December 2019, januar og februar 2020

Sådan spørger en kvindestemme i julepop-klassikeren ”Jul det’
cool” fra 1988, som drøner ud af radioen igen og igen i løbet af
december. En af forfatterne bag, Nikolaj Peyk, har et lidt blandet
forhold til sangen, fordi den oprindeligt var en protestsang mod
den hule, materialistiske juletid, men nu selv er blevet en uundgåelig del af det, den oprindeligt protesterede mod.
Men måske er det netop den dobbelthed i på den ene side at være
kritisk overfor forbrugsræset og på den anden side selv være en del
af det, der er grunden til, at vi har taget sangen til os. For den er
jo et spejlbillede, vi kan genkende os selv i år efter år. Vi forarges
over, at butikkerne er pyntet op til jul allerede i oktober, samtidig
med at vi mærker en tilfredshed over, at juletræet er pyntet allerede
1. december. Og vi forarges også over den årlige beretning om,
at danskerne igen i år har overtrukket kreditkortene, mens skabet
bugner af indpakkede gaver.
Julen er lang. Ikke fordi den varer til påske, men fordi den starter i
oktober.
Julen er dyb – ikke fordi den altid kalder på fordybelse, men fordi
den kræver dybe greb i lommen.
Men er julen også høj? Jovist, juletræet er højt. Men er julen høj?
Hverdagene kører jo efter samme skemalagte trummerum. Sådan
må det være, for at vi kan nå det hele.
Men lige præcis derfor skal vi også huske at gøre højtiden høj!
Vi skal fornemme forskellen på hverdag og højtid. At højtid er tid
til noget særligt.
Og det særlige, det højtidelige ved julen, det er, at Gud lægger sin
tid oven i vores flade hverdages liv; at Han hæver den og gør den
høj.
Det lille guddommelige liv, der meldte sig den mørke julenat, er
det liv, der kan vise sig i ethvert menneskeligt mørke. Det kommer
fra det høje og lægger sig til vores tid. Her bliver hvert menneskeliv
gjort større, end vi selv formår.
Julesangen ”Jul det’ cool” er godt 30 år gammel. Og jeg tror også,
at vi de næste 30 år trækker i vintertøjet til den årlige folkevandring
op og ned af strøget. For det er en del af vores juleforberedelser.
Og jeg tror også, at det er urealistisk at vente med pynt og juleforberedelser til efter 1. søndag i advent.
For selv om vi starter i god tid, hører jeg også mig selv lidt småstresset udbryde ”Jamen du godeste er det allerede jul”.
Det er nok sådan, det er. For selv om adventstiden ikke længere er
den stille fordybelsestid, så handler det dog stadig om, at vi lægger
os i selen for at gøre os klar.
Og selv om vi ikke synes, vi nåede det hele og er klar - ja så kommer julen alligevel. Det bliver højtid, Gud lægger sin tid oven i vores, for at vi må løfte blikket fra de nullermænd, vi ikke fik fjernet,
eller brunkagerne, der blev lidt for tykke.
Glædelig jul!

Sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen

Julens gudstjenester

Dato
1. s. i advent
1. december

Fraugde
11 SP

2. s. i advent
8. decemer

17 AS
Fyraften
11 AS

14 SP
De ni læsninger

Tirsdag
17. december

19 AS
Ro til tro

4. s. i advent
22. december

11 SP

Juleaften
24. december

10 AS (for børn)
14 AS
15.30 AS

16 SP

Juledag
25. december

11 SP

9.30 SP

Anden juledag
26. december
Nytårsdag
1. januar

14 AS

Helligtrekongers
søndag
5. januar

11 SP
17 AS
Fyraften

1. s.e.
helligtrekonger
12. januar

11 AS

Tirsdag
14. januar

19 AS
Ro til tro

2. s.e.
helligtrekonger
19. januar

11 SP

3. s.e.
helligtrekonger
26. januar

11 AS

Sidste s.e.
helligtrekonger
2. februar

11 SP

Tirsdag
18. februar

19 AS
Ro til tro

Juledag, onsdag d. 25. december

Fastelavn
23. februar

10 AS
Familiegudstj.

Ingen gudstjeneste

9.30 SP

9.30 AS

17 SP
Fyraften

11 AS

Julesøndag d. 29. december

9.30 AS

Tirsdag
4. februar

Seksagesima
16. februar

Davinde kl. 9.30

16 AS

Tirsdag
7. januar

SP
AS

14.30 SP

9.30 AS

Fraugde kl. 10 (særligt for børn)
Fraugde kl. 14 og 15.30
Davinde kl. 14.30
Allerup kl. 16

