Sognevejviser

FORTÆLLING

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

Den norske forfatter Jan Kjærstad er af den opfattelse, at
de fortællinger, et menneske får fortalt, er lige så vigtige
for et menneskes identitet som dets DNA-arvemasse. Det
er Jan Kjærstads påstand, at de fortællinger, som vi får læst
op og lytter til, er med til at forme os og gøre os til dem,
vi er. Det er Kjærstads påstand, at fortællinger er med til at
skabe vores identitet. Hvis det er rigtigt, at vi bliver, hvad
vi læser og får fortalt, så er det bestemt ikke ligegyldigt,
hvilke fortællinger vi læser, og hvad vi får fortalt.
H.C. Andersen er en forfatter, der med sine eventyr og
historier har været med til at præge mange af os. Som
børn var “Prinsessen på ærten”, “Klods Hans”, “Fyrtøjet”,
“Store Klaus og Lille Klaus”, “Svinedrengen”, “Hvad Fatter
gør er altid det rigtige” og “Den standhaftige tinsoldat”
eventyr og fortællinger, vi fik fortalt. Som voksne kan vi
tage fat i de mange af H.C. Andersens eventyr, der ikke er
skrevet for børn. Når man læser H.C. Andersens eventyr,
bliver man mindet om det vigtigste: Kærligheden og umiddelbarheden, og gang på gang pointerer H.C. Andersen i
sine historier, hvor nedbrydende selvgodhed, opstyltethed,
egoisme og smålighed er.
H.C. Andersens næstsidste eventyr ”Krøblingen” er værd
at læse. I det eventyr får vi fortalt, at det ikke er rigdom,
der skaber og danner det værdifulde i et menneskeliv.
Eventyret handler om en dreng på 12-13 år, der hedder
Hans. Hans er krøbling. Det gammeldanske ord krøbling
betyder at være lam. Hans er lam i benene, hvilket på
H.C. Andersens tid medførte, at man skulle være sengeliggende. Drengen Hans er beskæftiget, mens han ligger i sin
seng. Han læser i sin eventyrbog, som optager ham meget.
“Have Ole” og “Have Kirsten” bliver Hans´ forældre kaldt,
fordi de er hårdtarbejdende gartnere på en herregård. De
er fattige, og deres fattigdom bliver omhyggeligt skildret i
eventyret. De klagede og klagede over deres fattigdom, og
var meget bitre. En dag, da Hans fra sin seng i stuen hørte
forældrene klage, kaldte han dem hen til sin seng og læste
et folkeeventyr op for dem - i håbet om, at de ville lade
sig påvirke af eventyret, for eventyret, han læste op, havde
den morale, at økonomisk velstand ikke bærer det grundlæggende og vigtigste.
Folkeeventyret beskriver en konge, der var blevet meget
syg. Det var blevet kongen fortalt, at han kunne blive rask,
hvis han iførte sig en skjorte, som havde været båret af et
menneske, som aldrig havde kendt til hverken sorg eller
savn. Endelig kom der bud til kongen, at en af hans folk
havde fundet et menneske, der hverken havde kendt til
sorg eller savn: Det menneske var svinehyrde, og han var
så fattig, at han ikke ejede en eneste skjorte, men han var
tilfreds og glad for sit liv alligevel.
Eventyrets pointe ligger som skrevet i, at penge ikke kan
give mennesker det vigtigste i livet.
Der skete dét, som Hans havde håbet på: Forældrene blev
påvirket af eventyrets morale, så de efterfølgende kom til
at se helt anderledes på deres liv, for når en svindehyrde,
der ikke engang havde råd til en skjorte, kunne finde

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

glæde i livet, måtte de da også kunne finde dét. “Have
Ole” og “Have Kirsten” fik pludselig øjnene op for de
glæder, der ikke har med penge at gøre, og de opdagede,
at de glæder er mange. Og deres liv blev fra da af meget
mere meningsfuldt.
H.C. Andersens fortælling “Krøblingen” holder jeg meget
af. Bliver jeg for utilfreds over alt det, jeg ikke har, men
gerne vil have, kommer jeg i tanke om denne fortælling,
og tager den frem og læser den. Den minder mig om, at
jeg har meget, som jeg skal huske at skønne på!


