December 2020, januar og februar 2021

Kære alle i Fraugde Allerup og Davinde sogne

I marts 2012 blev jeg indsat i jeres 3 smukke kirker.
Jeg havde et halvt års præsteerfaring med i bagagen, så
mange ting var stadig nye for mig. Men I har fra starten
taget mig under jeres vinger; I har båret over med mine
fejltrin, og I har løftet mig med opmuntrende kommentarer og stor interesse for min familie og mig.
Som sognepræst har jeg oplevet, at I med tillid og venlighed har lukket mig ind i jeres liv. Og som familie har
vi nydt at være en del af områdets institutioner, skole og
foreninger. Vi har meget at være glade og taknemmelige
for.
Nu starter et nyt kapitel i vores liv, da jeg pr. 1. november
er ansat som sognepræst i Hasseris Kirke i Aalborg.
Med ønsket om det bedste for Fraugde Allerup og
Davinde sogne.
Kærlig hilsen
Anne Sophie Bredmose Jakobsen

TAK
Vores meget afholdte
sognepræst Anne
Sophie Bredmose Jakobsen har været hos
os i Fraugde-AllerupDavinde Pastorat
siden 2012. Hun har
fået nyt embede i
Hasseris Kirke fra d.
1. november 2020.
Vi siger tak for den
tid, Anne Sophie har
været hos os og udført sin præstegerning
med en aldrig svigtende omhu, ansvarlighed og indlevelse.
Anne Sophie har været en fantastisk prædikant og på fornem vis gjort det kristne budskab tilgængeligt og nutidigt
til stor glæde for de tre menigheder.
Anne Sophie vil blive savnet af menighed, menighedsråd
og kolleger.
Tak for godt samarbejde ift. såvel menighedsråd som
kolleger i medarbejderstaben og alt det bedste til Anne
Sophie og hendes familie.
Præst Uffe Kærup er tiltrådt som vikar fra d. 1. november,
og vi ser frem til et godt samarbejde.


Thyge Torjusen, pva. de tre menighedsråd
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Børnehjørnet
Babysalmesang
Torsdage kl. 11 i Fraugde Kirke

Julen i Fraugde, Allerup og Davinde
Kirkeårets første måned, december, byder på julekoncert med Vini Iuel den 3.
og med Britt Grønnebæk og Lise Bech
Bendix d. 8. samt ‘De ni læsninger’ og
korsang med Nyborg Motetkor d. 20.
Vær opmærksom på, at der er krav om
tilmelding til juleaftens gudstjenester
pga. corona-restriktioner.

Sogneaften med Kathrine Lilleør
Kom til sogneaften i Allerup Forsamlingshus d. 26.1., hvor sognepræst
Kathrine Lilleør vil tale om at være
luthersk. Lilleør leverer et personligt
foredrag om tro, tvivl og kærlighed,
om at fylde Folkekirken og om Luthers
betydning for vores demokrati - og
“hjertets mørke”.
Arrangementet er gratis men kræver
tilmelding.

Velkommen
til
Filmklubben

Filmklubben i Fraugde Sognegård
En gammel tradition fortsætter, når
Filmklubben viser film d. 9.12., d.
13.1. og d. 10.2. og lægger op til en
snak om dem. Du kan opleve film om
minearbejderstrejken i Wales, en dømt
morders ønske om forsoning efter
Apartheid samt en polsk piges vej mod
nonneløftet - alt ledsaget af snacks og
vin og dertil helt gratis.

9.30 SP
Fastelavn

9.30 SP

SP
sognepræst Signe Paludan
UK konstitueret sognepræst Uffe Kærup
Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter. Ring 66 15 44 15.

Grafisk produktion: www.prografisk.dk

Farvel med tak

KIRKEBL AD

Gudstjenester i kirkerne

Præstens klumme

NR. 1
VINTER 2020-21

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

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

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: KingoKlub2021

Nyt fra kirkerne
Menighedsråd 2020-2024

Så er vores tre kirker på den anden side af menighedsrådsvalget den 15.09.20, og vi kan præsentere de nye menighedsråd
for Fraugde, Allerup og Davinde for de kommende fire år.