2. juledag, torsdag d. 26. december

9.30 AS

3. s. i advent
15. december

11 AS

Allerup kl. 9.30
Fraugde kl. 11

Davinde

14 SP Børne- og
familiegudstj.

Tirsdag
3. december

Septuagesima
9. februar

Juleaften, tirsdag d. 24. december

Allerup

9.30 AS

Børnehjørnet
Babysalmesang
Torsdage kl. 11-12 i Fraugde kirke
Kom og være med til en dejlig og rolig stund med salmer
og sange, tilrettelagt for de allermindste og deres nybagte
forældre.
Tilmelding nødvendig til Trine på mail: trinelunau@gmail.com

Julekoncert med Roskilde Domkor
Julestemningen vil helt sikkert indfinde sig, når Roskilde Domkor lørdag den 7. december præsenterer
et bredt udsnit af korrepertoire for
jul og advent i Fraugde kirke.

10 SP
Familiegudstj.

14 SP
Familiegudstj.

sognepræst Signe Paludan
sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen

Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter. Ring 66 15 44 15.
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Minikonfirmander i foråret 2020
Tirsdage kl. 14-15 på Tingkærskolen
Tilbud til alle børn på Tingkærskolens 3. årgang.
Vi skal høre om dengang, kristendommen kom til Danmark, 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 tirsdage kl. 14-15
på Tingkærskolen. Tilmeldningsblanket uddeles i klasserne i
december, og der kommer info på Aula.
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:
Minikonfirmand 2020

KingoKlubben - kirkeklub for børn
Mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård
Koncert – Elvis’ 85-års fødselsdag
Kom og oplev en uforglemmelig
aften, når Henrik Busborg torsdag
d. 8. januar optræder i Fraugde
kirke med en række af Elvis Presleys største og mest populære
sange.

Fastelavn i Fraugde, Davinde
og Allerup
Efter en børnegudstjeneste for superhelte, prinsesser og dyr i hver
af de tre kirker er der tøndeslagning, guf og hygge i alle tre sogne
søndag den 23. februar. En dejlig
familietradition.

9.30 AS

Grafisk produktion: www.prografisk.dk

”Jamen du godeste er det allerede…”

KIRKEBL AD

Gudstjenester i kirkerne

Præstens klumme

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

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.
KingoKlubben er et gratis tilbud for de 6-10 årige.
Der er et begrænset antal pladser - derfor løbende tilmelding til
Maria Groth Rasmussen på: mariagrothrasmussen@gmail.com.
Mærk: KingoKlub 2020

For de voksne

Torsdage kl. 20-22 i Fraugde kirke

KingoKoret

Det er så herligt at synge og endnu bedre at synge sammen.
Kom og vær med, når vi synger i vores voksenkor i kirken. Alle
kan være med, så både nye og garvede korister kan starte her.
Repertoiret er dejligt blandet. Vi flirter med rytmiske, engelsksprogede sange, i gospel- og pop-genren og dykker ned i den
danske sangskat af viser og salmer.
I november og december øver vi julesange, så vi kan synge
ved en julegudstjeneste.
Vel mødt til nye og gamle korister - jeg glæder mig til at synge
sammen med jer!

Korleder Trine Lunau

Sognevejviser

December

Kirkekontor

Gudstjeneste
1. søndag i advent

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 den 1. december
kl. 11 i Fraugde kirke

Under gudstjenesten, der markerer
begyndelsen på et nyt kirkeår, deltager fanebærere fra FDF Fraugde.

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

Børnegudstjeneste

Menighedsråd

Allerup beboerforening og Allerup kirke samarbejder om en førjuleeftermiddag for børn med salmesang og krybbespil i kirken.
Herefter æbleskiver og julehygge i forsamlingshuset, hvor du kan
klippe julepynt og lave din egen juledekoration.
Medbring selv lys til dekorationen.

