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: tir.-fre. 9–13, tors. tillige 16–18

September - oktober - november 2013

Dato
1-9
14. s. e. trin.

Fraugde

3-9
Fyraften

Præster

8-9
15. s. e. trin.

11 MA
Høst

12-9
Spaghetti

17 AS
FDF

Sognepræst Malene Rask Aastrup
Allerup præstegård Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: maaj@km.dk

Kirketjenere

Fraugde Kirke: Elin Fjord Hansen
tlf. 29 27 77 93, mobil 27 21 58 90
mail: elin.kirketjener@gmail.com
Allerup og Davinde kirker: Jette Knudsen,
tlf. 65 97 21 05, mobil 24 60 36 85

22-9
17. s. e. trin.

11 MA

29-9
18. s. e. trin.

11 MA

11 AS

27-10
22. s. e. trin.

11 MA
+ 19 koncert
med Trio Nebula

31-10
Spaghetti

17 MA
Græskar og
lys

Organist ved alle tre kirker
Kirsten Hegner, tlf. 25 61 22 49,
mail: hegner1@hotmail.com

3-11
Alle helgensdag

17 AS

Kirkesanger og børnekorleder

5-11
Fyraften

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Allerup kirke tirsdag-fredag 10-16
Davinde kirke alle dage 7.30-17.30
Fraugde kirke åben alle dage sommertid kl. 10-16 og
vintertid kl. 10-15.
Der ligger ekstra kirkeblade i kirkerne. Desuden får alle
husstande udbragt kirkeblad – hvis du ikke har modtaget
dit, så kontakt os!
Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter.
Ring 66 15 44 15.

www.fraugdeallerupdavinde.dk

15.30 MA
Æblehøst
17 MA
Vise mænd
og en dame

20-10
21. s. e. trin.

Trine Lunau, tlf. 23 96 90 60,
mail: trine.lunau@mail.dk

9.30 MA

1-10
Fyraften

11 AS

Allerup kirkegård:
Graver og kirketjener Jette Knudsen, se u. kirketjenere.

9.30 MA
Høst

9.30 CA

13-10
20. s. e. trin.

Fraugde, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kgd@post.tele.dk
Carsten Henriksen graver tlf. 61 20 18 89

9.30 AS

15-9
16. s. e. trin.

11 AS
Sognemøde

Kirkegårdene

Davinde

17 MA
Kell Dalager

6-10
19. s. e. trin.

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN

Allerup

11 AS

Dåb, vielser og begravelser aftales med den præst, der
skal foretage den kirkelige handling.
Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Simonsen
Fraugde præstegård Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk

KIRKEBLAD

Kirkekontor

Gudstjenester i kirkerne

9.30 AS

9.30 MA

9.30 AS

9.30 MA

15.30 MA

19 MA
17 MA
Lunau & Sund

10-11
24. s. e. trin.

11
Kierkegaardkoncert

17-11
25. s. e. trin.

11 MA

24-11
Sidste s. i
kirkeåret

11 AS
Kor

9.30 MA

9.30 MA
9.30 AS
Kor

MA sognepræst Malene Aastrup
AS sognepræst Anne Sophie Bredmose Simonsen
CA sognepræst Carsten Andreassen

Grafisk produktion: www.prografisk.dk

Sognevejviser

NR. 4
Efterår 2013

Børnehjørnet
Babysalmesang

Hver onsdag
kl. 11 i Fraugde
kirke
Tilmelding til
maaj@km.dk

Kordag lørdag d. 23.november

Spaghettigudstjenester

Torsdag d. 12. september kl. 17 i Fraugde kirke
FDF’erne deltager.
+

Torsdag d. 31. oktober kl. 17 i Fraugde kirke

Vi fejrer halloween og allehelgen for børn. Kom og snit
et græskar og tænd et lys i mørket!
Efter gudstjenesterne er der fællesspisning i konfirmandstuen. Det er gratis for børn og koster 20,- pr. voksen.
Husk tilmelding senest 2 dage før til spisning:
gudogspaghetti@live.dk

Børnefilmklub
Hold øje med alle vores aktiviteter
under Børnehjørnet

Lørdag d. 5. oktober kl. 10.30
i Allerup præstegård

Vi skal se en tegnefilm
om at være modig.
Der er popcorn under
filmen og efter filmen
lidt let mad, hvorefter
vi slutter af i kirkerummet. Alle er velkomne!
Ingen entré!

Askepot og opstandelsen
– børneforestilling
Torsdag d. 14. november kl. 9.30 og 11
i Fraugde kirke for Fraugdes indskolingsbørn
Fra udflugten til Rønninge Søgaard
i foråret

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Et tværkulturelt
teater-skolekirke-projekt tilbudt af Annette
Wilhelm Jahn.
Forestillingen
bliver vist først
for de yngste og
så for de ældste
børn fra Tingkærskolens indskoling. Vi glæder
os til samarbejdet!