Fraugde

• Maria Groth
Rasmussen
• Martin Grand
Kofod
• Pia Korsgaard
Jepsen
• Peter Castor
Thygeythobias
Torjusen
• Benedikte Julie
Bøjgård Nielsen
• Hans Edvard
Bjærre
• Ellen Marie
Madsen
• Kirsten Weber
Hansen

Suppleanter

• René Ask
Rasmussen
• Gudmundur
Vignir
Porsteinsson
• Hallgrimur
Hallgrimsson
• Inge Clausen
• Vibeke Sørensen
• Karina Haurholm
Langhorn

Allerup

• Erik Toftegaard
Andersen
• Tine Godskesen
Poulsen
• Jess Holger
Jepsen Kolmos
• Vivi Hesel
• Anne-Mette
Jakobsen

Suppleanter

• Marlene
Toftegaard
Andersen
• Annette
Maegaard
Jørgensen

Davinde

• Ole Thestrup
Hansen
• Helle Juul
Henriksen
• Eva Krogsgaard
Jensen
• Uffe
Contemunde
Petersen
• Albert Jacobsen

Suppleanter
• Ella Frandsen
• Erik Vind

Sognevejviser

December

Kirkekontor

Fyraftensgudstjeneste som aftensang

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
Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: srp@km.dk
Konstitueret sognepræst Uffe Kærup
Romerdalen 21, 5250 Odense SV
tlf. 29 16 06 52, mail: uk@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.

Som følge af corona-situationen er der begrænsning på
pladserne i kirken, og tilmelding er nødvendig juleaften.
Billet skal forevises.

Tirsdag d. 1. december kl. 17 i Davinde Kirke
Et udvalg af adventens og julens salmer vil blive tolket og forklaret. Efter hver enkelt salme er tolket, vil vi synge salmen. Martin
Aaskilde og Trine Lunau medvirker.
Efterfølgende serveres klejner og gløgg.

Vini Iuel Julekoncert
Torsdag d. 3. december kl. 16 i Davinde Kirke
Velkommen til julekoncert med lokaltkendte Vini Iuel fra
Lundsgaard, som vil underholde med en vifte af de kære gamle
julemelodier ilagt Vini Iuels særlige jazz-elementer. Undervejs
vil der blive budt på lidt forfriskninger. Billetprisen er kr. 100.
Der et begrænset antal pladser til dette arrangement, hvorfor
der er krav om tilmelding til hellepernielsen@gmail.com d. 15.30. november.

Indvielse af kortæppe
Søndag d. 6. december kl. 9.30 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.

Julekoncert
Tirsdag d. 8. december kl. 19.30 i Fraugde Kirke
Pianist Britt Grønnebæk og
sopran Lise Bech Bendix
giver en smuk julekoncert.
Den kommer til at indeholde
en bred vifte af de dejligste
julesange fra det store internationale klassiske julerepertoire, fx ”O holy night”, ”Nu tændes
tusind julelys”, arier fra Händels Messias og Bachs Juleoratorium
samt danske julesange. Der serveres klejner og kildevand. Gratis
adgang men tilmelding nødvendig til Maria på: tilmeldingkirke@
gmail.com eller tlf. 6047 6335 senest d. 7. december.

Filmklubben
Onsdag d. 9. december kl. 19 i Fraugde Sognegård
Vi afslutter sæsonens tema om fordomme med den britiske komedie Pride. Filmen fortæller den sande historie om to grupper,
der finder sammen i Wales under den britiske minearbejderstrejke i 1984. En gruppe af homoseksuelle aktivister fra London
kan relatere til den kamp, som minearbejderne står midt i, og
beslutter sig for at samle penge ind til deres sag.
Gratis adgang. Der serveres vin og snacks til filmen.

Morgensang


& 

Fredag d. 11. december kl. 9.30 i Fraugde Kirke
Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud, nu alle små børn skal sjunge.

B.S. Ingemann 1839

Julestemning med KingoKoret
Torsdag d. 17. december kl. 20 i Fraugde Kirke
Vores eget KingoKor slår dørene op til ca. 45 min. julestemning i kirken. Kom og sæt dig til rette og nyd kendte og mindre
kendte julesange- og salmer. Lad julestemningen indfinde sig.

De 9 læsninger
Søndag d. 20. december kl. 14 i Fraugde Kirke
Også i år har vi “De 9 læsninger” på en adventssøndag. De 9
læsninger er en før-julegudstjeneste, der opstod i England i starten af 1900-tallet. Musikgudstjenesten består af musik, fællesang
og bibelske læsninger. Der er ingen prædiken og ingen nadver.
Nyborg Motetkor medvirker med sang og musik.

Fraugde – Tilmelding til Thyge Torjusen d. 1.-17. december på
tlf. 2928 0775 eller mail: torjusen@youmail.dk. Billet hentes efter
aftale med Thyge i Fraugde Sognegård d. 19. december kl. 10-15.
Allerup – Tilmelding til Signe Paludan fra d. 13. december på
mail: srp@km.dk. Billet hentes hos Signe, Allerup præstegård
på Allerup Bygade 54B i Allerup.
Davinde – Tilmelding til Helle Henriksen fra d. 13. december
på mail: hellepernielsen@gmail.com. Billet hentes hos Helle på
Davinde Bygade 21 i Davinde.