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

Søndag den 1. december kl. 14 i Allerup kirke og forsamlingshus

Fyraften med advents- og julesalmer
Tirsdag den 3. december kl. 17 i Davinde kirke

Elskede adventssalmer og smukke julesalmer, vi ikke altid når at
synge ved juletid, vil præge denne fyraftensgudstjeneste.

Julekoncert med Roskilde Domkor
Lørdag den 7. december
kl. 15 i Fraugde kirke

Roskilde Domkor under ledelse af
Michael Knudsen præsenterer et
bredt udsnit af korrepertoire for jul
og advent. Rigtig julestemning – og
gratis adgang.

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

Sangaften
Tirsdag den 10. december kl. 19 i Allerup kirke

Ved denne sangaften synger vi et udpluk af kendte og mindre kendte
julesalmer. Inden hver salme siger Signe Paludan noget om, hvad
salmen handler om.
Efterfølgende serveres klejner og gløgg.

Fyraften om Steen Steensen Blichers
liv og forfatterskab

Onsdag den 1. januar kl. 14 i Fraugde kirke og kl. 16 i Allerup
kirke samt tirsdag den 7. januar kl. 17 i Davinde kirke

Nu brydes mørkets magt, natten må
vige; som det var forudsagt, kommer Guds rige.
Lissners Lucia-tekst fra 1982.

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

De ni læsninger
Søndag den 15. december
kl. 14 i Davinde kirke

- med sang og musik af Nyborg
Motetkor og bibellæsninger v/ konfirmander. De 9 læsninger er en førjulegudstjeneste med bibeloplæsning, kor- og fællessang, der opstod
i England i starten af 1900-tallet.
Nyborg Motetkor og årets konfirmander medvirker.

Ro til tro
Tirsdag den 17. december kl. 19 i Fraugde kirke

Stemningsfuld aftengudstjeneste med vægt på musik og sang.
Efter gudstjenesten serveres et glas vin/sodavand.

Ved denne fyraftensgudstjeneste er der i
toner, sang og ord udblik til præsten og
forfatteren Steen Steensen Blichers liv og
forfatterskab.
Kirkesanger Trine Lunau og organist
Martin Aaskilde medvirker.

Koncert – Elvis’ 85-års fødselsdag
Torsdag d. 8. januar kl. 19 i Fraugde kirke

Elvis Presley stiftede netop i kirken bekendtskab med musikken, og
gennem karrieren trak denne inspiration dybe spor i valget af sange.
Henrik ”Elvis” Busborg spiller denne aften de fedeste hits fra klodens
største kunstner sammen med Torben Balle på bas og Søren Bøje på
guitar. Reservér billetter á 175 kr. fra d. 1.12. ved at angive navn, telefonnummer og antal billetter i mail til: tilmeldingkirke@gmail.com.

Foredrag v/ præst og forfatter Kirsten Schmidt
”Ind under præstekjolen”
Tirsdag den 11. februar kl. 19 i Fraugde sognegård

Morgensang

Kirsten Schmidt, sognepræst på Orø
gennem 30 år, holder et humoristisk foredrag om mennesket bag
præsten og de mange uforudsigelige situationer, som en moderigtig
københavnerpige kan stå
i, når hun bliver præst på
Orø i Isefjorden. Kirsten
Schmidt kom til øen som
ung, nyuddannet præst
med en fortid som punker.
Gratis adgang - der
serveres vin og snacks til
foredraget.

Fredag den 10. januar kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Den anden fredag i hver måned er der morgensang. Her synger vi
fra Højskolesangbogen og slutter med kaffe og rundstykker.
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne!

Ro til tro
Tirsdag den 14. januar kl. 19 i Fraugde kirke

Stemningsfuld aftengudstjeneste med vægt på musik og sang.
Efter gudstjenesten serveres et glas vin/sodavand.

