Juni, juli og august 2018

Dåbsklude

– et personligt minde fra barnedåben.

Et kors: det mest almindelige symbol på den kristne tro.
Jesus Kristus døde på et kors, og korsets vandrette og
lodrette linjer er symbolet på, at her mødes det guddommelige, himmelske med det jordiske, menneskelige. Korset er
symbolet på, at Gud er med os mennesker i vores liv, både når vi
gør godt og handler ondt.
En fisk: fisken er et oldkirkeligt symbol på kristendommen. I kristendommens begyndelse var det ikke tilladt
at være kristen, men i al hemmelighed mødtes kristne
menigheder alligevel. Og som et slags kodesprog brugte de
fisken, så de for eksempel kunne vise vej til den nærmeste kristne
gudstjeneste. På græsk hedder en fisk nemlig ichthys. Og tager
man forbogstaverne fra Iesous Christos Theou Yios Soter (= Jesus
Kristus Guds Søn Frelser) danner de ordet ichtys – altså en fisk.
Et hjerte: kristendommens grundtanke er, at både den
store verden som det enkelte lille menneskeliv er holdt
oppe af Guds kærlighed. Især i dåben betones Guds
kærlighedsløfte til dåbsbarnet om, at det altid er elsket og fastholdt af Gud, hvad det end måtte komme ud for i livet.
Et lys: Jesus sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger
mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.”
Når alting formørkes omkring os, er det en trøst at tro, at
der er en Gud, der kan tænde et lille lys i mørket; at vores indre,
sorgfulde hjerte kan oplyses igen en dag. Og at vi, når vi dør, ikke
skal havne i mørket, men føres ind i Guds lyse rige. I en af de
dåbssalmer, vi ofte synger, lyder det: ”Dåbens lys er tændt, når
livet slukkes”.
Et anker: ankeret er det kristne symbol på håb. Vi håber
på, at Gud er det anker, der holder os fast i troen, når
bølgerne går højt, og livet føles kaotisk. Og når livet når
sin ende, håber vi på, at den døde ender i tryg havn hos Gud.
Typisk bruges ankeret i den treklang, Paulus skriver om i et af sine
breve, og som intet menneske kan leve uden: ”Så bliver da tro,
håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”
(1. Kor 13,13).
Til efteråret starter et nyt strikkehold op, og alle, der har lyst til at
give vores allermindste sognebørn en særlig gave, er meget velkomne til at være med. For den, der ikke er ferm ud i strikkeriet,
er det muligt at få hjælp af mere erfarne strikkere. Måske du selv
er kommende eller nybagt forælder og kunne tænke dig at strikke
en dåbsklud til dit barn, ja, det kunne måske være sjovt at gøre
det sammen med din mødregruppe.
I næste kirkeblad følger mere information om tid og sted for en
ny omgang strikkeklub af dåbsklude til vores tre kirker.


Sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen

Dato

Fraugde

1. s. e. trinitatis
3. juni

11 SP

2. s. e. trinitatis
10. juni

11 AS

Allerup
9.30 SP

9.30 AS
14 Doris Ottesen
gudstjeneste og
foredrag i præstegårdshaven

3. s. e. trinitatis
17. juni

4. s. e. trinitatis
24. juni

11 AS
med minikonfirmander

5. s. e. trinitatis
1. juli

11 AS

6. s. e. trinitatis
8. juli

11 SP

9.30 AS

7. s. e. trinitatis
15. juli
8. s. e. trinitatis
22. juli

Davinde

9.30 SP

11 SP

9. s. e. trinitatis
29. juli

9.30 AS

10. s. e. trinitatis
11 AS
5. august
11. s. e. trinitatis
12. august

9.30 AS

Børnehjørnet
Børnegudstjeneste
Søndag d. 24. juni kl. 11 i Fraugde kirke

Sommermøde i
præstegårdshaven
Sædvanen tro inviteres alle i pastoratet til sommermøde i Allerup
præstegårdshave, nemlig den 17.
juni, hvor du efter en kort gudstjeneste kan opleve Doris Ottesen
fortælle om H.C. Andersen.

– med afslutning med minikonfirmander.
Tag dine børn med til en hyggelig og uformel gudstjeneste
med sang og god fortælling. Vi slutter af med fernisering, hvor
minikonfirmanderne viser os de kreative ting, de har arbejdet
med foråret igennem.