Der er mulighed for korte dåbsgudstjenester
på følgende lørdage:
Den 16. januar 2021
Den 27. februar 2021

Februar
Fyraftensgudstjeneste
Tirsdag d. 2. februar kl. 17
i Davinde Kirke
Kyndelmissen markeres i
Davinde med en kort gudstjeneste om lys. Og i stearinlysenes skær vil Gert W.
Knudsen fylde kirkerummet
med blide saxofon-toner.

Ikke mindst i år vil det være en god idé at have i tankerne, at
der ud over juleaften også er gudstjeneste i kirkerne Juledag,
2. juledag og julesøndag (se gudstjenestelisten).

Januar
Fyraftensgudstjeneste som nytårsgudstjeneste

Filmklubben

Fredag d. 8. januar kl. 9.30 i Fraugde Kirke
På grund af slem Covid
bliver vi væk fra Sognegården.
Dog kommer alle hid!
I kirken tager vi kaffetåren.

Onsdag d. 10. februar kl. 19 i Fraugde Sognegård
Den polske pige Anna, har
mistet begge sine forældre
under 2. verdenskrig og
er vokset op i et katolsk
kloster. I 1961 er hun klar
til at afgive nonneløftet og
opsøger inden da sin sidste
nulevende slægtning, hendes tante. Tanten vender op og ned
på hendes liv, da Anna får at vide, at hun er jøde. Den polske
film Ida handler om tilgivelse, identitet, sorg og vrede.
Gratis adgang. Der serveres vin og snacks til filmen.

Filmklubben

Morgensang

Onsdag d. 13. januar kl. 19 i Fraugde Sognegård
I denne sæson vil vi cirkle omkring
tilgivelse – hvad er det for en størrelse?
I filmen The forgiven befinder vi os i
Sydafrika efter Apartheids afslutning.
Her mødes ærkebiskop Desmond Tutu
med en brutal morder, der søger forløsning. Tutu bliver udfordret moralsk og intellektuelt af den dømte
morder, der søger forsoning for de synder, han har begået.

Fredag d. 12. februar kl. 9.30 i Fraugde Kirke
Vi synger en time efter højskolesangbogen.
I vælger sangene, og bagefter drikker vi en god kop kaffe.

Tirsdag d. 5. januar kl. 17 i Davinde Kirke
Søren Ulrichs medvirker med solosang som præ- og postludium
og før og efter prædikenen. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med kransekage og champagne.

Morgensang

Foredrag: Christian 2. v/ historiker Lars Bisgaard
Mandag d. 18. januar kl. 19 i Fraugde Sognegård
Christian 2. var en magtfuld
international skikkelse, og
da han kom til magten, var
han konge af Danmark og
Norge og arving til tronen
i Sverige. Han er omgærdet af myter og dramatiske historier. Lars Bisgaard fortæller om
Christians dramatiske liv og rydder undervejs op i de mange
historier og misforståelser, som knytter sig til Christian den 2.
som person.
Gratis adgang men tilmelding nødvendig til Kirsten på tlf. 4292
2325.

Fastelavn
Søndag d. 14. februar
kl. 9.30 i Davinde, kl. 11 i Fraugde og kl. 14 i Allerup
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 dansktjekkiske Svanen m/ Kim Wisti.

Foredrag: Siriuspatruljen v/ Kasper Damsø
Onsdag d. 24. februar kl. 19 i Fraugde Sognegård
Hvordan er det at være en del af Siriuspatruljen i Nordøstgrønland? Kasper Damsø
har været der, og i dette foredrag fortæller
han om storslåede naturoplevelser, store fysiske udfordringer, og hvad man tager med
sig hjem til dagligdagen i Danmark.
Gratis adgang men tilmelding nødvendig til
Kirsten på tlf. 4292 2325.

Sogneaften med sognepræst Kathrine Lilleør
Tirsdag d. 26. januar kl. 19 i Allerup Forsamlingshus
Kathrine Lilleør vil i sit foredrag tale om at være luthersk:
“Derfor er jeg luthersk. Et personligt foredrag om tro, tvivl og
kærlighed. Om Martin Luther, Reformation og paven. Om at
fylde Folkekirken og om Luthers betydning for vores demokrati og hjertets mørke”.
Der vil være et traktement i pausen. Tilmelding til Signe Paludan
inden fredag d. 22. januar. Tlf. 65 95 80 61, mail: srp@km.dk.

Med forbehold...

De planlagte arrangementer og aktiviteter udbydes med
forbehold for ændringer grundet covid-19.
Følg med på hjemmesiden, på Facebook og på kirkernes opslagstavler.
Der er p.t. krav om mundbind i kirkerne.

