Marts, april og maj 2020

Påskeliljen synger vi om i kirken til påske, når vi synger Grundtvigs
påskesalme ”Påskeblomst hvad vil du hér”.
I salmen bruger Grundtvig påskeliljen til at udtrykke, hvad påske
betyder - og hvor stort påskens budskab er. Grundtvig bruger påskeliljens vej fra dødt løg til levende blomst til at udtrykke påskens
budskab om, at livet er stærkere end døden. At livet er stærkere
end døden, er selve kernen i påskens budskab udtrykt igennem
Jesu opstandelse fra de døde.
Som ung præst havde Grundtvig svært ved at forstå betydningen
af Jesu opstandelse. Påskebegivenheden var for fantastisk for
ham - for virkelighedsfjern. Da han i et af sine første præsteår sad
og skulle skrive sin påskeprædiken, var det derfor svært for ham.
Mens han sad og skrev prædikenen, kiggede han af og til op fra sit
manuskript og ud i haven, der var fyldt med påskeliljer. Påskeliljerne i haven mindede Grundtvig om barndomstiden på Sydsjælland,
hvor der var masser af påskeliljer. Da Grundtvig havde siddet ved
sit arbejdsbord et stykke tid og kigget ud, fik påskeliljerne ham ikke
blot til at tænke tilbage på påskeliljerne i hans barndom. Påskeliljerne i haven gav nemlig inspiration til påskeprædikenen, som han
var i færd med at skrive. Pludselig så Grundtvig en lighed mellem
påskeliljen ude i haven og Jesu opstandelse. Påskeliljen, der var
brudt igennem den mørke jord og blevet til en blomst fyldt med
liv, mindede for Grundtvig om det, der skete med Jesus, da han
stod op af graven. Sådan kom påskeliljerne i Grundtvigs have til at
påvirke hans måde at tænke om opstandelsen på, så at opstandelsesbudskabet, fra at have været for underligt og virkelighedsfjernt,
blev nærværende og i den grad betydningsfuldt for ham.
At påskeliljen spirer op af den kolde og mørke jord, og bliver til en
blomst, er virkelighed, men også underfuldt, tænkte Grundtvig.
Ikke mere underfuldt og mærkeligt, end at Jesus stod op af graven.
Da Grundtvig havde tænkt den tanke igennem, begyndte påskens
budskab at give stor mening for ham. Påskeliljerne ude i haven
havde med andre ord givet Grundtvig en fornyet tro på opstandelsen. Når en påskelilje kan spire op af den mørke og døde jord og
blive til liv, så kan Jesu døde legeme også blive til liv.
SIKKE ET STORT BUDSKAB, at livet er stærkere end døden. At livet
kan bryde døden. Det betyder, at Gud har en fremtid for os, så
ingen overlades til at klare sin død selv. Det betyder, at vores liv er
omfattet af noget, der er uendelig meget større end os. At vores liv
har evigheden som fremtid.
Grundtvigs påskesalme ”Påskeblomst, hvad vil du hér” er en af
vore mest elskede påskesalmer. Det har utvivlsomt med påskeliljen
at gøre. Påskeliljen, farveglæden og foråret appellerer til noget
livsbekræftende i os, og skaber en glæde i os.
Grundtvig gjorde påskeliljen til et billede på Jesu opstandelse, og
dermed gjorde han påskeliljen til påskeblomst. Salmen “Påskeblomst hvad vil du her,” som vi kender den, er en bearbejdelse
og afkortet version af et langt digt, som Grundtvig kaldte “PaaskeLilien”. Det 5. vers i “Påskeblomst hvad vil du her” er et meget
kraftfuldt vers:
Påskeblomst en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
hanegal og morgensang,
synes mig af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
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Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Børnehjørnet
Palmesøndag - påske i børnehøjde
Søndag d. 5. april kl. 10 i Fraugde kirke

Børnegudstjeneste, hvor påskens budskab forklares og leges,
så alle kan være med.
Efter gudstjenesten skal vi finde påskeæg, og vi slutter af i
Fraugde sognegård, hvor der er mulighed for at
lave en påskedekoration, der kan pynte
i hjemmet påsken igennem.