Babysalmesang
Torsdage kl. 11 i Fraugde kirke

Børnegudstjeneste
med minikonfirmander
Denne børnegudstjeneste den
24. juni er fyldt med sang og fortælling, også for de mindre børn.
Forårets minikonfirmandhold afrunder arrangementet og fremviser
deres kreative produkter. Vel mødt.

Kom og vær med til en dejlig og rolig stund med salmer og
sange, tilrettelagt for de allermindste og deres nybagte forældre.
Vi mødes om torsdagen i Fraugde kirke kl. 11.
Vi har stadig plads til flere babyer på holdet. Sommerpause i
juli og august.
Tilmelding nødvendig til Trine på mail: trinelunau@gmail.com

Det’ for børn

Se flere billeder fra de forskellige arrangementer i kirkerne
på kirkernes Facebook-side og hjemmeside.

Morgensang
– en perfekt start på dagen
Mød op den 8. juni eller den 10.
august, syng med fra højskolesangbogen, nyd et rundstykke og en
kop kaffe og hyg dig sammen med
andre sangglade. Morgensang er
med rette populært.

12. s. e. trinitatis
11 SP
19. august
13. s. e. trinitatis
26. august
AS
SP
NN

9.30 NN

sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
sognepræst Signe Paludan
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Det er en stor ting at få sit barn døbt - både for forældre og alle
dem, der er inviteret med til fest. Stemningen i kirken er festlig,
og barnet bæres frem som det allerdyrebareste, man har. Hvad
det jo også er.
Og når barnet er blevet døbt med de tre håndfulde vand, så har vi
præster siden advent nydt at kunne tørre det lille hoved med en
blød og smuk strikket dåbsklud. Og det har vakt stor glæde hos
forældrene, at de har måttet tage dåbskluden med hjem.
I efteråret mødtes en flok strikkeglade kvinder jævnligt (mænd er
også velkomne, skal jeg skynde mig at sige), og under hyggelige
former med kaffe, te og sødt fik de strikket en mængde smukke
klude, så vi nu kan dele en særlig dåbsklud ud til hvert eneste
barn, der bliver døbt i kirken, og som familien kan tage med hjem
som et personligt minde om denne skelsættende begivenhed i
barnets liv.
Hver klud er ganske unik, og de har alle det til fælles, at der er
strikket et kristent symbol ind i kluden. Her er et par eksempler
på de kristne symboler, der pryder vores nye dåbsklude:
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derhjemme og dovner den af. Jeg kan godt lide at være længe
oppe om lørdagen, men det kan man ikke rigtigt, hvis man skal
i kirke kl. 11. Mine yndlingsgudstjenester, det er faktisk dem,
som er fyraftensgudstjenester om tirsdagen.

Sognevejviser

Juni

August

Kirkekontor

Morgensang

Morgensang

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

Fredag d. 8. juni kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Fredag d. 10. august kl. 9.30 i Fraugde sognegård

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

Menighedsråd

Kom godt i gang med dagen, morgensang er sagen!
Har du en yndlingssang fra Højskolesangbogen så kom til morgensang og lad os synge den sammen.
Efterfølgende er der kaffe og rundstykker.

Sommermøde med kort gudstjeneste
og foredrag ved Doris Ottesen

Vågn op og slå på dine
strenge, syng mig en dejlig
Morgensang.
Kom og syng med, når vi
starter en ny dag med fællessang fra Højskolesangbogen.
Efterfølgende er der kaffe
og rundstykker.

Søndag d. 17. juni kl. 14 i Allerup præstegårdshave

Interview med fire af årets konfirmander
og to af deres mødre

Formand for Fraugde menighedsråd Thyge Torjusen
tlf. 29 28 07 75, mail: torjusen@youmail.dk
Formand for Allerup menighedsråd Erik Toftegaard
tlf. 65 97 20 93, mail: eriktoftegaard@mail.dk
Formand for Davinde menighedsråd Ole Thestrup Hansen
tlf. 65 97 24 92, mail: oleth14@gmail.com

Præster
Kirkebogsførende sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk
Går på barselsorlov d. 16. august 2018
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

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

Organist
Martin Aaskilde, tlf. 31 74 18 00, mail: m.aaskilde@gmail.com

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!

