Marts, april og maj 2019

Påsken - kristentroens epicenter

Her beskriver han sin sorg efter sin kones død: “Ingen har
nogensinde fortalt mig, at sorg føles som frygt... Til andre
tider føles det, som om jeg er lettere beruset eller har fået en
hjernerystelse. Der er en slags usynligt tæppe mellem verden
og mig ... jeg er klar over, at alle, jeg møder, finder mig pinlig.
Måske burde de sørgende være isolerede i særlige lejre ligesom
spedalske.”
Det er en stærk bog. Sorgen er stor og uendelig dyb, fordi tabet
er uigenkaldeligt. Den, der er mistet, er mistet for altid og kommer aldrig igen.
Det er i det perspektiv, at påskens begivenheder - Kristi død og
opstandelse skal ses: Døden er uigenkaldelig. Den kan ikke
gøres om. Der er ingen vej tilbage. Og sorgen for de efterladte
er uendelig, for de ved, at der ikke kan gøres noget ved det.
Den døde er død. Vi får kun det ene liv, den ene chance. Den
eneste måde man kan forlade livet på, det er døden, og det er
ikke nogen let udvej. Guds søn Jesus blev menneske, og som vi
måtte også han dø.
Men tre dage efter Jesus var død, meget tidligt om morgenen,
gik to kvinder ud til graven for at mindes den døde. Så kom
der et kraftigt jordskælv! Det, de to kvinder nu oplevede, det
er kristentroens epicenter. Et epicenter er det sted på jordoverfladen, der ligger lige over jordskælvets centrum. Kristentroens
epicenter er stedet, hvor sten væltes rundt, og mennesker ikke
kan finde fodfæstet. Da jordskælvet kom, steg en engel ned fra
himlen og væltede stenen fra graven.
Englen sagde: ”I skal ikke være bange. Jeg ved, I leder efter
Jesus, der lige er blevet korsfæstet. Han er ikke her. Han er stået
op fra de døde, som han sagde, at han ville. Kom og se, hvor
han har ligget...”
Kristus er opstanden! Det, de to kvinder nu oplevede, det er kristentroens epicenter, og kvinderne blev den kristne opstandelsestros første seismologer – folk der registrerer, hvad der er sket,
hvor stor rystelsen har været, og hvorfra rystelserne er udgået.
Aldrig har udslaget på den åndelige verdens richterskala været
større end her. Ved Jesu grav påskemorgen finder nådens Big
Bang sted. Og som der ved et jordskælv bliver skabt helt nye
landskaber, sådan skabes der en helt ny verden for os i kraft af
Jesu tomme grav og rystelserne fra graven. Alt det, som stadig
den dag i dag ligger gemt i det råb, som formede sig i de overvældede kvinder med ordene: ”Kristus er opstanden!”.
Jordskælv breder sig - fra epicenteret og ud i verden. Som ringe
i vandet: Kvinderne skyndte sig hen for at fortælle Jesu disciple
det: ”Kristus er opstanden!”. Således bredte jordskælvet sig ud
over hele verden, op igennem hele historien. Og vi skal fortælle
det til alle og enhver: ”Kristus er opstanden!”
Med ordet om opstandelsen – ”Kristus er opstanden” – skaber
Gud livet efter døden, det evige liv. Og ordet ændrer alt: Livet
er ikke længere kort og meningsløst. Lidelsen og døden er
forfærdelig, men de får ikke det sidste ord. Lidelsen og døden
er en ny begyndelse.

Glædelig påske!

Merete Holck

Dato
Fastelavn
3. marts

Fraugde
10 MH
Familiegudstj.

Allerup
14 SP
Familiegudstj.

Tirsdag
5. marts

Davinde
10 SP
Familiegudstj.
17 SP
Fyraften

1. søndag i fasten
10. marts

11 MH

2. søndag i fasten
17. marts

11 SP

3. søndag i fasten
24. marts

11 SP

Midfaste
31. marts

11 MH
Kingokoret

Mariæ Bebudelse
7. april

11 MH

Tirsdag
9. april

9.30 SP
14 SP
Efterfølgende
arrangement
9.30 MH
Kingokoret
9.30 MH
17 MH
Skumringsgudstj.

Palmesøndag
14. april

14 MH
Familiegudstj.

11 MH

19 SP
Efterfølgende
tapas

Skærtorsdag
18. april
Langfredag
19. april

11 MH
Liturgisk gudstj.

Påskedag
21. april

11 SP

2. Påskedag
22. april

11 SP
Salmesangsgudstj.

9.30 SP

1. søndag e. Påske
11 MH
28. april
2. søndag e. Påske
11 MH
5. maj

9.30 MH

9.30 MH

9.30 SP
3. søndag e. Påske
11.30 MH
12. maj
Konfirmation
10
Store Bededag
Nørrebjergskolen
17. maj
Konfirmation

11.30 SP
Konfirmation
9 SP
Davinde sø

4. søndag e. Påske
11 MH
19. maj
5. søndag e. Påske
11 MH
26. maj
Kristi
Himmelfartsdag
30. maj