Signe Paludan

Børnehjørnet
Babysalmesang

Torsdage kl. 11 i Fraugde Kirke
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

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

I KingoKlubben
bliver børnene
mere fortrolige
med kristendommen, og det er
en enestående
mulighed for en
hyggestund i en
travl hverdag.
Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand
men gennem kreative projekter, leg, sang og fortælling får
børnene indblik i kristendommen og kristne værdier. Der
er plads til alle, og vi har tid og rum til at lytte, græde,
grine og have det sjovt.
Her er helt sikkert nye venner og fælleskab.
KingoKlubben er et gratis tilbud til alle børn i alderen 6-10 år.
Kom glad – vi glæder os til at se jer.
Der er begrænset antal pladser, og der er løbende tilmelding til Maria Groth Rasmussen på: mariagrothrasmussen@gmail.com
Mærk: KingoKlub2020

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

Gudstjenester i kirkerne
September, oktober og november 2020
Dato

Fraugde

Allerup

Tirsdag
1. september

Davinde
17 AS
Fyraften

Lørdag
5. september

10
J.D. Weisenberg
Nørrebjergskolen
Konfirmation

13. s.e.trinitatis
6. september

9.30 SP
11.30 AS
Konfirmation

14. s.e.trinitatis
13. september

11 AS
Høstgudstjeneste

15. s.e.trinitatis
20. september

11 SP

Tirsdag
22. september

19 AS
Ro til tro

16. s.e.trinitatis
27. september

11 AS

17. s.e.trinitatis
4. oktober

11 AS

11.30 SP
Konfirmation
9.30 AS
Høstgudstjeneste
9.30 SP
Høstgudstjeneste

9.30 AS
9.30 AS

Tirsdag
6. oktober

17 SP
Fyraften

18. s.e.trinitatis
11. oktober

11 SP

19. s.e.trinitatis
18. oktober

14 AS
Kingo

Tirsdag
20. oktober

19 AS
Ro til tro

20. s.e.trinitatis
25. oktober

11 AS

9.30 AS

Allehelgensdag
1. november

15.30 AS

17 SP

9.30 SP
10 A.F. Schultz
Kort gudstj. og
pilgrimsvandring

19 SP

Tirsdag
3. november

17 AS
Fyraften

Organist

22. s.e.trinitatis
8. november

11 SP

14 SP
Indvielse af nyt
kortæppe

Kirkesanger

23. s.e.trinitatis
15. november

11 AS

Sidste s.
i kirkeåret
22. november

11 AS

Tirsdag
24. november

19 AS
Ro til tro

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

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.

1. søndag i
advent
29. november

SP
AS

11 SP

9.30 AS

KIRKEBL AD

Klumme

9.30 AS

14 SP
Familiegudstj. og
æbleskiver

sognepræst Signe Paludan
sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
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Menighedsrådsvalg 2020
Den 15. september gennemfører
vi i hvert sogn valgforsamlinger,
hvor alle, der ønsker indflydelse,
kan deltage i debatten, evt. opstille samt stemme til menighedsrådsvalget.

Kingo Festival
– uge 42 i Fraugde Kirke
Vi afholder igen i år Kingo Festival
i og omkring Fraugde Kirke. Gennem foredrag, rundvisning, sang,
koncerter m.m. for børn og voksne
sætter vi fokus på vores salmedigter Thomas Kingo.

”Gennem glasvæggen”
v/ Henning Jensen
Du kan den 18. november opleve
kgl. skuespiller Henning Jensen i
Davinde Forsamlingshus. Det livsbekræftende foredrag tager afsæt
i en voldsom depression og den
efterfølgende kamp tilbage til livet.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

September
Sogneudflugt 2020

Grundet COVID-19 har vi besluttet, at der ikke afholdes
sogneudflugt i 2020. Vi håber, at det bliver muligt at gennemføre en sogneudflugt i 2021.

Fyraften med musik og sang

Tirsdag d. 1. september kl. 17 i Davinde Kirke
Oven på en lang pause trænger vi til at synge sammen.
Denne tirsdag eftermiddag fylder vi kirkerummet med
musik og sang. Korte oplæg til salmerne vil gøre det ud for
prædikenen.

