December, januar og februar 2018

Julekrybber er over de seneste årtier blevet en del af julepynten i de danske hjem. Idéen med julekrybben er katolsk. Den
opstod i Italien i Middelalderen. Heroppe nordpå har vi taget
traditionen til os. Julekrybben bringer os meget direkte ind til
historien om Jesus i stalden.
Til julekrybbeopstillingen indgår ud over
selve krybben: Maria,
Josef, Jesusbarnet,
stalden med stjernen,
æslet, oksen, hyrderne
med deres får, englene
og de hellige tre konger. Jesusbarnet ligger i krybben, mens Josef og Maria er ganske
tæt på. Også oksen og æslet er ganske tæt ved krybben.
I katolske kirker står der er en julekrybbe i kirkerne under
julehøjtiden, og i mange katolske kirker indgår krybben i julens
gudstjenester. Den italienske munk Frans af Assisi, der levede
tilbage i 1200-tallet var den første katolske præst, der inddrog
julekrybben i forbindelse med juleandagterne. I julen 1223
havde Frans af Assisi opstillet en julekrybbe ude i den frie natur,
og kaldt omegnens befolkning til andagt omkring dén. Herefter
bredte skikken med julekrybben sig meget hurtigt. Ikke blot
holdt man andagter i det fri. Også i de katolske kirker rundt
omkring blev der holdt andagt eller gudstjeneste omkring krybben med barnet. Det blev ligefrem obligatorisk, for i 1470’erne
besluttede paven, at der skulle stå en julekrybbe i enhver kirke
ved julehøjtiden. Ikke alene blev der holdt andagter omkring
julekrybberne, der opstod også folkelige sange og dramatiske
spil omkring julekrybberne.
I Senmiddelalderen fik julekrybben også plads i hjemmene. I
begyndelsen var det den italenske overklasse, der anskaffede
sig julekrybber til at stå i hjemmene ved juletid. Forskellige
materialer blev taget i brug. Fra Italien bredte skikken sig til
det meste af den katolske verden. Krybberne har taget farve og
karakter af de omgivelser, de blev til i. Eksempelvis er der i Betlehem tradition for at udskære julekrybber af oliventræ. I Irland
placeres Jesu fødsel i det lokale bondemiljø, i Lapland er fårene
blevet erstattet af rensdyr og stalden af et telt, mens man i Peru
lader de hellige tre konger ride på lamaer.
Som nævnt er det først de senere år, det er blevet almindeligt
med julekrybber i hjemmene i det luthersk dominerede Norden. Men selve tanken om at gå ind til barnet i stalden er også
en vigtig del af den lutherske tradition. Mange af julesalmerne,
vi synger og har sunget, vil bringe os ind i stalden, så vi kan
se barnet, glæde os over det, og lovprise det. Eksempelvis er
julesalmen “Et barn er født i Betlehem”, Grundtvigs gendigtning
af en middelalderlig krybbesang.
Grundtvig gør meget ud af det erfaringsnære i “Et barn er født
i Betlehem”. Jesus beskrives som ethvert lille barn, der dog
ligger i en krybbe i stedet for i en vugge. Vigtigt i salmen er det,
at krybben beskrives som det sted, hvorfra det kristne budskab
udspringer” “FORVUNDEN ER NU AL VOR NØD, OS ER I
DAG EN FRELSER FØD”.
De fleste lutherske kirker har ikke en julekrybbe stående i julen,
fordi julekrybben ikke er en del af den lutherske tradition. Vi
har juletræet og stjernen stående oppe ved koret. Men julekrybben er skjult tilstede alligevel. Igennem juleevangeliet selvfølgelig, men også igennem julesalmerne. Når vi synger med på
julesalmerne om Jesu fødsel, bringes vi ind til barnet i stalden.
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Børnehjørnet
Åbningsfest og Julepust
Fredag d. 1. december kl. 16.30 i Fraugde kirke

Gudstjeneste og globeindvielse
Den 3. december, 1. søndag i
advent, indvies Fraugde kirkes nye
lysglobe. Den er produceret af
Hudevad Smedje og bl.a. udsmykket med originale roser støbt til
knæfaldet i 1954. Kom og se den.