Påske i pastoratet
Påsken er kirkens største højtid.
Uden Jesu opstandelse, ingen
kristendom. I præstens klumme
tolkes påskeliljen i Grundtvigs
påskesalme som et billede på Jesu
opstandelse.

Babysalmesang
Torsdage kl. 11 i Fraugde

Har du en baby, og har du lyst til
at deltage i en times ro, sang og
nærvær med dit barn i kirkerummet, er du velkommen. Løbende
optag. Tilmelding nødvendig til:
trinelunau@gmail.com

Herreværelset
Tidl. udenrigsminister Villy Søvndal slår den 19. april sammen
med violinist Jens Hjort-Pedersen
tonen an i Davinde kirke og byder på sange om tilværelsens underfundighed.

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

I KingoKlubben, der er et gratis tilbud til alle børn i alderen 6-10
år, får børnene en hyggestund og bliver mere fortrolige med
kristendommen. Gennem kreative projekter, leg, sang og fortælling
får børnene indblik i kristne værdier. Der er plads til alle og til nye
venner og fælleskab.
Løbende tilmelding til Maria Groth Rasmussen på:
mariagrothrasmussen@gmail.com. Mærk: KingoKlub2020.

Årets konfirmander
Søndag d. 3. maj i Fraugde kirke og i Davinde kirke

Fraugde kirke kl. 9.30

Danmarks befrielse
Til markering af 75-året for Danmarks befrielse optræder trioen
Blå Tone den 5. maj i Fraugde
kirke med egne kompositioner
over temaet LYS & Mørke.
Gratis adgang.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Clara Tellman Märker
Ditte Henriksen
Emma Kisner Sørensen
Freya Beese Jensen
Josefine Inglev Stefansen
Kirstine Uller
Monica Jæger Munkebjerg
Naia Maria Larsen
Alfred Lund Thomsen
Asger Lykke Kjølner Kalum
Christian Madsen
Lucas Flohr Krogh
Magnus Jørgensen
Malthe Holmgaard Madsen
Marcus Radoor
Zakarias Saaby Hansen

Fraugde kirke kl. 11.30
Sofie Skov Nielsen
Cilia S. Brodersen

Oliver Lund-Hansen
Anders Brandenborg Nielsen
Markus Smidt Boje
William Mads Groth
Rasmussen
Thilde Davidsen-Nielsen
Magnus Vilhelm Larsen
Anders Lyse
Laura Bøgelund Jacobsen
Isabella Katrin Hallgrimsdottir
Sara Panduro
Emma Ingvarsdottir Tanderup

Davinde kirke kl. 11.30
Christian Nylandssted Juhl
Karl Emil Tander
Lucas Degnemark Tougaard
Marcus Degnemark Tougaard
Ludvig Hans Wortzier Jensen
Mathias Løvdahl Jensen

Bededag fredag d. 8. maj kl. 10 i Fraugde kirke
Konfirmation af elever fra Nørrebjergskolen

Sognevejviser

Marts

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

Ro til tro

April

Tirsdag d. 28. april kl. 19 i Fraugde kirke

Fyraften med fløjtespil

Foredrag v/ Busborg og Borberg om Jørgen Ryg

Tirsdag d. 3. marts kl. 17
i Davinde kirke

Onsdag d. 1. april kl. 19 i Fraugde sognegård

I 2019 udkom Peter Borberg og Henrik Busborg med den anmelderroste biografi ”Jeg vil
prøve det hele”. Deres sprudlende foredrag
tager publikum med på en rejse gennem
Jørgen Rygs fantastiske liv. Fra lille københavnerdreng til landskendt komiker. En fascinerende historie om op- og nedture, om ufattelig
popularitet, men også om alkoholmisbrug og
en alt for tidlig død.
Gratis entré, og der serveres lidt vådt og tørt til
foredraget.

Under fyraftensgudstjenesten medvirker
fløjtenist Rikke Petersen, der spiller præludium og postludium.