Konfirmationer

Lørdag d. 5. september kl. 10 i Fraugde Kirke og søndag
d. 6. september kl. 9.30 og kl. 11.30 i Fraugde Kirke og
kl. 11.30 i Davinde Kirke
Konfirmationerne i foråret måtte desværre udskydes pga.
coronavirussen. Konfirmationerne gennemføres i stedet
denne lørdag i september for Nørrebjergskolen og søndag
for Tingkærskolens elever.
Vi glæder os til en fejre den store dag sammen med konfirmanderne.

Foredrag v/ Esther Rützou:
”Ingeborg – en dronningeskæbne”

Tirsdag d. 8. september kl. 19 i Fraugde Sognegård
I 1193 gifter den franske kong Philip sig med den danske
prinsesse Ingeborg. Noget går galt på brudenatten, for
dagen efter forstøder han sin unge brud. Men Ingeborg
nægter at rejse. Hun er dronning af Frankrig nu. Basta!
Det bliver starten på en helt utrolig historie fyldt med beskidte kneb, bandlysning og stædighed. Og så er den oven
i købet sand! Gratis adgang.

Kend dit Davinde: Fyn i krig (4)

Torsdag d. 10. september
kl. 18 i Davinde Kirke
Vores historiske tovholder Stig
Kongerslev vil byde velkommen og
give en status på projektet ‘Davinde
lokalhistorie’.
Herefter er der foredrag ved historiker
Andreas Skov, som vil fortælle ud fra
sin bog FYN I KRIG med særligt fokus
på Østfyn.
Undervejs vil der blive budt på sandwich og forfriskning.
Foredraget er gratis.

Morgensang

Fredag d. 11. september kl. 9.30 i Fraugde Sognegård
Det menneske bli’r aldrig klog, som ej forstår at tyde
naturens krav og tavse sprog, og livets mange lyde.
Henning Toft Bro, 1991
Vi synger en times fællessang. Herefter er der kaffe og
rundstykker.
Det er gratis at deltage og alle er meget velkomne

Høstgudstjenester i de tre kirker

Søndag d. 13. september kl. 9.30 i Allerup Kirke og
kl. 11 i Fraugde Kirke samt søndag d. 20. september
kl. 9.30 i Davinde Kirke
Årets høstgudstjenester gennemføres over to søndage her i
september. Ved pastoratets høstgudstjenester anbefales, at
kirkegængerne tager lidt af høsten hjemme fra haven med:
Korn, frugt eller blomster. Det medbragte bliver sat frem
for at pynte kirkerummet ved høstgudstjenesten.

Menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag d. 15. september kl. 19 i Fraugde Sognegård,
Allerup Konfirmandstue og Davinde Forsamlingshus
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg - og brug din
stemme.
Det er ikke nok at komme til gudstjeneste. Vi har brug for
dig til at skabe gode rammer for din lokale folkekirke.
De tre menighedsråd vil være værter ved et lettere traktement.

Ro til tro

Tirsdage d. 22. september, d. 20. oktober og
d. 24. november kl. 19 i Fraugde Kirke
Stemningsfulde aftengudstjenester med vægt på musik,
fortælling og eftertanke.

Filmklubben

Onsdag d. 30. september kl. 19 i Fraugde Sognegård
Aftenerne i Filmklubben begynder
med en kort introduktion, der fortæller om aftenens film,
instruktør og ideen
med at vise netop
denne film.
Efter filmen er der mulighed for i fællesskab at kredse
om filmen og dens tema. Temaet for dette efterårs film er
fordomme, der brydes ned.
Sæsonens første film er The Journey - en gribende fortælling om to mænd fra hver side af det politiske spektrum,
der finder sammen for at ændre historiens gang efter årtiers konflikt i Nordirland.
Gratis adgang. Der serveres vin og snacks til filmen.

Oktober
Fyraften med Søren Ulrichs

Tirsdag d. 6. oktober kl. 17 i Davinde Kirke
Ved fyraftensgudstjenesten medvirker Søren Ulrichs, Davinde, der er
uddannet skuespiller og sanger og
har medvirket ved en række teateropsætninger på Odense Teater og
sunget i adskillige sammenhænge.
Som præ- og postludium og efter
prædikenen vil Søren Ulrichs synge
udvalgte salmer og sange fra den danske sangskat.

