraget vil der være kaffe og kage i haven.

Kirkesanger

Torkil Jensen, sognepræst i Vester Aaby og Aastrup på Sydfyn, der
er en af Fyens Stifts tovholdere på fejringen af reformationsjubilæet vil tale om “Luthers liv, lære og virkningshistorie”.

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

Vores uformelle syngesamvær varer en times tid.
Der er jo frit valg mellem
Højskolesangbogens skønne
melodier og tekster. Og som
altid kaffe og rundstykker til
afslutning.

I dagens anledning medvirker Monica Andersen på blokfløjte i
begge kirker.

Præster

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

Fredag d. 7. juli kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Søndag d. 18. juni kl. 14 i Allerup præstegårds have

På denne eftermiddag vil Torkil Jensen tage os med på en rejse
gennem reformationen: Martin Luthers liv fra fødslen i Eisleben,
over bruddet med den katolske kirke, til hverdagen som reformator og familieoverhoved. Vi vil også komme til at høre om nogle
af de mennesker, der var Martin Luthers med- og modarbejdere,
ligesom et særligt afsnit er viet til hans hustru Katharina vom Bora.
Til slut i foredraget vil Torkil Jensen trække tråde op til vores tid og
give eksempler på, hvor og hvornår vi møder Luthers tanker i dag.

Der er gratis adgang.

Vi bliver på Fyn i år. Turen går til Nazaretkirken, og derefter
besøger vi Forsorgsmuseet i Svendborg.
Efter lidt mad kører vi til Broholm Slot, hvor der venter os en
historisk rundvisning med efterfølgende kaffe.

Familieudflugt
Lørdag d. 16. september 2017 kl. 8.30 fra Fraugde kirke.
Denne tur er målrettet familier med børn i alderen 4 – 13 år
og går til Experimentarium i Hellerup.
Experimentarium er hele Danmarks science center, hvor alt
må røres. Frokosten spises på stedet, og der er bestilt kaffe
og kage på vejen hjem.
For hver af disse udflugter er der en egenbetaling på kr. 100
pr. person, som betales ved påstigning (børn gratis).
Tilmelding til Ellen på tlf. 65 97 21 17 eller
mail: birkum04@gmail.com senest d. 15. august 2017.
Der er et begrænset antal pladser, så først til mølle-princip
og bindende tilmelding.

Børnehjørnet
Børnegudstjeneste med
mini-konfirmanderne
Søndag d. 25. juni kl. 9.30 i Allerup kirke
Mini-konfirmandforløbet for Tingkærskolens 3. årgang afsluttes med børnegudstjeneste. Efterfølgende plantes der et
æbletræ på kirkegården i anledning af “Lutheråret”.

Ny børneklub i Fraugde: KingoKlubben

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

Kort inden påskeferien havde sognemedhjælper Maria Groth Rasmussen sat fem konfirmander i
stævne til en snak om, hvordan det
er at være konfirmand i Fraugde-Allerup-Davinde pastorat. Alexander,
Cilja, Gustav, Lærke og Rasmus går
alle i 7. klasse på Tingkærskolen og
blev konfirmeret den 7. maj 2017.

Hvorfor vil du gerne konfirmeres?
Alexander: Det har været en tradition i min familie. Alle i min
familie er blevet konfirmeret.
Gustav: Det er lidt det samme, som Alexander siger. Min far er
konfirmeret, og stort set alle i hans familie er konfirmeret. Og jeg
føler, at det er noget, man gør. At man træder i hinandens fodspor.
Lærke: Fordi jeg tror på Gud, og fordi alle i vores familie er blevet
konfirmeret. Jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke også
skulle konfirmeres.
Rasmus: Jeg synes, det ligger til den kristne tro, at man bliver konfirmeret, når man nu er kristen.
Cilja: På min mors side er alle blevet konfirmeret, og jeg vil gerne
selv bekræfte den kristne tro.
Hvordan er det at være konfirmand?
Gustav: Det er fedt, at være med i et forløb, hvor der er noget at se
frem til. At det ikke bare er lige sådan at blive konfirmeret, men at
man får at vide, hvorfor man bliver konfirmeret.
Cilja: Nogen gange er det spændende, men nogen gange kan det
også godt være kedeligt bare at høre om, hvad der er sket. Ellers er
det fint nok.
Lærke: Jeg synes, det er sjovt at gå til konfirmand. Jeg kan godt lide
det, og jeg glæder mig til min konfirmation.
Hvad har været det bedste indtil nu?
Alexander: Turen til København. Vi kom lidt nærmere ind på hinanden på turen.
Gustav: Det var fedt at komme til København. Vi kom nærmere ind
på hinanden og kom ud af huset. Og samtidig fik vi set en masse
kirker. Jeg har for eksempel aldrig været på Amalienborg før. Og
den russisk-ortodokse kirke. Det var lidt langtrukkent men spændende at høre, at der var nogen, der troede på noget andet. Og så
var det også fedt, at vi fik noget tid på Strøget.
Lærke: Jeg synes også, det var rigtig sjovt i København, men jeg
synes også, det er sjovt, når vi laver noget kreativt i undervisningen,
så vi ikke kun sidder og lytter hele tiden.
Hvordan er det at synge sammen?
Rasmus: Jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Hvis man sidder ved
siden af en, som heller ikke er bange for at overskride nogen grænser - og så bare synge igennem - så synes jeg faktisk, det er meget
sjovt at synge salmer.
Lærke: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi synger, for det gør man
også i kirken. Og mange salmer er gode.
Er der ting, I savner i undervisningen?
Lærke: I vores undervisning har vi rimelig meget kreativt - men
gerne mere for min skyld. Men ellers synes jeg ikke, der mangler
noget.
Rasmus: Bevægelse. Det kan godt blive varmt, og man kan godt
falde lidt hen, når man bare sidder og lytter.
Cilja: Mere kreativt og gerne aktiviteter udenfor.
Vil I komme i kirken, efter I er konfirmeret?
Lærke: Jeg vil nok ikke gå i kirke hver søndag. Men når jeg får
børn, vil jeg tage dem med og vise dem, hvad det er.
Cilja: Ikke hver søndag men fx juleaften, hvor det er lidt sjovere
end en normal søndag. Så kunne jeg sagtens finde på det.