Børnegudstjeneste med dukketeater og minikonfirmander
Også børnene skal fejre, at Fraugde kirke åbner igen, så vi
inviterer til en særlig festgudstjeneste for børn, hvor minikonfirmanderne medvirker, og hvor vi får besøg af prisvindende
Svantevit, der viser forestillingen Julepust. Lad os sammen
skyde nedtællingen til jul i gang på bedste vis.
Det varer en time og er for hele familien.

Luciaoptog og julefortælling
Torsdag d. 14. december kl. 16.30-17 i Fraugde kirke
Ingen december uden Lucia! Kom til en stemningsfuld
eftermiddag, hvor børn fra pastoratet lyser kirken op med
luciaoptog, og hvor der læses en julefortælling.

Juleaften for børn
Juleaften d. 24. december kl. 10 i Fraugde kirke
Børnegudstjeneste for alle de forventningsfulde børn,
der næsten ikke kan vente, til det bliver aften. Vi skal
synge, åbne julekalender og høre verdens bedste fortælling.

Fyraften med nytår og korsang
Kom til nytårsgudstjeneste i
Davinde kirke den 2. januar kl.
17, læn dig tilbage og tag hul på
det nye år med den dejligste korsang v/ sangere fra Vor Frue kirke i
Svendborg.

’Fastelavn er mit navn’
- i alle tre kirker
Så er det atter tid til udklædning,
fastelavnsgudstjeneste, boller og
slik - og til at slå katten af tønden.
Det foregår søndag den 11. februar
kl. 10 i Fraugde og Davinde og kl.
14 i Allerup. Kom udklædt!

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Minikonfirmander i foråret 2018
Torsdage kl. 14-15 på Tingkærskolen
Vores efterårshold har
været helt booket. Vi
tilbyder derfor endnu
et forløb for Tingkærskolens 3. årgang med
opstart i januar 2018. 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 foråret kommer til at foregå torsdage kl. 14.0015.00 på Tingkærskolen. 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. Hele forløbet afsluttes med en børnegudstjeneste i Allerup
kirke med deltagelse af minikonfirmanderne.
Tilmelding via mail til: mariagrothrasmussen@gmail.com.
Mærk: Minikonfirmand2018.

KingoKlubben
Mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård
I KingoKlubben bliver børnene mere
fortrolige med kristendommen, og den
giver en enestående mulighed for en
hyggestund i den travle hverdag. I KingoKlubben laver vi alle mulige aktiviteter.
Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand, men gennem leg, drama,
kreativitet og fortælling får børnene indblik i bibelske fortællinger og værdier. 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.
Børn, der er tilmeldt i efteråret 2017, må gerne deltage i foråret
2018, men vi ser frem til også at tage imod nye børn.
Tilmelding til Maria Groth Rasmussen på:
mariagrothrasmussen@gmail.com. Mærk: KingoKlub.

Sognevejviser

December

Januar

Februar

Kirkekontor

Gudstjeneste og globeindvielse
1. søndag i advent

Fyraften med nytårsstemning og korsang

Bob Dylan – en digter i tiden

Tirsdag d. 2. januar kl. 17 i Davinde kirke

Torsdag d. 1. februar kl. 18 i Davinde forsamlingshus

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
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, mail: jette.kirketjener@gmail.com

Ved gudstjenesten tager vi kirkens nye lysglobe i brug, der er fremstillet af Hudevad Smedje. Op ad globens fod slynger sig en smuk
rosengren, og på grenen sidder tre fine rosenknopper. Oprindeligt
havde vi ønsket flere rosenknopper på lysgloben, men det viste sig,
at man nede i smedjen, i en rodekasse og mere end 60 år efter, fandt
de sidste tre af de originale roser som smedjen havde lavet, da man
i 1954 støbte gitteret til kirkens knæfald.Derfor glæder vi os til, at
roserne atter forenes, når vi tager kirkens nye lysglobe i brug.
Konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten.