Efter gudstjenesten i præstegårdshaven serveres der kaffe og kage.
Efter kaffen holder teolog og forfatter Doris Ottesen foredrag om
H.C. Andersen. Hun kalder sit foredrag: Eventyr og evangelium.
Om sit foredrag skriver Doris Ottesen:
H.C. Andersen var siden sin tidligste barndom dybt fortrolig med
den bibelske fortælling, og han havde livet igennem en fast tro
på, at hans “livs eventyr” skyldtes den gode Guds forsyn. Hans
eventyr er desuden i vidt omfang båret af en klar evangelisk
forkyndelse.
Gennem H.C. Andersens eventyr er kristendommen kommet ind i
barnekammeret og er blevet læst og hørt af flere børn og voksne,
end det nogensinde tidligere eller senere har været tilfældet. Det
er derfor ganske mærkeligt at tænke på, at H.C. Andersen først
med den sidste salmebog blev fundet værdig til optagelse næsten
to hundrede år efter sin fødsel og det til trods for, at julesalmen
“Barn Jesus i en krybbe lå” i generationer har været sunget af det
danske folk.
Der er gratis adgang til hele mødet.

Sogneudflugt 2018
Torsdag d. 21. juni
Pastoratet vil gerne invitere
på sommerudflugt for især
ældre sognebørn torsdag d.
21. juni. Turen går til Sønderjylland, og der serveres
morgenmad undervejs.
Herefter er der frokost
og rundvisning i det nye Vadehavscenter. Ud på eftermiddagen
bydes der på kaffe og kagebord i Gråsten.
Der planlægges fortsat med forhåbentligt flere gode overraskelser
undervejs, men vi kommer med en endelig plan, når vi er tættere
på, så følg gerne med på hjemmesiden fraugdeallerupdavinde.dk
og på Facebook.
Der er busafgang fra de tre kirker kl. 07:30 (Davinde), kl. 07:40
(Fraugde) og kl. 07:50 (Allerup), og vi forventer at være hjemme
igen omkring kl. 19:15. Vi kan være 50, så det er først til mølleprincippet. Pris for deltagelse er kr. 100.- pr. person, og der
betales i bussen.
Tilmelding skal ske til Helle i Davinde, tlf. 23 60 02 51,
mail: hellepernielsen@gmail.com

Børnegudstjeneste
Søndag d. 24. juni kl. 11 i Fraugde kirke
– se under Børnehjørnet.

Kommer I til at gå i kirke en gang i mellem efter jeres konfirmation?
Mathias: Det kan godt være. Men højst sandsynligt bliver det
ikke en gang om måneden.
Stine: Ja, sammen med mine bedsteforældre.
Rasmus: Jeg har en god ven i 6. klasse, som skal konfirmeres
næste år, og så tænker jeg, at ham kunne jeg godt tage i kirke
med en gang imellem.
Hvis I skulle sætte en gudstjeneste sammen, hvordan skulle den
så se ud?
Stine, Frida og Rasmus: Nadver skal der være med. Gerne to
eller tre gange.
Stine: Gerne lidt mere festligt at gå i kirke.
Mathias: Måske lidt færre salmer.
Rasmus og Mathias: Måske noget med guitar og musik. Som
stadig handler om Jesus men lidt mere festligt.
Vi satte også to mødre stævne for at høre om deres oplevelse af
konfirmandforløbet. Leni (mor til Rasmus) og Benedikte (mor til
Frida) har gjort sig mange overvejelser om deres børns konfirmation:

