Juni, juli og august 2020

Når corona er slut… vil jeg dvæle ved Kingo

Først vil jeg nok som så mange
andre starte med at kramme dem,
jeg har måtte undvære i denne
tid. Og jeg vil nyde solen på en
propfyldt café. Og jeg ser frem til
igen at sludre med pædagoger,
lærere og andre forældre, når jeg
afleverer og henter mine børn.
Og så vil jeg glæde mig til at forberede gudstjenester, som ikke
skal vises på nettet, men som vi
skal opleve sammen, og hvor vi
skal synge sammen og dele nadveren sammen.
Men altså, jeg vil også dvæle ved Kingo.
Og skulle du komme forbi Fraugde kirke, vil jeg anbefale dig
at se nærmere på en smukt dekoreret kiste i kirkens sydside.
Her ligger en af danmarkshistorien store berømtheder Thomas
Kingo. Han var digter og salmeskriver, den største i sin tid.
Han havde nære forbindelser til kongen, han blev biskop over
Fyn og han blev gift med Birgitte Balslev, der boede på Fraugdegaard, og det var via hende, at han fik øjnene op for den
smukke landsbykirke, som han altså endte med at foretrække
som gravsted frem for Odense domkirke.
Og når jeg fremhæver ham her, er det fordi jeg synes, at der
er en fornyet aktualitet i hans salmer, som måske ellers har
syntes lidt umoderne i nutidens øjne.
Ja selv i den meget populære salme Sorrig og glæde (nr. 46
i salmebogen) har Kingos voldsomme stil med livets store
kontraster såsom liv og død, sorrig og glæde, lykke og ulykke,
det jordiske materielle over for evighedens dybe glæde måske
virket lidt ude af trit med vores liv.
Men coronavirussen har mindet os om, at vores liv er spændt
ud mellem de store kontraster, og at sårbarhed, skrøbelighed
og dødelighed er et grundvilkår ved menneskelivet. Det kan
ikke fikses eller løses, det er en byrde der skal bæres.
Kingo var ikke sen til at påpege, at vi mennesker ellers bruger
meget tid og energi på magt, succes, skønhed og dyre sager,
men det gør som bekendt ikke en lykkelig. Det vidste han, for
han havde også en forfængelig hang til at pynte sig, men han
havde også sine kampe at kæmpe, og derfor kunne han ærligt
skrive i samme salme:
”Tit er et bryst under dyrebart smykke opfyldt af sorrig og
hemmelig harm”.
Jordisk rigdom kan nemt være flyvske størrelser, som ikke
varer ved, og som heller ikke sikrer os, når sygdom og død
rammer. Men Kingo finder trøst i, at også lidelse og sorg har
sin tid. Det varer heller ikke ved. Og netop ud af det, der er
svært, kan der vokse en glæde frem, måske i anden form end
tidligere, men dog en glæde ved den tilværelse, vi er sat i.
For Kingo handlede det først som sidst om tillid til Gud. Ikke
som en sutteklud man kan finde falsk tryghed i, men som en
trøst og håb om, at Guds rige bryder igennem, også når det er
ser sortest ud.
Det vil jeg tænke på, næste gang jeg dvæler ved Kingos kiste.
Og jeg vil hæfte mig ved farverne på kisten og det store epitafium, som selvfølgelig er kontrastfulde, hvad ellers?! Den sorte
farve fylder meget, sådan som mørket føles tæt i krisetider hos
os mennesker. Men øjnene drages uundgåeligt mod skriften
af guld og de hvide engle, som træder endnu tydeligere frem
på den mørke baggrund. Som om Kingos gravsted selv vil
forkynde det håb, han selv skriver i sidste linjer af salmen:
“Sorrig skal dø,
saligheds frø
blomstre på Himmerigs dejlige ø.”

Anne Sophie Bredmose Jakobsen
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Børnehjørnet
KingoKlubben - en kirkeklub for børn
Mandage kl. 16-18 fra d. 14. september
i Fraugde sognegård

Orienteringsmøder 2020
Du opfordres til at deltage i dette
orienteringsmøde som optakt til efterårets menighedsrådsvalg. Mødet
afvikles den 9. juni kl. 19 i hvert
sogn, og de tre menighedsråd vil
fortælle om deres vigtige arbejde
for kirken før et let traktement.