Morgensang

Fredag d. 9. oktober kl. 9.30 i Fraugde Sognegård
Oktoberdagens skiften af skyer, sol og regn
slår som en blæstens rytme hårdt i hjertets egn.
Jens Rosendal, 1985

Kingo Festival

Uge 42/2020 i Fraugde Kirke
I uge 42 holder Fraugde Kirke igen i år
Kingo Festival med fokus på Thomas
Kingo. Der vil både være noget for
børn og voksne, foredrag, rundvisning,
koncerter og meget mere. I år har vi
bl.a. glæden af at kunne præsentere
Anders Danman, som underviser ved
Musikhögskolan i Malmø. Han vil give
Beatles-koncert, men spillet, som man
ville have spillet musikken på Kingos tid! Kom til Fraugde
Kirke i efterårsferien og bliv klogere på Thomas Kingo.
Læs mere om programmet til Kingo Festivalen i den vedlagte flyer.

Pilgrimsvandring

Søndag d. 18. oktober kl. 10 fra Davinde Kirke
Vi er så heldige, at pilgrimspræst Anette Foged Schultz
igen kommer til Davinde og leder en pilgrimsvandring fra
Davinde Kirke.
Vi begynder med en kort pilgrimsgudstjeneste, og umiddelbart herefter vandrer vi fra kirken 10-12 km i Tarup
Davinde naturområde. Vi slutter igen i kirken, hvor vi sammen nyder et glas vin og et stykke brød.
Vandringens tema bliver værdier. Hvad er ubetinget vigtigt
for mig? Hvilke veje vil jeg vælge - på min livsvandring
mellem fødsel og død?

Palle Mikkelborg m. ensemble

Onsdag d. 21. oktober kl. 19 i Davinde Kirke
Kom og oplev Palle Mikkelborg m.
ensemble. Det er tredje gang, at Palle
Mikkelborg gæster Davinde og deler
ud af sin ganske særlige empatiske og
drømmende jazzmusik.
Undervejs vil der blive budt på lidt mad
og forfriskninger.
Arrangementet koster pr. billet kr. 100,
som betales ved indgangen.
Tilmelding pr. mail til hellepernielsen@gmail.com fra d. 1.
oktober.

Cello- og orgelkoncert med Lionel Handy
og Martin Aaskilde

Onsdag d. 28. oktober kl. 19 i Allerup Kirke
Til denne koncert for orgel og cello
medvirker vores organist Martin Aaskilde og – på cello – Lionel Handy,
der er professor ved Royal Academy
of Music, London. Lionel Handy er
internationalt kendt som solist og
koncertmester i forskellige orkestre og
en eftertragtet kammermusiker.
Værker af Bach, Saint-Saens, Messiaen m.fl.

Danske klassikere med sild og snaps!

Fredag d. 30. oktober kl. 11.30 i Fraugde Sognegård
Find livsglæden frem sammen med Nils-Peter Holm og
Tage Krogh Nielsen, når de denne formiddag underholder i
Fraugde Sognegård.
Vi begynder med sild og snaps, og derefter følger en musikalsk overdådighed med sange og viser af Benny Andersen,
PH og Osvald Helmuth i en god blanding, og de to aktører
supplerer hinanden med godt humør og masser af selvironi.
Prisen for deltagelse er 25 kr. pr. person. Tilmelding senest
d. 23. oktober til Kirsten på tlf. 4292 2325.

November
Allehelgen

Søndag d. 1. november kl. 15.30 i Fraugde kirke, kl. 17 i
Allerup kirke og kl. 19 i Davinde Kirke
Vi mindes vore døde med gudstjenester, lystænding og
musik.