SP
MH

9.30 MH

11 SP

sognepræst Signe Paludan
konstitueret sognepræst Merete Holck
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Den engelske forfatter C.S. Lewis er nok bedst kendt for
Narnia-bøgerne – mange kender f.eks. ”Løven, heksen og
garderobeskabet”. Men C.S. Lewis skrev andet end børnebøger.
Han skrev blandt andet bogen ”En sorgens dagbog” om sine
oplevelser, dengang hans kone døde af kræft.
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Børnehjørnet
Minikonfirmander i foråret 2019
Tirsdage kl. 14-15 på Tingkærskolen

Fastelavn i alle tre sogne
Efter en børnevenlig gudstjeneste er
der søndag d. 3. marts tøndeslagning i Fraugde, Davinde og Allerup.
Alle børn og voksne er velkomne
til et par timer med udklædning,
hygge og lidt godt til maven.

Tilbud til alle børn i 3. klasse
Vi skal høre om dengang, kristendommen kom til Danmark,
og vi skal på opdagelse i kirkens vilde historie og høre fantastiske historier om en rigtig superhelt, nemlig Jesus. Vi tager på
skattejagt i kirken, og vi synger og danser.
Sidste hold i foråret 2019 starter d. 23. april, men du kan allerede nu tilmelde dit barn.
Vi kommer til at have det sjovt, eftertænksomt, alvorligt og fjollet. Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding via mail til: mariagrothrasmussen@gmail.com
Mærk: Minikonfirmand2019/2.

KingoKlubben - kirkeklub for børn
Mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård

Kim og Kristendommen
Du kan d. 24. marts opleve et musikforedrag v/ Trine Lunau og Malene Aastrup om det kristne aspekt
i Kim Larsens poetiske tekstunivers.
Du får lejlighed til at synge med på
nogle af sangene undervejs.

Tilbud til de 6-10 årige
I KingoKlubben bliver børnene mere fortrolige med kristendommen, og det 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.
Kom glad - vi glæder os til at se jer.
Der er løbende tilmelding til Maria Groth Rasmussen på:
mariagrothrasmussen@gmail.com Mærk: KingoKlub2019

Babysalmesang
Torsdage kl. 11 i Fraugde kirke
En rolig stund i kirkerummet med salmesang for de allermindste.
Tilmelding nødvendig til Trinelunau@gmail.com

Børnekor
Datoer efter aftale i Fraugde kirke

Passionsmusik i Fraugde kirke
Ensemble Barocca, som er blandt
de førende kammerorkestre i
Danmark, giver sammen med bl.a.
kirkernes organist påskekoncert
lørdag d. 13. april. Hør værker af
bl.a. Bach, Bruhns og Vivaldi.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Vi pønser på at starte et lille børnekor op i Fraugde kirke. Går
du i 3.- 6.klasse og har lyst til at synge sammen med andre og
prøve at synge til en gudstjeneste, er dette tilbud måske noget
for dig.
Send en mail til Trinelunau@gmail.com, så samler vi en lille flok,
øver 2-3 gange og synger et par salmer til en søndagsgudstjeneste.

Kor i kirken
Torsdage kl. 20-22 i Fraugde kirke

Kingokoret er Fraugde kirkes voksenkor. Koret er åbent for
alle, der kan lide at synge sammen med andre. Nodekendskab er en fordel, men ikke en forudsætning. Repertoiret er
godt blandet med hang til det rytmiske.
Info/tilmelding til Trinelunau@gmail.com

Sognevejviser

Marts

Kirkekontor

Fastelavn

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

Søndag d. 3. marts kl. 10 i Fraugde og Davinde kirker
og kl. 14 i Allerup kirke

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
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, mail: elin.kirketjener@gmail.com
Allerup og Davinde kirker: Jette Knudsen
tlf. 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 på grund af risiko for tyveri aflåst indtil videre.
Der ligger ekstra kirkeblade i kirkerne. Desuden får alle husstande udbragt kirkeblad – hvis du ikke har modtaget dit, så
kontakt os!

Sognemøde i Allerup
Tirsdag d. 26. marts kl. 18 i Allerup konfirmandstue

Efter en børnevenlig gudstjeneste er der tøndeslagning i forsamlingshusene i Davinde og Allerup og i sognegården i Fraugde. I
Davinde og Allerup opfører vores velkendte dukketeater Kejserens
nye klæder. Der vil være kaffe og fastelavnsboller til de voksne, og
til børnene er der som sædvanlig slik og juice.
Kom i din sejeste eller sjoveste udklædning!