September

Oktober

Fyraften: Moderne salmer

Fyraften: To vise mænd og en dame

Tirsdag d. 3. september kl. 17
i Davinde Kirke
Sangeren Kell Dalager blander
egne spirituelle sange med nutidens kendte numre fra blandt
andre Leonard Cohen, Bob Dylan,
The Beatles og U2.

Høstgudstjenester

Søndag d. 8. september kl. 9.30 i Allerup og
kl. 11 i Fraugde

Ved begge gudstjenester medvirker FolkDuo ved Monica
Andersen på fløjte og Nicolas Koch-Simms på drejelire.

Sogneudflugt

D. 10. september til Christiansfeld
Vi kører i bus fra:
Davinde kirke kl. 9.00
Allerup kirke kl. 9.10
Fraugde kirke kl. 9.15

Husk tilmelding til Helle Henriksen på tlf. 23 60 02 51
eller mail: hellepernielsen@gmail.com

Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 12. september kl. 17 i Fraugde kirke
Se børnehjørnet.

En god start på dagen!

Fredag d. 13. september i Fraugde kirke

Æbler og høst

Søndag d. 29. september kl. 15.30 i Davinde kirke

Der er æblefestival i Davinde, og kirken slutter dagen
af med en festlig musikgudstjeneste og en masse dejlige
høstsange. Som en del af
gudstjenesten inviteres alle til
at bringe en del af deres høst
til kirke, f.eks. frugt og syltetøj - eller kage, som er fremstillet af årets høst. Alle disse
herligheder slutter vi af med at spise sammen. Vel mødt!

En god start på dagen!

Fredag d. 13. september, fredag d. 11. oktober
og fredag d. 8. november.
Alle dage kl. 9.30 i Fraugde kirke

Som noget nyt inviterer vi til formiddagssang i Fraugde
kirke den anden fredag i måneden.
Vi mødes kl. 9.30, hvor vi starter med at synge de
elskede sange fra salmebogen og højskolesangbogen.
Bagefter vil der være kaffe og rundstykker. Her er der
mulighed for fri snak og hygge eller måske en god
historie eller anekdote, folk kan gå hjem på.
Det er for alle, og tilmelding er ikke nødvendig.

Tirsdag d. 1. oktober
kl. 17.00 i Davinde kirke

Tag med et smut tilbage i
tid. Trioen ”To vise mænd,
og en dame” spiller viser
og sange fra de gamle
danske film fortolket med
kærlighed og respekt for stil
og komponister, som f.eks.
Kai Normann Andersen. Vi
inviterer til en fælles stund
med indlevelse, fællessang og måske endda nostalgi.

Børnefilmklub

”Vi har ikke brug for præster
– vi har brug for bønner!”

Hej Malene
Har bare lyst til at skrive en lille rose-mail til dig :0)
Min datter kom hjem fra skole en dag, hvor du havde
været der og fortalte, at du bare havde sagt så mange gode
ting, som hun kunne bruge til noget. Og som hun sagde:
”Præsten siger nogle ting, som lærerne ikke fortæller!”
Hvad præsten havde sagt til morgensang: Jo, vi
havde sunget ”Nu titte til hinanden”. I andet vers
af den salme står der: ”Gud ånder på øjet, når det
græder”. Jeg fortalte børnene, at tårer er en gave fra
Gud, så vi kan komme af med alt det, der ellers bliver til hårde knuder og gør ondt indeni. (I en tåre er
der bevisligt et smertestillende stof – og enhver, der
har prøvet at græde vil vide, at tårer løsner smerten i
et eller andet omfang).
Vi skal naturligvis ikke tude for et godt ord, men
ingen skal hindre os i at græde ved at kalde os Tudemarie eller påstå, at drenge ikke græder. Dine tårer er
en gave, som har en funktion!

Oplev din kirke!

Søndag d. 6. oktober i Fraugde

Kom og se, hør, spørg og oplev din kirke! En dag med
masser af aktiviteter for hele familien. Undervejs byder
menighedsrådet på frokost, og derfor er tilmelding til
dette nødvendigt senest den 2. oktober på mail:
torjusen@youmail.dk
Læs mere om dagen på hjemmesiden!

En god start på dagen!

Fredag d. 11. oktober i Fraugde kirke

Trio Nebula består af:
Monica Schmidt Andersen (DK) blokfløjte, Els van der
Weij (NL) saxofon og Stig Acker (DK) Slagtøj/Marimba. De
blander tidsaldre og instrumenter på nye måder, alt sammen suppleret med gode historier om musikken. Programmet består af barok og klassisk, abstrakte moderne værker
samt folkemusik.