Vi mødte fire af pastoratets konfirmander til en snak om deres
konfirmandforløb, og hvad de har gjort sig af tanker om det forløb, som de har været igennem. Frida, Stine, Rasmus og Mathias
går alle på Tingkærskolen. De blev konfirmeret d. 22. april 2018.
Hvorfor vil I gerne konfirmeres?
Stine: Fordi man siger ja til, at man tror på Gud. Og hvis jeg ikke
blev konfirmeret, så havde jeg ikke nogen tro. Og jeg tror på
Gud og Jesus.
Rasmus: At man siger ja til, at man er blevet døbt.
Hvad synes I om jeres konfirmandforløb?
Mathias: Vi er blevet klogere på kristendommen.
Frida: For det meste har det været hyggeligt – men det har været
stressende, at vi skulle køre mellem skolen og tilbage igen.
Stine: Oppe ved os var vi kun syv, og det ville være bedre med et
stort hold. Måske hvis begge præster havde os alle sammen. Men
ellers har det været fint, og vi har lært meget.
Er der noget i undervisningen, som I synes har været rigtig spændende?
Mathias: Vi havde besøg af MindU. Det var ret spændende.
Rasmus og Stine: Det var sjovt, da vi skulle hoppe Fadervor.
Hvad har været det allerbedste i forløbet?
Mathias: Fællesskabet – og der har været meget gejst og energi.
Frida: Jeg kan godt lide at være kreativ. Noget af det jeg synes
har været bedst var da vi lavede sådan nogle små døbefonte i ler.
Hvordan er det at gå til gudstjeneste?
Stine: Jeg synes, det er fint. Jeg synes også, det er fint, at man
kunne tage et familiemedlem med, så det talte for to gange, men
måske man kun skulle have lov til at gøre det to-tre gange i stedet for, så man ikke kunne slippe med at gå i kirke seks gange.
Rasmus: Det med dobbeltkrydser har ikke betydet så meget for
mig (Rasmus har været i kirke 25 gange). Det er fint nok at være
til gudstjeneste.
Mathias: Det er sjovt – også de gudstjenester, hvor vi er med, fx
De ni læsninger.
Frida: Jeg synes ikke, man behøver at gå i kirke for at være
kristen. Man kan godt have troen, selv om man bare sidder

Har det været vigtigt for dig, at dit barn ville konfirmeres?
Benedikte: Det var ikke en selvfølge, at hun skulle, og hun blev
spurgt, men jeg må indrømme, at jeg ville være blevet meget
ked af det, hvis hun ikke ville. Heldigvis ville hun. Jeg er selv
opvokset i et hjem, hvor kristendommen har fyldt en del. Men
det har været vigtigt for mig, at hun selv skulle vælge, og hun er
ikke blevet præget hjemmefra udover lidt læsning i børnebibelen, børne-/aktivitets-gruppen med Malene, den tidligere præst
i Allerup. Endvidere har hun været på børnelejre med sine
kusiner og moster, der er meget aktiv inden for KFUM & K.
Leni: Ja, det har bestemt været vigtigt, at han ville konfirmeres.
Vi traf jo et valg på hans vegne, da vi lod ham døbe. Konfirmationen er jo hans mulighed for selv at bekræfte det.
Har du været med i kirke?
Benedikte: Ja, og jeg har nydt det, særligt de gange hvor det var
uden veninder, og vi sad sammen, så det blev en fællesoplevelse. Nyder det, når det er en prædiken, der er jordnær og noget
alle (unge og ældre) kan forstå, og som man, hvis man har lyst,
kan tale om bagefter.
Leni: Ja, jeg har været med ham i kirke. For mig har det været
helt naturligt at deltage og støtte op om forløbet.
Har dit barns konfirmandforløb ændret dit eget forhold til din
lokale kirke?
Benedikte: Har tidligere boet og hørt til Allerup kirke, hvor de
tidligere store begivenheder i vores liv er blevet fejret, og hvor
vi var med i en børnegruppe, da hun var mindre. Og jeg tror
desværre ikke, jeg ville være taget i Fraugde kirke udover til jul,
hvis ikke det som under konfirmationsforberedelsen var naturligt, og de blev opfordret til at tage deres forældre med, så vi er
kommet til at møde præsten. Hvilket har betydet, at jeg sagtens
kunne finde på at komme noget mere.
Leni: Ja, det synes jeg bestemt. Det har givet mig meget bedre
indsigt i, hvad kirken har at byde på.
Hvad håber du, dit barn tager med sig videre i livet fra konfirmandforløbet?
Benedikte: At kirken er for alle og ofte er et rart og trygt sted at
komme. Og at der er kommet en ny generation af præster, der
er dygtige til at formidle kristendommen, så man kan se sig selv
og sin hverdag i det.
Leni: En grundlæggende viden om vores tro og kristendommen
i al almindelighed.