Børnegudstjeneste 1. søndag i advent
Søndag d. 3. december kl. 14 i Allerup kirke
Traditionen tro holder vi Børnegudstjeneste i Allerup kirke
kl. 14. den 1. søndag i advent.
Efterfølgende er der æbleskiver og hygge i konfirmandstuen.

Fyraften med sang

Vores organist, Kirsten Hegner, er gået på pension pr. 1.
november. De tre menighedsråd er igang med ansættelsesprocessen af vores nye organist.

Som start på julemåneden vil vi i aftenskumringen synge
advents- og julesalmer i Davinde kirke.

Koncert med Lunau & Sund og Svøbsk
Søndag d. 10. december kl. 15 i Davinde kirke

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

Organist

Navn og kontaktinfo på nyansat organist følger i næste kirkeblad. Følg i mellemtiden med på hjemmesiden.

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.
Der ligger ekstra kirkeblade i kirkerne. Desuden får alle husstande udbragt kirkeblad – hvis du ikke har modtaget dit, så
kontakt os!

Fredag d. 12. januar kl. 9.30 i Fraugde kirke
Den gamle røde, den muntre blå eller den nye sorte! Sang- og
salmebøger er der mange af, og vi synger med glæde fra dem alle.
Til sidst smører vi stemmebåndene med velduftende kaffe og
rundstykker.

Tirsdag d. 23. januar og tirsdag d. 6. februar
kl. 19 i Allerup konfirmandstue
Pastoratet og Allerup-Davinde husholdningsforening arrangerer i fællesskab 2 litteraturaftner i Allerup konfirmandstue.
Vi læser Ida Jessens roman: Den der lyver.
Oplæg ved Signe Paludan. Herefter følger en
fælles drøftelse af bogen.
Bogen kan lånes på Højby bibliotek.

Læs mere under Børnehjørnet.

Fredag d. 15. december kl. 9.30 i Fraugde kirke
Vi rykker morgensangen tilbage i vores smukke, nyrenoverede kirke, og fortsætter vores hyggelige sangtradition med at
synge adventstidens og juletidens dejligste salmer og sange.
Som altid slutter vi af med morgenbord.

De 9 læsninger
Søndag d. 17. december kl. 14 i Davinde kirke
- med sang og musik af Nyborg Motetkor og læsninger af konfirmander. De 9 læsninger er en gudstjeneste, der peger frem mod
julen og åbner op for den dybere betydning af Jesu fødsel. Gudstjenesten foregår som en vekslen mellem konfirmander, der læser
9 udvalgte bibeltekster, sang af Nyborg Motetkor og fællessang.

Gudstjeneste inden nytårsaften
Søndag d. 31. december kl. 15.30 i Fraugde kirke
Som optakt til nytårsaften holder vi en kort gudstjeneste.
Efterfølgende er der champagne og kransekage.

Morgensang
Fredag d. 9. februar kl. 9.30 i Fraugde kirke
Det er dejligt at synge og endnu bedre at synge sammen.
Hvad skal vi synge? - du bestemmer!
Efter en time venter kaffe og rundstykker.

Litteraturaftner

Torsdag d. 14. december
kl. 16.30 i Fraugde kirke

Morgensang

Mørket trænger sig på udenfor, mens Kingokoret synger varmen
og glæden frem inde i kirken ved denne fyraftensgudstjeneste.

Morgensang

Luciaoptog og
julefortælling

Organist Kirsten Hegner, har valgt at blive pensionist fra
den 1. november 2017. Kirsten har været ansat i 21 år, og
hun har kreativt medvirket til kirkens musikalske udtryk.
Vi vil gerne sige tak og ønske hende en god pensionisttilværelse.
Fraugde, Allerup, Davinde menighedsråd samt personale

Thyge Torjusen

Kirkegårdene

Fyraftensgustjenesten i januar bliver årets nytårsgudstjeneste.
Sangere fra Vor Frue kirke i Svendborg under ledelse af Povl Chr.
Balslev medvirker ved nytårsgudstjenesten i Davinde kirke.
Kantoriet har indspillet en cd og de senere år turneret i flere
lande. Koret vil bl.a. synge nye arrangementer over kendte salmemelodier.
Efter gudstjenesten serveres der champagne og kransekage.