Filmklubben
Onsdag den 15. januar kl. 19 i Fraugde sognegård

I denne sæson er vores tema Post-apokalypsen. Hvad sker der med
os som mennesker, når civilisationen ophører?
Filmen The Road foregår i en trøstesløs undergangsverden. En
unavngiven katastrofe har ramt verden, og al civilisation er ophørt.
En far og hans søn er på en desperat flugt gennem et ødelagt Amerika. Gratis adgang - der serveres vin og snacks til filmen.

Foredrag v/ Anne-Sofie Storm Wesche
”Poul Reichhardt”
Det stod ikke skrevet i stjernerne, at nørrebrodrengen Poul Reichhardt skulle blive en af de
mest elskede og folkekære danske skuespillere nogensinde. Foredraget om Poul Reichhardt
tager udgangspunkt i Anne-Sofie Storm Wesches biografi om Reichhardt og er en skøn
blanding af oplæsning fra bogen, anekdoter
samt filmklip og sange. Gratis adgang - der
serveres vin og snacks til foredraget.

Morgensang
Fredag den 13. december
kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Tirsdag den 4. februar
kl. 17 i Davinde kirke

Nytårsgudstjenester med champagne og kransekage.

Vi fejrer Santa Lucia med lysoptog, fællessang og fortælling.
Elever fra Tingkærskolen deltager i Luciaoptoget.
KingoKoret medvirker. Vel mødt til en hyggelig stund!

Kirkesanger

Besøg www.fraugdeallerupdavinde.dk for mere information
om de tre kirkers virke, kontaktpersoner, aktiviteter m.v.
Du kan desuden sende mails som sikker post til præster og
menighedsråd via hjemmesiden.

Nytårsdag

Fredag d. 13. december kl. 16 i Fraugde kirke

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

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

Februar

Tirsdag den 21. januar kl. 19 i Fraugde sognegård

Lucia

Organist

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Fraugde kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00.
Allerup kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.00.
Davinde kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.30.

Januar

Morgensang
Fredag den 14. februar kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Mel.: En sædemand gik ud at så
Når tiden er så kold og lang, at selv vi varmen må fremskaffe
Da er vor løsning Morgensang med dejligt brød og morgenkaffe.

Ro til tro
Tirsdag den 18. februar kl. 19 i Fraugde kirke

Stemningsfuld aftengudstjeneste med vægt på musik og sang.
Efter gudstjenesten serveres et glas vin/sodavand i våbenhuset.

Fastelavn
Søndag den 23. februar
kl. 10 i Fraugde og Davinde kirker og
kl. 14 i Allerup kirke

Vi begynder i kirkerne med børnegudstjeneste for superhelte, prinsesser, dyr og alle
andre, der vil komme udklædte.
Derefter er tønderne klar til tøndeslagning
i alle tre sogne, hvor der også bliver serveret lidt godt til ganen.
I Allerup og Davinde er der desuden dukketeater ved dansk-tjekkiske Svanen.

Kom og strik!
Fire tirsdage fra d. 21. januar til d. 3. marts
kl. 15-17 i Allerup konfirmandstue

Vi byder igen velkommen til strikkeklubben, hvor vi strikker dåbsklude til dåbsbørnene som et minde om dagen.
Vi mødes d. 21.1., d. 4.2., d. 18.2. og d. 3.3.
Materialer er indkøbt på forhånd, og der serveres brød og kaffe.
Tilmelding til Hanne, tlf. 2448 0844

Foredrag v/ Viggo Mortensen:
“Kristendommens fremtid”
Onsdag den 29. januar
kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Professor emeritus i teologi Viggo Mortensen
giver denne aften sit bud på kristendommens
fremtid. Han udtaler: ”Vi lever i en krisetid
præget af et multireligiøst opbrud. Mangfoldige religiøse møder finder sted. Er det en
trussel eller en berigelse? Barometeret står på
foranderligt!”

Filmklubben
Onsdag den 26. februar kl. 19
i Fraugde sognegård

Den sidste mand på jorden er ikke alene!
I denne film møder vi virologen Robert
Neville, der lader til at være immun over
for en aggressiv og uhelbredelig virus, der
har gjort den menneskelige race til blodtørstige skabninger. Neville er menneskehedens måske sidste håb, og han kæmper
en desperat kamp for at finde en modgift.
Gratis adgang - der serveres vin og snacks
til filmen.