Morgensang
Fredag d. 13. marts kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Som mange varme liflige kys, smelter din morgensang!
De mørke dage er ladt tilbage. Forår - endnu en gang!
Johannes V. Jensen 1925
Vi synger en times fællessang. Herefter er der kaffe og rundstykker.

Koncert med Vini Iuel
Søndag d. 15. marts kl. 16 i Davinde kirke

Til denne midtvinter-koncert vil
Vini Iuel og ensemble underholde med sang og musik fra deres
righoldige repertoire og forhåbentlig puste foråret i gang med
smittende glæde og nærvær.
Arrangementet indledes med en
kort gudstjeneste.
Der bydes undervejs på en forfriskning.

Filmklubben: Children of Men
Onsdag d. 18. marts kl. 19 i Fraugde sognegård

I en nær fremtid (2027) bliver
menneskeheden ramt af sterilitet. Jordens yngste borger dør
i en alder af 18, og den totale
udryddelse er lige om hjørnet.
Sekter og dommedagsprofeter
hærger London, og den desillusionerede tidligere fredsaktivist,
Theo, ser ikke længere lyst på tilværelsen. Alligevel indvilliger han i
at hjælpe, da en gravid kvinde mirakuløst dukker op. En kvinde, som
ikke alle ønsker skal overleve.
Gratis adgang - der serveres vin og snacks til filmen.

Elske og ære i medgang og modgang
Torsdag d. 19. marts kl. 19 i Fraugde kirke og Fraugde sognegård

Hvad er et godt parforhold? Handler det kun om følelser – om sommerfugle i maven eller antallet af skænderier? Eller om hvordan man
lever med hinanden?
Denne aften skal vi tale om at passe på parforholdet, mens vi stadig
elsker hinanden. Om glæden ved at have et livsvidne og om udfordringerne ved at leve tæt sammen i kærlighed.

Vi starter i kirken og slutter i sognegården.

Koncert m/ Fangekoret
Lørdag d. 21. marts kl. 14 i Fraugde kirke

Fangekoret består af indsatte på
udgang samt tidligere indsatte,
som er fortsat med at synge
efter løsladelsen. Koret ledes af
Louise Adrian, der gennem 22
år har sunget med de indsatte
i fængsler. Koret optræder med
sange, som korsangerne selv har
skrevet om korets virke og livet bag murene. Teksterne er vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og
anger.
Køb billetter á 125 kr. ved at angive navn, telefonnummer og antal
billetter i mail til: tilmeldingkirke@gmail.com.

Ro til tro
Tirsdag d. 31. marts kl. 19 i Fraugde kirke

Stemningsfuld aftengudstjeneste med vægt på musik, fortælling og
eftertanke.

Påske i pastoratet
Palmesøndag - påske i børnehøjde
- se mere under Børnehjørnet.

Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren, og han vaskede
også disciplenes fødder som en symbolsk handling.
Efter gudstjenesten serveres der tapas i Davinde kirkes sidefløj.

Langfredag

Langfredag prædikes der over Jesu lidelseshistorie
ved en almindelig gudstjeneste dog uden altergang.

Tirsdag d. 5. maj kl. 19 i Fraugde kirke

75-året for Danmarks befrielse markeres med en koncert af Blå
Tone. De vil, med egne kompositioner, tematisere over LYS OG
MØRKE i alle livets afskygninger. Trioens numre, der bygger på
historier om livet på godt og ondt, præsenteres med små fine fortællinger. Medvirkende er Peter Skumme, klaver, Anita Lykkegård,
sang og Nana Pi Aabo, saxofon.
Efter koncerten serveres der vin og sodavand i våbenhuset.
Gratis adgang.

Fredag d. 8. maj kl. 9.30 ved Davinde sø

Vi mødes kl. 9.30 ved p-pladsen med indkørsel fra Ørbækvej og
følges til badesøen, hvor der er friluftsgudstjeneste. Duoen Svøbsk
medvirker, og efterfølgende serveres der kaffe og brød. Medbring
klapstol. Hvis vejret er dårligt, flyttes arrangementet til Davinde
kirke.