Vores lokale musikere Trine, Peter, Maren og Jørgen fletter de
gamle julesalmer sammen og forener dem i et både traditionelt
og moderne udtryk. Kom og nyd en hjertevarm julekoncert.
Der serveres gløgg og æbleskiver.

Tak til Kirsten

Præster og kirkebetjening holder fri om mandagen

Fyraften med Kingokoret

Tirsdag d. 6. februar kl. 17 i Davinde kirke

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

Personalenyt
Organist

Anne-Marie Mai, forfatter og professor ved SDU, giver i dette
foredrag om Bob Dylan et indblik hans sangteksters poetiske
skildring af det moderne liv, kærligheden og melankolien.
Dylan blev i 2016 tildelt Nobelprisen i litteratur, men er han
primært digter eller musiker?
Der serveres lidt mad med mulighed for at købe vin, vand eller øl.

Søndag d. 3. december kl. 11 i Fraugde kirke

Fastelavn
Søndag d. 11. februar kl. 10 i Fraugde kirke, kl. 10 i Davinde
kirke og kl. 14 i Allerup kirke
Vi holder børnegudstjeneste til Fastelavn i alle tre kirker.
Fraugde: Kom i din sejeste eller sjoveste udklædning! Efter
gudstjenesten slår vi katten af tønden, og der serveres lækkerier
til sidst. I Allerup og Davinde er der efterfølgende tøndeslagning
i Forsamlingshuset. Vores velkendte dukketeater Klods Hans
medvirker begge steder. Der vil være kaffe og fastelavnsboller til
de voksne, og til børnene er der som sædvanlig slik og juice.

Ro til tro
Onsdag d. 24. januar kl. 19.30 i Fraugde kirke
Ro til eftertænksomhed. Ro fra hverdagens larm og hektiske
tempo. Kort og stemningsfuld aftengudstjeneste med lystænding,
sang og ord til fordybelse.
Efter gudstjenesten serveres et glas vin.

Ro til tro
Onsdag d. 21. februar kl. 19.30 i Fraugde kirke
Ro til eftertænksomhed. Ro fra
hverdagens larm og hektiske
tempo. Kort og stemningsfuld
aftengudstjeneste med lystænding, sang og ord til fordybelse.
Efter gudstjenesten serveres et
glas vin.

Filmklub
Onsdag d. 31. januar kl. 19 i Fraugde sognegård
I denne sæson sætter vi fokus på hævn. Hævnmotivet kan
udløses af mange faktorer: forbrydelser, krige, mord, utroskab
og uretfærdighed. I forlængelse heraf følger ønsket om hævn og
straf. Hævn kan overskygge og gøre os blinde for de konsekvenser, som hævnen kan udløse. Og giver hævnens fuldbyrdelse ro?
Kan alt tilgives?
Vi lægger ud med en film om pelsjægeren Hugh, der efterlades i
vildmarken og mod alle odds kæmper sig tilbage. Tilbage, for at
få hævn over manden, der forrådte ham. Et episk eventyr baseret
på en sand historie.
Filmklubbens to øvrige film her i første halvår ‘18 vises den
28.02. og den 14.03. Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Filmklub
Onsdag d. 28. februar kl. 19 i Fraugde sognegård
Aftenens film er en dansk western, der foregår i 1870’ernes
Amerika, det forjættede land. Mads Mikkelsen spiller den
danske emigrant, John. Hans kone og søn myrdes, hvorefter
John slår morderen ihjel. Gerningsmandens bror, den nådesløse
oberst Delarue, søger nu hævn, og John må tage kampen op.
Et barskt drama – men med god mulighed for at drøfte efter
filmen, hvorvidt hævn bliver en redning fra ondskaben.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