Filmklub

Onsdag d. 30. oktober i Allerup præstegård

Filmklub i præstegården

Onsdag d. 30. oktober, onsdag d. 27. november og onsdag d. 11. december.
Alle aftner kl. 19 i Allerup præstegård

Vi skal i efteråret se tre film om
venskab. Nærmere kendskab til
filmene fås gennem folderen,
der ligger i vore kirker eller ved
henvendelse til sognepræst Malene Aastrup maaj@km.dk. Alle er velkomne.
Mød blot op! Der tages ikke entré!

Søndag d. 3. november
kl. 15.30 i Allerup,
kl. 17 i Fraugde og
kl. 19 i Davinde

Hvis jeg bliver i tvivl om min berettigelse som præst, så
finder jeg en mail frem, som tikkede ind på min computerskærm engang en aften i april:

Se børnehjørnet.

Søndag d. 27. oktober kl. 19 i Fraugde Kirke

Alle helgen
– vi mindes vore kære

Sådan står der i en gammel satiretegning fra 1500-tallet,
der forestiller en Djævel, der spiser en masse præster og
skider bønner ud af den anden ende!

Lørdag den 5. oktober kl. 10.30 i Allerup præstegård

Koncert Trio Nebula

November

Som menneske er det ikke nok at kunne regne eller regne
den ud. Du må også vide noget om livet på godt og ondt.
Og derfor skal hvert sogn have en præst. For at der alle
vegne findes et menneske, som er forpligtet på at tale om
livet med både voksne og børn.
Nu er det ikke sådan, at du skal være præst for at kunne
tale om livet. Det kan og skal vi alle gøre! Derfor varmede
det mit hjerte, da jeg forleden mødte en lærer og en masse
2. klasses børn i kirken. De var nede for at skrive ønsker,
som de afsluttede med sætningen ”Ske din vilje”.
Amen, tænker jeg så bare. At uddanne børn handler nemlig også om at danne dem!


Sognepræst Malene Rask Aastrup

Thomas Munk-Petersen medvirker på cello i alle tre kirker.

Fyraften: U2

Tirsdag d. 5. november kl. 17 i Davinde kirke

Kom ind under huden på et af tidens helt store rockbands.
U2 med den karismatiske sanger Bono i front har præget
musikscenen markant siden 80’erne.
Lunau & Sund prøver kræfter med musikken, og Malene
Aastrup vil udlægge teksten.

Aftensang

Onsdag d. 6. november kl. 17 i Allerup kirke

For de sangglade er der aftensang i kirken med kendte
salmer og højskolesange.

En god start på dagen!

Fredag d. 8. november i Fraugde kirke

Kierkegaard festforestilling

Søndag d. 10. november kl. 11 i Fraugde kirke

Skuespiller Joen Bille læser: In Vino Veritas – I vinen er
sandhed (fra Stadier på Livets Vej). En litterær-musikalsk
oplæsningsforestilling, der handler om en festmiddag for 5
mænd, der let berusede på skift holder taler om kvinden.
Teksterne ledsages af musik af Mozart spillet på cello.

Lørdagshøjskole: Sprogets dag

Lørdag d. 16. november kl. 14 i Tornbjerg kirke

Denne dag er sproget i centrum. Vi skal
på forskellig vis opleve, hvordan forskellige slags sprog påvirker os og ydermere
debattere det. Søren Ulrik Thomsen vil
læse et uddrag af sine digte, og senere
skal vi opleve fortælleren Annette Vilhelm Jahn opføre forestillingen ”Blå Blixen”. Vi slutter som
vanligt dagen af med spisning kl. 18. Tilmelding senest 5.
november til kirkekontoret. Pris: 100 kr. inkl. kaffe og fællesspisning, men ekskl. drikkevarer i forb. m. spisning.
Læs mere om lørdagshøjskolen på vores hjemmeside.

Kordag

Lørdag d. 23. november kl. 11-16 i Davinde
Forsamlingshus

Spaghettigudstjeneste

Det er dejligt at synge - fantastisk at synge sammen! Kom
og vær med, når vi rykker sammen i efterårsmørket og
deler en eftermiddag i korsangens tegn. Vi synger både på
dansk og engelsk, spiser vores medbragte madpakker, synger mere, snakker lidt om sangteknik, laver lidt sangøvelser, får kage og kaffe - hygger os!
Vi medvirker med en lille koncert under gudstjenesterne i
Allerup og Fraugde kirker søndag d. 24. november.
Tilmelding til Trine Lunau.

Se børnehjørnet.

Filmklub

Torsdag d. 31. oktober kl. 17 i Fraugde kirke

Onsdag d. 27. november i Allerup præstegård