Morgensang

Fredag d. 13. november kl. 9.30 i Fraugde Sognegård
Mørk er november og løvfaldet slut, vandet begynder at fryse
lyset fra solen og blomsterne brudt, da må vort hjerte selv lyse.
Thorkild Bjørnvig, 1959

”Gennem glasvæggen” – et foredrag med
Kgl. skuespiller Henning Jensen

Onsdag d. 18. november kl. 18 i Davinde Forsamlingshus
Kom og hør den bogaktuelle skuespillers foredrag om at
blive ramt af en psykisk sygdom, en depression, som efterlod ham med følelsen af at være død i levende live.
I oplægget skildrer Henning Jensen psykiske lidelser fra
patientens side af bordet - hvordan de opleves indefra.
Oplev Henning Jensens livsbekræftende og gribende foredrag om, hvordan den professionelle hjælp langsomt gav
ham hans liv tilbage.
Undervejs vil der blive budt på lidt mad og forfriskning.
Der er et begrænset antal pladser til dette gratis arrangement, hvorfor der er krav om tilmelding til hellepernielsen@gmail.com fra d. 1. november.

Fyraften med Lunau & Sund

Tirsdag d. 3. november
kl. 17 i Davinde Kirke
Lunau & Sunds smukke sange om
menneskelivets mange facetter
sættes i med- og modspil af bibelske tekster.

Taler Gud nudansk? Del 1

Onsdag d. 4. november kl. 10 i Fraugde Sognegård
Bibelen 2020 er en moderne folkebibel særligt tiltænkt
mennesker uden kendskab til bibelsprog og kristendom.
Hvad vindes - og hvad tabes, - når man oversætter med
det for øje?
Foredrag ved generalsekretær ved Bibelselskabet Birgitte
Stoklund Larsen. Foredraget leder op til en studiekreds
efter jul, som udgør del 2.
Efter foredraget serveres frokost. Pris: 25 kr. Tilmelding til
Anne Sophie Bredmose: asos@km.dk.

Indvielse af kortæppe

Søndag d. 8. november kl. 14 i Davinde Kirke
Ved gudstjenesten indvies Davinde Kirkes nye kortæppe,
som er vævet af væverne Lotte Dalgaard og Berthe Forchhammer. Efter gudstjenesten vil de 2 vævere fortælle om
væveprocessen.

Herreværelset

Torsdag d. 12. november kl. 19 i Davinde Kirke
Et musisk sangcauseri med violinist
Jens Hjort-Pedersen og guitarist og
tidl. udenrigsminister Villy Søvndal.
Det er melodier og sange om håb,
længsel og tilværelsens underfundighed, krydret med lune fortællinger også fra det politiske liv.
Undervejs vil der blive budt på en forfriskning. Der er et
begrænset antal pladser til dette gratis arrangement, hvorfor der er krav om tilmelding til hellepernielsen@gmail.com
fra d. 1. november.

Filmklubben

Onsdag d. 25. november kl. 19 i Fraugde Sognegård
USA 1962: Dørmanden
Tony Lip fra Bronx hyres
til at køre dr. Don Shirley, en sort pianist i verdensklasse, på koncertturné. Undervejs oplever
de racisme og fare men
også medmenneskelighed. Deres egne fordomme om race og klasse udfordres,
og begge tvinges til at se bort fra deres forskelligheder for at
overleve og komme overens på deres rejse.
Gratis adgang. Der serveres vin og snacks til filmen.

Koncert med Blå Tone

Fredag d. 27. november kl. 19 i Fraugde Kirke
Nu kommer Blå Tone
endelig til Fraugde.
Tidligere på året blev
Blå Tone, pga. Coronavirus, forhindret i at afholde koncert i Fraugde
Kirke.
Koncertens tema vil
kredse om lys og mørke
præsenteret med små og fine fortællinger.
Kom og oplev Blå Tone med Anita Lykkegård (sang), Nana
Pi Aabo Larsen (saxofon) og Peter Skumme (klaver).

Familiegudstjeneste 1. søndag i advent

Søndag d. 29. november kl. 14 i Allerup Kirke og Forsamlingshus
Allerup Beboerforening og Allerup Kirke samarbejder om
arrangementet, som begynder med en kort gudstjeneste,
hvor et udpluk af konfirmanderne deltager. Herefter æbleskiver og julehygge i forsamlingshuset, hvor du kan klippe
julepynt og lave din egen juledekoration.
Medbring selv lys til dekorationen.