Sommermøde i Allerup
Årets traditionsrige sommermøde
finder sted den 14. juni i præstegårdshaven og byder på gudstjeneste, kaffe/kage og foredrag v/
sognepræst Gudmund Rask Pedersen om ”Livsmod i modvind”. Vel
mødt til en dejlig eftermiddag.

Børnehøst med gudstjeneste og leg
Under temaet ‘Tak for mad - giv
glad’ inviteres du den 30. august
til børne- og høstgudstjeneste i
Fraugde kirke med fortælling og
sang samt efterfølgende leg, hygge
og samvær ved sognegården, hvor
vi også deler ud af vores overskud.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

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. KingoKlubben er et tilbud for de 6-10 årige.
Vi mødes mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård.
Kom glad - vi glæder os til at se jer.
Der er begrænset antal pladser.
Der er løbende tilmelding til Maria Groth Rasmussen på:
mariagrothrasmussen@gmail.com. Mærk: KingoKlub2020

Tak for mad - giv glad!
Børnehøstgudstjeneste og leg
Søndag d. 30. august kl. 10 i Fraugde kirke
Vi starter med en kort børnegudstjeneste i kirken med
fortælling og sang, og bagefter er der leg og aktiviteter
foran sognegården.
Vi giver af vores overskud!
Det betyder, at der ikke er
en fast pris på aktiviteterne,
men når dagen er slut, donerer vi hver især det beløb,
vi synes. De indsamlede
penge går til Fru Hansens Plan, en lille nødhjælpsorganisation, der laver socialt arbejde i Ghana.

Nyt fra kirkerne
Nyt kortæppe i Davinde kirke

Davinde menighedsråd har længe
ønsket sig et nyt kortæppe, dvs. tæppet mellem alteret og knæfaldet. Det
nuværende kortæppe er et kedeligt
gråt tæppe. Davinde menighedsråd
har for et par år siden af Hjallese
provsti fået bevilget penge til et nyt
håndvævet kortæppe. Kortæppet
bliver vævet af to meget erfarne
vævere, der har vævet adskillige kortæpper til danske kirker,
landsbykirker og også til fx Maribo domkirke. Davinde kirke
får derved bragt et stykke moderne kirkekunst ind i kirken.
Det nye kortæppes motiv er stiliserede vinblades skiftende
farver gennem året.
Kortæppet skulle være færdigvævet i august 2020 og vil blive
pålagt sidst i august eller primo september. Det nye kortæppe
vil med dets friske farver live vældigt op i kirken.
Davinde menighedsråd v/ Ole Thestrup Hansen

Sognevejviser
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.

Morgensang

Juni
Gennemførelse af gudstjenester
og aktiviteter

OBS!

Da kirkebladet gik i trykken, var vi endnu ikke bekendte
med sundhedsmyndighedernes retningslinjer hen over sommermånederne. Vær derfor opmærksom på, at alle gudstjenester og aktiviteter omtalt i bladet kun gennemføres,
såfremt vi lever op til gældende regler. Hold jer orienteret
på kirkernes hjemmeside www.fraugdeallerupdavinde.dk,
opslag ved kirkerne eller kontakt præsterne.

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

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Fredag d. 12. juni kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.
Thøger Larsen 1914 ”Slægternes træ”.
Efterfølgende er der kaffe og
rundstykker

Sommermøde med gudstjeneste og foredrag
ved sognepræst i Vær og Nebel sogne ved
Horsens Gudmund Rask Pedersen
Søndag d. 14. juni kl. 14 i Allerup præstegårdshave

Mandag d. 1. juni kl. 11 på Sanderumgaard

Formand for Davinde menighedsråd Ole Thestrup Hansen
tlf. 65 97 24 92, mail: oleth14@gmail.com

Kirkebogsførende sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@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

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.