Fyraften med orgelmusik
Tirsdag d. 5. marts kl. 17 i Davinde kirke

& 

Til denne fyraftensgudstjeneste tager vi for alvor hul på fastetiden.
Omkranset af J.S. Bachs smukke Canzona og Fuga i D-mol og fyldt
op med både meditative og alvorstunge orgelkoraler over fastetidens
salmemelodier vil der blive sat musik og ord på de gange, hvor livet
udfordrer os allermest.

Formanden orienterer om gennemførte og planlagte opgaver, og
der vil være tid til spørgsmål om forhold i Allerup sogn.
Herefter serveres en beskeden anretning.
På vegne af Allerup menighedsråd, Erik Toftegaard

Ro til tro
Tirsdag d. 26. marts kl. 19.30 i Fraugde kirke

Musik og ord til fordybelse, tid til stilhed. Et pusterum i hverdagen
med tid til eftertanke. Efter gudstjenesten mødes vi over et glas vin.

April
Foredrag: Præster er også mennesker
Torsdag d. 4. april kl. 19 i Fraugde sognegård

Morgensang

Skumringsgudstjeneste - med onsdagscafeen

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

Sort magi fra en magisk bønne. Brygget af Guds tjener, som vi bør
lønne. Nydt af et folk med stemmer så kønne. Nødvendigt før dagen,
den kan begynde.
Vi synger vores favoritter fra højskolesangbogen og slutter af med
kaffe og rundstykker.

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Søndag d. 10. marts kl. 9 i Fraugde sognegård

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet til
den årlige sogneindsamling. Vi begynder med kaffe, praktisk info
og afhentning af indsamlingsbøsser, og efter indsamlingen er der
forplejning til indsamlerne.
Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk eller på
mariagrothrasmussen@gmail.com

Filmklubben
Onsdag d. 13. marts kl. 19 i Fraugde sognegård

Vi viser en både moralsk og morsom dansk komedie.
I filmen Sorte Kugler møder vi ejendomsmægleren Alex,
der er kold og selvoptaget. Efter en trafikulykke havner han
på en slags mellemstation til døden, hvor en quiz kan bringe ham
tilbage til livet, hvis han formår at udvikle sig til et bedre menneske.

Grundtvig – Kvinder og Kunst
Lørdag d. 23. marts kl. 14 i Tornbjerg kirke

Lørdagshøjskole for Fraugde, Allerup, Davinde og Tornbjerg sogne
om kvindebegrebet hos Grundtvig og Grundtvigs opfattelse af kvindelighed samt Det grundtvigske i billedkunsten.
Læs mere på hjemmesiden. Tilmelding senest d. 8. marts til Tornbjerg
kirkes kirkekontor, tlf. 6615 4182.

Kim og Kristendommen

– musikforedrag ved Trine Lunau og Malene Aastrup
Søndag d. 24. marts kl. 14 i Davinde kirke

Efter en kort gudstjeneste kl. 14 kan du opleve en times musikforedrag om kendte og mindre kendte sange med fokus på det kristne i
Kim Larsens poetiske tekstunivers. Sangene bliver sunget og spillet
af Trine Lunau og teksterne udlagt af valgmenighedspræst Malene
Aastrup, og der vil være lejlighed til at synge med undervejs.

Påskedag er kirkens vigtigste helligdag. Vi fejrer Jesu opstandelse
fra de døde.

Anden påskedag
Mandag d. 22. april kl. 11 i Fraugde kirke

Salmesangsgudstjeneste omkring klaveret med vægt på udvalgte
påskesalmer. Fortolkninger af påskesalmerne vil gøre det ud for
prædikenen.

Ro til tro
Den sidste af vintersæsonens meditative gudstjenester med udgangspunkt i de gammeltestamentlige salmer. Stilhed, lystænding
og musik. Efter gudstjenesten mødes vi over et glas vin.

Glas- og billedkunstner Astrid Munck vil fortælle om,
hvordan hendes opvækst i Afrika og senere på et hjem
for hjemløse mænd præger hendes livssyn og kunst.
Efter foredraget vil der blive mulighed for at købe kunst til
specialpris, og alle deltagere får en lille lommeengel med hjem.

Torsdag d. 7. marts kl. 19 i Fraugde sognegård

Søndag d. 21. april kl. 9.30 i Allerup og kl. 11 i Fraugde kirke

Tirsdag d. 30. april kl. 19.30 i Fraugde kirke

Tv-serier og film som ”Herrens veje” og ‘Nøddebo Præstegård’ tegner meget forskellige billeder af præstefamilier, og der findes selvfølgelig
en bred variation af præstetyper i den danske
folkekirke. Kresten Drejergaard har som bestyrelsesmedlem i præsteforeningen og som biskop
været i berøring med de fleste af dem, og på
grundlag af egne erfaringer og oplevelser har Drejergaard sammensat et causeri om livet i de fynske sogne.

