Sognevejviser

Babysalmesang – nyt hold

Velkommen til Merete Holck

Kirkekontor

Torsdage fra d. 6. september kl. 11 i Fraugde kirke
En rolig stund i kirken med sang og musik.
Alle med en baby er velkomne.
Tilmelding nødvendig til trinelunau@gmail.com

Minikonfirmander i efteråret 2018
Tirsdage fra d. 25. september kl. 14-15 på Tingkærskolen
Tilbud til alle friske børn i 3. klasse.
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.
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.
Vi glæder os til at se jer.
Tilmeldingsfrist d. 17. september 2018.
Tilmelding via mail til: mariagrothrasmussen@gmail.com.
Mærk: Minikonfirmand2018

KingoKlubben - en kirkeklub for børn
Mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård
I KingoKlubben, som
er et tilbud for de 6-10
årige i Fraugde, Allerup og
Davinde Pastorat, bliver børnene mere fortrolige med
kristendommen, og den er
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.
Begrænset antal pladser. Børn, der har deltaget i foråret 2018,
må gerne være med i efteråret 2018, men vi ser frem til også at
tage imod nye børn. Kom glad - vi glæder os til at se jer.
Første gang d. 10. september 2018.
Tilmelding til Maria Groth Rasmussen på:
mariagrothrasmussen@gmail.com.
Mærk: KingoKlubben

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Vores sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen er gået på
barsel 16/8-2018, og det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til Merete Holck som vikar i barselsperioden.
Merete har været vikar hos os før, og også denne gang ser vi frem
til et godt samarbejde.
Merete Holck tiltræder vikariatet:
Den 9. september 2018 kl. 9.30 i Davinde og kl. 11 i Fraugde og
den 16. september 2018 kl. 9.30 i Allerup.
Vi håber, at mange vil komme og byde Merete velkommen. Efter
gudstjenesterne i kirkerne vil ansættelsen blive markeret med et
glas vin samt kransekage.
Alle tre menighedsråd samt personale siger hermed velkommen
til Merete.
Thyge Torjusen
Formand for Fraugde menighedsråd
På vegne af Fraugde, Allerup og Davinde menighedsråd

Vikaren vender tilbage

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.

Menighedsråd

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
Det er en stor glæde for
mig, at jeg igen skal være
barselsvikar i FraugdeAllerup-Davinde.
Jeg var ligeledes vikar
under Anne Sophie Bredmose Jakobsens barselsorlov i 2016-17. Det var
mit første præsteembede,
og jeg fik en vældig fin
modtagelse.
Siden sidst har jeg haft
vikariater ved Hjallese
kirke, i Nordlangelands
pastorat, i Hårslev-Padesø
pastorat og i Allesø-Næsbyhoved-Broby pastorat.

Jeg glæder mig til gensynet med menigheden, til samarbejdet
med medarbejderne og til at holde gudstjeneste i den flotte,
nyrenoverede Fraugde kirke og i de smukke kirker i Allerup og
Davinde.

Merete Holck

Kirkebogsførende sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Holder barselsorlov fra d. 16. august 2018.
Konstitueret sognepræst Merete Holck
Egense præstegård, Højensvej 169, Svendborg
tlf. 20 41 85 87, mail: merh@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

Præster og kirkebetjening holder fri om mandagen

Kirkegårdene
Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde i Odense (FTS)

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

FTS er et samarbejde mellem 24 sogne i Hjallese og Sankt
Knuds Provstier. FTS arbejder for en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle.

Organist

Læs mere om organisationens aktiviteter i Folkekirkens Hus
og i Domkirken og Gråbrødre Klosterkirke på:
www.fts-odense.dk og på Facebook.

Kirkesanger

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

Gudstjenester i kirkerne
September, oktober og november 2018
Dato
14. s. e. trinitatis
2. september

Fraugde
Pilgrimsandagt
Anette Foged
Schultz

Allerup
9.30 SP

15. s. e. trinitatis
9. september

11 MH

16. s. e. trinitatis
16. september

11 MH

9.30 MH

9.30 MH
11 MH
Høstgudstjeneste
med efterfølgende
arrangement i
Stævnegården

17. s. e. trinitatis
23. september

11 SP

9.30 SP
17 MH
Fyraften med
motown

Tirsdag
2. oktober
19. s. e. trinitatis
7. oktober

11 MH

20. s. e. trinitatis
14. oktober

11 MH

21. s. e. trinitatis
21. oktober

11 MH

22. s. e. trinitatis
28. oktober

11 SP

9.30 SP

Allehelgensdag
4. november

17 MH

15.30 SP

9.30 MH

9.30 MH

19 SP
17 SP
Fyraften med
fløjtespil

Tirsdag
6. november
24. s. e. trinitatis
11. november.