Morgensang
Fredag d. 14. august kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommen,
bekkasinen natten lang
håndterer elskovstrommen.
Jeppe Aakjær 1911 ”Piger
på engen”.
Efterfølgende er der kaffe og
rundstykker.

Dåbsgudstjenester
Søndag d. 7. juni kl. 9 og d. 14. juni kl. 10 i Fraugde kirke
Under coronavirussen i foråret var kirkerne som bekendt
lukket i en periode, og flere dåb blev ikke gennemført som
planlagt.
For at imødekomme et evt. større behov for at kunne afholde
dåb tilbyder vi to særlige dåbsgudstjenester i juni måned.
Bemærk: gudstjenesterne er offentlige, men afholdes kun, hvis
der er ønske om dåb.

Årets konfirmander
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i Allerup præstegårdshave, hvorefter Gudmund Rask Pedersen holder foredrag
med titlen ”Livsmod i modvind”. Gudmund Rask Pedersen
vil præsentere os for en broget mosaik af “vidneudsagn” om
livsmod trods modgang. At kunne insistere på mulighed, selv
når der ingen mulighed synes at være. “At mig dagen fryder,
trods synd og død” (Jakob Knudsen i salmen “Se nu stiger
solen”) - eller som Benny Andersen siger det et sted: “Jeg
er tre måneder bagud med fortvivlelsen - og alligevel flyder
det med livsmod over det hele”. Temaet vil blive belyst med
eksempler fra litteraturens verden, herunder selvbiografi.
Arrangementet er gratis og fælles for hele pastoratet.
Ved dårligt vejr holdes gudstjenesten i kirken og foredraget i
konfirmandstuen.

Kirkegårdsvandring
i Fraugde

Menighedsrådsvalg 2020 - Orienteringsmøde
Tirsdag d. 9. juni kl. 19 i Fraugde sognegård,
Allerup konfirmandstue og Davinde forsamlingshus

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.
Fotograf: Arnold Mikkelsen

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.

Grundet Coronasituationen har vi valgt at udskyde årets sogneudflugt, der skulle have fundet sted i august. Vi arbejder
på, at turen afholdes i september eller oktober - dog med
forbehold for, at dette også må ændres.
Hold øje med næste kirkeblad.

Søndag d. 30. august kl. 10 i Fraugde kirke
Se mere under Børnehjørnet.

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

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

Sogneudflugt 2020

Tak for mad - giv glad!
Børnehøstgudstjeneste og leg

Præster

Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: srp@km.dk

August

Grundet COVID-19 (Coronavirus) er orienteringsmøderne
rykket til denne dag.
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 og
hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde.
De tre menighedsråd vil være værter for et lettere traktement.

Mandag d. 15. juni kl. 19
ved Fraugde kirke
Kom med på en spændende
tur på Fraugde kirkegård,
hvor kirkeværge Hans Edvard
Bjærre bl.a. vil fortælle noget
om kirkegårdens historie og
om nogle af vores bevaringsværdige gravminder.
Efter vores tur rundt på kirkegården bydes der på lidt at
drikke i kirkens våbenhus.

Søndag d. 6. september i Fraugde kirke og i Davinde kirke
Konfirmationerne i foråret måtte desværre udskydes pga.
coronavirussen.
Der er derfor sat en ny dato for pastoratets konfirmander,
nemlig søndag d. 6. september. Vi glæder os til en fejre den
store dag sammen med konfirmanderne.

Fraugde kirke kl. 9.30

Clara Tellman Marker
Ditte Henriksen
Emma Kisner Sørensen
Freya Beese Jensen
Josefine Inglev Stefansen
Kirstine Uller
Naia Maria Larsen
Viktoria Celina Schmidt
Jørgensen
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

Morgengudstjeneste med kaffe og brød
Søndag d. 21. juni kl. 9 Davinde kirke
Kortere gudstjeneste uden altergang. Til gengæld nyder vi
kaffe og brød sammen efter gudstjenesten.

Lørdag d. 5. september kl. 10 i Fraugde kirke
Konfirmation af elever fra Nørrebjergskolen.