Tirsdag d. 12. maj kl. 19 i Fraugde sognegård, Allerup
konfirmandstue og Davinde forsamlingshus

Kristus er opstanden! Sådan lød rygtet. Rygtet blev til
budskab, og budskabet blev til troen på Guds magt i
vores verden, der viser os livet på ny.


& 

Morgensang
Fredag d. 17. april kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Syng menighed, syng frydesang, med ånderøst og hjerteklang,
gak syngende din ven i møde, som kommer til dig fra de døde!
W. A. Wexel 1858.

Herreværelset
Søndag d. 19. april kl. 16 i Davinde kirke

Et musik- og sang-causeri med violinist Jens Hjort-Pedersen og
guitarist og tidl. udenrigsminister Villy Søvndal. Herreværelset byder
på melodier og sange om håb, længsel og tilværelsens underfundighed, krydret med lune fortællinger - også fra det politiske liv.
Arrangementet indledes med en kort gudstjeneste.
Der bydes undervejs på en forfriskning.

Foredrag v/ Marianne Sigersted: ”Ro til at gro”
Tirsdag d. 21. april kl. 19 i Fraugde sognegård

Koncert med Blå Tone
– 75-året for Danmarks befrielse

Menighedsrådsvalg 2020 – Orienteringsmøder

Påskedag

Sanggudstjeneste med vægt på de mange smukke
påskesalmer, og hvor en række fortolkninger af disse
vil gøre det ud for prædikenen.

Maj

Bededag – gudstjeneste ved søen

Skærtorsdag

2. påskedag - sanggudstjeneste

Stemningsfuld aftengudstjeneste med vægt på musik, fortælling og
eftertanke.

Når børn er vanskelige for os i fællesskabet, er det fordi, de har det
vanskeligt. Det er ikke for at genere
os. Det er et råb om hjælp. Hjælp til
at blive set som dem de er, i stedet
for kun at blive set for, hvad de gør.
Marianne, der er sundhedsplejerske
og MarteMeoterapeut, hjælper børn
og unge med angst, stress og andre
forstyrrelser til at stå stærkere og tro
på sig selv.
Gratis adgang.
Der er begrænset antal pladser. Forhåndstilmelding er nødvendig på:
mariagrothrasmussen@gmail.com senest den 15. april.

Har du lyst til at have indflydelse på kirkelivet i dit sogn? Og vil du
bruge dine kompetencer på at skabe gode rammer for folkekirken i
dit lokalområde? Så kom til orienteringsmøde tirsdag d.12. maj og
hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde.
De tre menighedsråd vil være værter for et lettere traktement.

Morgensang
Fredag d. 15. maj kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Kom lær mig noder til, det håbets strengespil, som tvinger dig før
gry at være vågen. Chr. Richardt 1868.
Vi synger en times fællessang. Herefter er der kaffe og rundstykker.

Foredrag: Forbrydelse, fortrydelse og forandring
Når én fejl koster 7 års fængsel
Tirsdag d. 19. maj kl. 19 i Davinde kirke

Tom (medarbejder i Cafe Exit, oprettet på initiativ af Fangekoret) fortæller om de udfordringer, tanker og problematikker, der følger med
en fængselsdom, når man som en almindelig
mand havner i fængsel. Tom er nu løsladt og
giver tilhørerne et indblik i livet bag tremmer.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag d. 1. juni kl. 11 på Sanderumgaard

Pastoratets præster holder sammen med præsterne fra Tornbjerg
sogn udendørsgudstjeneste i Den romantiske Have med prædiken
v/ biskop Tine Lindhardt. Messingkvintetten New Danish Brass
medvirker.
Medbring gerne madkurv og tæpper til en hyggestund i haven eller
nyd en bid mad i cafeen.

Kend dit Davinde

Davinde menighedsråd arbejder på at indsamle og sammenfatte al tilgængelig data om Davinde by og omegn, fra den
første kirkesten lægges og op til i dag.
Informationsaftener afholdes løbende i kirken. Hold øje med
flyers for tidspunkt og emne. Håbet er, at så mange som muligt vil bidrage til projektet med erindringer, fotos, breve m.m.
Besøg kirkens hjemmeside for yderligere information.