11 SP

25. s. e. trinitatis
18. november

11 MH

Foredrag om pigerne på Sprogø
Hør om kvindeanstalten på Spogø,
når Carsten Egø Nielsen gæster
Fraugde sognegård d. 28. september. Historien om kvindehjemmet
rummer fortællinger om mange
ulykkelige kvindeskæbner.

Orgelkoncert med
Martin Aaskilde
Vores organist Martin Aaskilde
spiller værker af barokkens store
komponister i Davinde kirke d. 23.
oktober. Koncerten er en personlig
beretning fra Martins musikalske
dannelsesrejse gennem fire lande.

Koncert med guitarist
Kaare Norge
Kaare Norge spiller musik af sydamerikanske, spanske, nordiske og
amerikanske komponister, når han
d. 11. november lader strengene
klinge i Davinde kirke. Få en unik
oplevelse med en klassisk virtuos.

9.30 MH

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

Sidste s. i kirkeåret
11 SP
25. november

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.

SP
sognepræst Signe Paludan
MH konst. sognepræst Merete Holck

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

11 Pilgrimsgudstj.
Anette Foged
Schultz
16.45
Fyraftenskoncert,
Eva Hillered

Tirsdag
4. september

18. s. e. trinitatis
30. september

Davinde

KIRKEBL AD

Klumme

9.30 SP
Grafisk produktion: www.prografisk.dk
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September
Pilgrimsvandring fra Davinde kirke
Søndag d. 2. september kl. 11 i Davinde kirke
Pilgrimspræst Anette Foged
Schultz vil indlede med en
pilgrimsgudstjeneste og umiddelbart herefter lede en fælles
vandring ad små veje gennem
den skønne fynske natur. Efter
et par timers vandring når vi til
Fraugde kirke, hvor der sluttes af med en kort nadverandagt - vi
nyder sammen et glas god rødvin og et stykke godt brød.
Husk godt fodtøj og en lille rygsæk. Vand, frugt m.m. til turen får
du med fra kirken.
Gå ikke glip af denne mulighed for guidet vandring med en
erfaren pilgrim.

Fyraftenskoncert med
Eva Hillered og Lunau & Sund

personligt minde om den store dag i barnets liv. En gave fra dig
og kirken til dåbsbørnene. Ud over dåbsklude udvider vi i denne
sæson til, at du også kan strikke små fine huer, bamser eller
lignende, som vi donerer til salg i forbindelse med Folkekirkens
Nødhjælps indsamling i marts 2019.
Vi mødes fem gange i løbet af efteråret, nemlig d. 18.9., d. 2.10.,
d. 16.10., d. 30.10. og d. 13.11.2018. Materialer er indkøbt på
forhånd, og der serveres brød og kaffe.
Tilmeld dig hos Helle, tlf. 2360 0251 (Davinde), Kirsten, tlf. 4292
2325 (Fraugde) eller Hanne, tlf. 2448 0844 (Allerup).

Ro til tro
Tirsdag d. 18. september 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.

Høstgudstjeneste og frokost for hele pastoratet
Søndag d. 23. september
kl. 11 i Davinde kirke
Ved årets høstgudstjeneste
står Maren Hallberg og Jørgen
Dickmeiss for musikledsagelsen. Efter høstgudstjenesten er
der høst-frokost på Stævnegården, hvor Maren og Jørgen
spiller op til høststemning.