Foredrag: Min kunst, mit liv

Påskedag

Tirsdag d. 9. april kl. 17 i Allerup kirke

En kort gudstjeneste med udgangspunkt i den 9. april 1940 - en
dato, der har sat sig dybe spor i den danske bevidsthed.

Klausen og Refbjerg Duo
Torsdag d. 11. april kl. 19 i Fraugde sognegård

Denne skønne duo har tilsammen over 60 års erfaring som musikere
og har spillet i adskillige sammenhænge i genrer fra folkemusik og
pop til rock og visemusik. Jørgen Klausen, violin og mandolin, og
Lisbeth Refbjerg, guitar, spiller et bredt udvalg af melodiske sange.

Morgensang
Fredag d. 12. april kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Er du modfalden kære ven, er sjælen tør og træt igen.
Da kom til brød og kaffetår, i Fraugde kirkes sognegård.

Passionsmusik i Fraugde kirke
Lørdag d. 13. april kl. 15 i Fraugde kirke

Årets store påskekoncert i Fraugde Kirke bliver en koncert med
Ensemble Barocca, som er blandt de førende kammerorkestre i
Danmark. Sammen med gæstesolister og kirkens organist, Martin
Aaskilde spilles værker af bl.a. Bach, Bruhns og Vivaldi.
Efter koncerten er der vin og sodavand i våbenhuset.

Palmesøndag med minikonfirmander
Søndag d. 14. april kl. 14 i Davinde kirke

Minikonfirmandforløbet for Tingkærskolens 3. årgang afsluttes med
familiegudstjeneste.

Skærtorsdag
Torsdag d. 18. april kl. 19 i Davinde kirke

Skærtorsdag handler det om nadveren, fordi Jesus, aftenen inden
han blev korsfæstet, indstiftede nadveren.
Efter gudstjenesten er der tapas i sidefløjen.

Langfredag
Fredag d. 19. april kl. 11 i Fraugde kirke

Liturgisk gudstjeneste uden prædiken og nadver med Jesu lidelseshistorie fortalt gennem læsninger, salmer og orgelmusik.

Maj
Foredrag: Børnehjemsdreng 1951-1961
Torsdag d. 2. maj kl. 19 i Fraugde kirke

Steff Ejlertsen, en “tyskerunge”, fortæller om sin
barndom, familie og opvækst under fattige kår
i en husvildebarak og på børnehjem. Det er en
historie om omsorg, empati og kærlighed og om
de vigtige voksne, der er ”fyrtårne” i de anbragte
børns liv.

Morgensang
Fredag d. 10. maj kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Kom maj du søde milde, kom til fællessang du lille.
Klaveret, det vil spille, og tonerne dig kilde.
Vi synger alle de gode sange fra højskolesangbogen, og bagefter er der kaffe og rundstykker.

Konfirmationer
Fraugde kirke
d. 4. maj kl. 12
Emma Kastrup Jones
Fraugde kirke
d. 12. maj kl. 9.30
Amalie Møller Vistisen
Clara Ebensgaard Hansen
Frederik Valdemar Skjøth
Jonas Jæger Munkebjerg
Kirstine Grubbe Holmgaard
Johansen
Lauritz Schmitt Larsen
Marinella Cohr Mygind Jessen
Noah Alexander Bergendal
Oliver Jørgensen
Pantea Mikkelsen
Signe Andreasen
Simon Peder Jørgensen
Thomas Rust Egedorf
Victoria Mai Nissen
Fraugde kirke
d. 12. maj kl. 11.30
Aleksandra Malgorzata Jar

Amalie Sejrup Durck
Poulsen
Andreas Munkeboe
Anna Rakel Gudmundsdottir
Christian Bruun Josefsen
Isabella Pytlick Dieckmann
Jannich Christiansen
Pedersen
Jasmin Celina Skoven-Kuhn
Mikkel Moberg Juul Larsen
Sebastian Reinhold Andersen
Sebastian Christensen
Simon Falkenberg Vilster
Stella Stevinius Rendbæk
Therese Gad Hougesen
Watkins
Victor Stage Sørensen
Davinde kirke
d. 12. maj kl. 11.30
Alexander Klintebjerg
Riggelsen
Emilie Albjerg Jensen
Laurits Holmskov
Liva Dam Lange

Store bededag
Fredag d. 17. maj kl. 9 ved Davinde sø

Vi holder friluftsgudstjeneste ved Davinde sø med efterfølgende
morgenmad. Medbring klapstol. Duoen Svøbsk medvirker.
Hvis vejret er dårligt, flyttes arrangementet til kirken.