Tirsdag d. 4. september kl. 16.45 i Davinde kirke
Eva Hillered, svensk sangerinde og sangskriver, er aktuel
med albummet “New Me”,
der er produceret af Peter
Sund og optaget i Davinde.
Eva Hillered, der er tidligere
Grammy-nomineret, har udgivet 9 albums på både svensk
og engelsk samt en bog om sangskrivning: “Lathund för låtskrivere”. ”New Me” är folk-americana av hög internationell standard.
Mitt betyg blir 8/10.” Pär Dahlerus- Uppsala Nyheter.
Til denne fyraftenskoncert backes Eva Hillered af lokale Lunau &
Sund.
Mere info om Eva Hillered kan ses på: www.evahillered.se
Bemærk at koncerten begynder kl. 16.45.

Lyksaligt det folk, som har øre for klang
– og Morgensang!
Fredag d. 7. september kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Syng med fra Højskolesangbogen og lær nogle nye salmer, når vi
mødes og synger sammen.
Efterfølgende er der kaffe og rundstykker.

KingoKoret – sæsonopstart
Torsdage fra d. 13. september kl. 20-22 i Fraugde kirke
KingoKoret er vores lokale voksenkor, som er åbent for alle med
sang-glæden i orden. Nye såvel som gamle korsangere kan starte
her.
Tilmelding/mere info via mail: trinelunau@gmail.com

Kom og strik!
Fem tirsdage fra d. 18. september til d. 13. november
kl. 15-17 i Fraugde sognegård
Vi genoptager succesen fra
sidste efterår og indbyder alle
strikkeglade til at deltage, når
vi genopstarter strikkeklubben,
hvor vi strikker dåbsklude med
kristne symboler.
Dåbskludene bruges til at
tørre det lille dåbsbarns hoved
efter dåben. Det er et varigt og

Filmklubben
Onsdag d. 26. september kl. 19 i Fraugde sognegård
Filmklubben markerer dette efterår, at det d. 11. november 2018
er 100 år siden, at 1. Verdenskrig fik sin afslutning. En krig, som
ikke kun havde enorme menneskelige konsekvenser på slagmarken, men som også fik enorm betydning for vores livsforståelse
den dag i dag. En hel generation af unge mænd tog en følelse af
svigt, afmagt og håbløshed med sig hjem fra slagmarken, og det
kan vi stadig se klare udtryk for den dag i dag.
Sæsonens første film er en rystende skildring af skyttegravenes
helvede. Næsten en million soldater mistede livet i Passendale,
Belgien, i løbet af nogle få måneder i 1917, da en britisk feltmarskal mente, at krigen kunne vindes med en enkelt storoffensiv.
Det viste sig, at det ikke var tilfældet, og efter flere måneders
kampe var resultatet en lille sønderskudt landsby. Selv om det er
en krigsfilm, er kærligheden central i denne anmelderroste film.
Der serveres vin, snacks og kaffe. Gratis entré.

Foredrag v/ Carsten Egø Nielsen:
Pigerne på Sprogø
Fredag d. 28. september kl. 14 i Fraugde sognegård
Christian Keller, overlæge ved de Keller’ske anstalter, oprettede
i 1923 internatet på Sprogø for åndssvage, seksuelt løsagtige
kvinder. Internatet eksisterede til 1961. Keller var også initiativtageren til Lov om Adgang til Sterilisation i 1929, Europas første
racehygiejniske lov. Allerede i 1911 havde Keller fået oprettet et
tilsvarende internat for mænd på Livø.
Vi skal høre historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle
af skæbnerne, fx om en pige, hvor lægen i ansøgningen om at
komme til Sprogø bl.a. skrev: ”Forældrene har forsøgt at sende
hende ud at tjene, men hun kan slet ikke udføre noget Arbejde
på egen hånd.... De senere År har hun haft stærke erotiske Tilbøjeligheder så Forældrene må passe på hende både Dag og Nat”.
Men vi skal også høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen for beboerne, samt om lukningen i 1961. Foredraget er
ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder.

Morgensang

Oktober

Fredag d. 12. oktober kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Fyraften med motown-toner
Tirsdag d. 2. oktober
kl. 17 i Davinde kirke
I forbindelse med gudstjenesten
spiller og synger Julie Strange
(sanger) og Andy Jarosinski
(trombonist) motown med
kærlighed som det overordnede
tema. Julie arbejder til daglig
med musicals, og Andy spiller
contemporary music og free
jazz, men de har begge en stor
passion for motown, soullyden
og det minimalistiske univers.
Duoen vil spille nogle af
60’/70’ernes amerikanske soulklassikere, men de vil fortolke dem med et nyt udtryk og skabe en
intim oplevelse omkring de gamle numre.

Musikalsk foredrag med Jeannet Ulrikkeholm
Fredag d. 5. oktober kl. 14 i Fraugde sognegård
En munter rejse på sangens vinger
I løbet af dette arrangement
synger Jeannet gamle danske
sange. Hun akkompagnerer på
guitar, cello og lut, og publikum er med på fællessang.
Der er sange med tekster af
H.C. Andersen, Jeppe Aakjær,
Halfdan Rasmussen, Benny
Andersen, Tove Ditlevsen og
andre. Der er også en lille afdeling med franske sange, som deltagerne synger i dansk oversættelse. Jeannet fortæller om sangene
undervejs, så man får stof til eftertanke. Hvem var de store forfattere, og på hvilken baggrund har de skrevet deres digte? Jeannet
Ulrikkeholm har i mange år undervist på danske universiteter.
Nu er hun udøvende sanger og foredragsholder.
Se mere om Jeannet på hendes hjemmeside:
www.jeannetulrikkeholm.dk

Foredrag v/ Jens Andersen
om Tove Ditlevsens hjerte
Tirsdag d. 9. oktober kl. 18 i Davinde forsamlingshus
Ingen anden dansk digter har
brugt ordet “hjerte” så ofte som
Tove Ditlevsen. I mere end tredive år skrev hun om kærlighed
og ægteskab i romaner, noveller, digte eller erindringsbøger,
før hun i 1976 tog sit eget liv.
Selvom Tove Ditlevsens eget
kvindeliv smuldrede i dødsdømte ægteskaber og lange ophold på psykiatriske hospitaler,
så fandt hun alligevel overskuddet til at bestyre sin læserbrevkasse i Familie Journalen og
optrådte samtidig ofte i tv og
radio med budskaber som: “Vi
må ynke vore døtre at de er børn af unormale mødre”.
I foredraget fortæller Jens Andersen om en stærk kvinde, der på
trods af egne udfordringer i livet gik imod den mandlige modernisme i 1960’erne og blev en del af kvindesagen.
Gratis adgang.
Davinde forsamlingshus, Vandmøllevej 12, Odense SØ.

Os har og vor Herre kær:
Ingen sjæl han glemmer;
I hvert solglimt Gud er nær
og vor glade Morgensang fornemmer.

Barokkens mestre – orgelkoncert
med kirkens organist Martin Aaskilde
Tirsdag d. 23. oktober kl. 17 i Davinde kirke
Kom til orgelkoncert i Davinde kirke,
hvor kirkens organist, Martin Aaskilde,
præsenterer et program bestående af fire
af baroktidens vigtigste kirkemusikere fra
hhv. Italien, Tyskland, Holland og Danmark. Martin Aaskilde har et indgående
kendskab til det musikalske særkende
for hvert af disse lande, hvor han selv
har studeret. Derfor bliver koncerten lige så meget en personlig
beretning, som det bliver en orgelkoncert.
Koncerten sætter fokus på de to vigtigste musikalske genrer i
højmessen: De frie orgelstykker og koralvariationerne. De frie
orgelstykker er fx højmessens præludium og postludium, mens koralvariationerne er de variationer, organisten spiller over salmerne.
Der har i mange år været tradition for, at organister mestrer disse
genrer til hudløshed, og barokken var ingen undtagelse.
I koncerten bliver der spillet musik af Sweelinck, Frescobaldi,
Buxtehude og Bach.
Efter koncerten er der mulighed for en lille forfriskning i våbenhuset. Gratis adgang.

Ro til tro
Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.30 i Fraugde kirke
Kort aftengudstjeneste med læsning, et par salmer, musik og
lystænding. En rolig stund til eftertanke.

Filmklubben
Onsdag d. 24. oktober kl. 19 i Fraugde sognegård
Vi befinder os i Tyskland, lige før 1. Verdenskrig bryder ud. Byens
præst styrer menigheden med hård hånd, og der er ikke plads til
afvigelser, morskab eller leg. Det går især hårdt ud over børnene, som alle får et hvidt bånd om armen, så de ikke glemmer,
hvordan de skal opføre sig. Men pludselig indtræffer uhyggelige
hændelser: ildspåsættelser, selvmord og overfald begynder at
ryste byen, og pludselig vælter ondskaben ud.
Der serveres vin, snacks og kaffe. Gratis entré.

Som fuglen glad i skov og vang
udflyver med sin Morgensang
Fredag d. 9. november kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Kom og syng med når vi starter en ny dag med fællessang fra
Højskolesangbogen.
Efterfølgende er der kaffe og rundstykker.

Koncert med guitarist Kaare Norge
Søndag d. 11. november kl. 15 i Davinde kirke
Danmarks mest kendte klassiske
guitarvirtuos Kaare Norge spiller
musik af bl.a.den sydamerikanske
komponist Isaias Savio og Antonio
Lauro og spansk musik af Isaac
Albéniz og E. Granados.
Programmet inkluderer også
nordiske stemningsbilleder af Evert
Taube, C.M. Bellman og Bjørn Afzelius samt Kaares egne arrangementer af Stairway to heaven og You Are not Alone.
Salg af billet på www.ticketmaster.dk. 150,- kr. + gebyr.

Julekoncert med trompetist Per Nielsen
Tirsdag d. 20. november kl. 19.30 i Fraugde kirke
Julen har trompetlyd, i hvert fald
når trompetisten Per Nielsen
optræder i kirkerne landet over. Per
Nielsen, der til daglig er trompetist
i Sønderjyllands Symfoniorkester,
blæser igen i 2018 julen ind med
sine populære julekoncerter, som
i de senere år har fyldt bænkerækkerne i Danmarks kirker. Per Nielsen spiller kendte julemelodier fra albummerne ”Christmas Time”
og ”Christmas Joy” i en koncert af mere end en times varighed. For
sidstnævnte album modtog han få uger efter udgivelsen i 2011 en
guldplade for et salg på mere end 10.000 cd’er.
På repertoiret er der en perlerække af de mest kendte julesalmer og
-sange som ”Nu tændes tusind julelys”, ”En stjerne skinner i nat”,
“Når jeg ser et stjerneskud” og ”Amazing Grace”.
Det er muligt at reservere billetter á 100 kr. pr. stk. til koncerten
indtil d. 1. oktober 2018. Skriv til tilmeldingkirke@gmail.com og
oplys: antal billetter, navn og telefonnummer.
Du vil snarest derefter modtage en mail med betalingsoplysninger.
Der er stor interesse for Per Nielsens julekoncerter, og vi anbefaler,
at man i god tid reserverer billetter.

Filmklubben
Onsdag d. 21. november kl. 19 i Fraugde sognegård

November
Fyraften med fløjtenist Rikke Petersen
Tirsdag d. 6. november
kl. 17 i Davinde kirke
Til fyraftensgudstjenesten i november spiller Rikke Petersen
stemningsfuld og iørefaldende
fløjtemusik af danske og udenlandske komponister.

Efterårsfest med aftensang
Tirsdag d. 6. november kl. 18 i Allerup kirke
Onsdagscaféens efterårsfest begynder med aftensang i kirken,
hvor vi synger de kendte efterårssalmer og hører søndagens
evangelietekst og en kort prædiken.

Denne film er baseret på Vera Brittains verdensberømte erindringer. Bogen er et af de få vidnesbyrd om 1. Verdenskrig set fra en
kvindes synspunkt. I filmen møder vi den unge og selvstændige
Vera, som kæmper for at blive optaget på universitetet i Oxford.
Men med 1. Verdenskrigs udbrud brister drømmen, og Vera opgiver sine studier for at drage afsted som frivillig sygeplejerske ved
fronten, hvor hun indleder et intenst forhold til den unge Roland
Leighton. Det er en film uden de store krigsscener, en film om
den store kærlighed, som dør et sted i Nordfrankrig, og om en
kvinde, der efter krigen skal finde sig selv og skabe et nyt liv.
Der serveres vin, snacks og kaffe. Gratis entré.

Ro til tro
Tirsdag d. 27. november kl. 19.30 i Fraugde kirke
Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, til ord, som har vægt
og som kræver et svar. Lad kirkerummets stemning og musikkens
blide toner sætte rammen om en stund til eftertanke.

