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

Præster

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Simonsen
er på barsel fra starten af januar.
Barselvikaren tiltræder 14. januar 2014 og kan træffes på
tlf. 65 97 21 60
Se mere på vores hjemmeside
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

PRÆSTER OG KIRKEBETJENING
HOLDER FRI OM MANDAGEN

Kirkegårdene

Fraugde, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kgd@post.tele.dk
Carsten Henriksen graver tlf. 61 20 18 89
Allerup kirkegård:
Graver og kirketjener Jette Knudsen, se u. kirketjenere.

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

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

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Allerup kirke er åben alle ugens dage fra 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

KIRKEBLAD

Kirkekontor

Gudstjenester i kirkerne
December 2013 - januar - februar 2014

Dato
1-12
1. s. i advent

Fraugde
11 AS
Fynbokoret

Allerup

Davinde

14 MA
Juletræ

3-12
Fyraften

17 MA
Syng Julen ind

8-12
2. s. i advent

11 MA
Krybbespil

15-12
3. s. i advent

11 AS
Lucia

18-12
Lysandagt

9.30 MA
9.30 AS
Lucia
19 MA

22-12
4. s. i advent

11 MA
Ni læsninger

9.30 MA
Ni læsninger

24-12
Juleaften

11 MA Børn
14 AS
15.30 AS

16 MA

14.30 MA

25-12
Juledag

11 AS

10 MA

9 MA

26-12
Anden Juledag

11 AS

29-12
Julesøndag
1-1
Nytårsdag

9.30 AS
17 AS

5-1
11 MA
Hellig 3 konger

19 MA

15.30 MA

9.30 MA

7-1
Fyraften

17 MA
Nytårsmusik

12-1
1.s.e.h.3.k.

11 MA

19-1
2.s.e.h.3.k.

11NN
Morten Korch
musik

26-1
3.s.e.h.3.k.

11 NN

30-1
Spaghetti

17 NN

2-2
4.s.e.h.3.k./
Kyndelmisse

11 MA

9.30 MA
Leg og
fortælling
9.30 NN
9.30 NN

9.30 MA

4-2
Fyraften

17 MA
Seebach

9-2
Sidste
s..e.h.3.k.

11 MA

16-2
Septuagesima

11 NN

23-2
Seksagesima

11
Kierkegaard

9.30 MA
Leg og
fortælling
9.30 NN

MA sognepræst Malene Aastrup
AS sognepræst Anne Sophie B. Simonsen
NN prædikant endnu ikke fastsat

9.30 MA

Børnehjørnet
Babysalmesang
Onsdage ugentligt kl. 11-12 i Fraugde kirke
Børn i alderen 0-1 år og forældre/bedsteforældre
Tilmelding til Malene Aastrup maaj@km.dk

Adventshygge 1. søndag i advent

Jul i kirkerne for børnene.
Se mere inde i bladet.

Søndag d. 1. december kl. 14 i Allerup præstegård
Gudstjeneste, dans om juletræ, musik, gløgg og æbleskiver og kreative sysler.
Et arrangement, der dækker alle aldre. Det er nu noget
særligt, når både ung og gammel er sammen!

Krybbespil 2. søndag i advent

Søndag d. 8. december kl. 11 i Fraugde kirke
Traditionen tro vil konfirmander fra Nørrebjerg opføre
krybbespil som del af gudstjenesten.

Lucia 3. søndag i advent

Søndag d. 15. december kl. 9.30 i Davinde kirke og
kl. 11 i Fraugde kirke
Alle børn inviteres med i vores årlige stemningsfulde
Luciaoptog. Tilmeld dig til kirkesanger Trine Lunau på tlf.
23 96 90 60 eller trinelunau@gmail.com.
Efterfølgende er der juletræsfest i Fraugde fritidscenter.
Se mere på vores hjemmeside.
Nu er vi kommet på facebook!
Find os under Fraugde Allerup
Davinde Pastorat.

Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 30. januar
kl. 17 i Fraugde kirke

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen.
Husk tilmelding senest
2 dage før til spisning:
gudogspaghetti@live.dk

Juleafslutninger i Fraugde kirke

Livet er et mirakel! – sognepræst
Anne Mejlhede og astrofysiker Anja
C. Andersen holder foredrag om tro
og videnskab d. 28. januar.

Onsdag d. 11. december kl. 9.30 – Dagplejebørn
Onsdag d. 18. december kl. 9.30 – Børnehaven
Fredag d. 20. december kl. 10 – Nørrebjergskolen
Fredag d. 20. december kl. 11.30 – Tingkærskolen
Ved alle juleafslutninger er forældre, øvrig familie og andre interesserede meget velkomne til at være med.

Juleaften – på børnenes præmisser
Tirsdag d. 24. december kl. 11 i Fraugde kirke
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I aften er det juleaften, der er længe længe til…

Leg og fortælling i kirken
Søndag d. 12. januar og søndag d. 9. februar
kl. 9.30 i Davinde kirke

På opfordring tilbyder vi fremover månedligt en åben
kirke med en halv times salmesanglege fulgt af bibelfortælling og hygge over en kop kaffe, boller og saft.
For alle aldre – også voksne, der har lyst til at nyde kirkerummet.

Fra babyspark til
guddommelige fodtrin

December

Juleaften – med julemusik på orgel og
trompet/trombone
Tirsdag d. 24. december

Der var det igen, et lille indvendigt spark i maven. Igen og
igen kan jeg blive helt lamslået over, at der er et lille menneske inden i mig.
Og når jeg i denne adventstid mærker de små spark, er
det svært ikke at lade tankerne glide over i den største
fødselshistorie af dem alle. Selv om folk i dag foreviger deres børns fødsler med videoer og kameraer til større eller
mindre glæde for vennerne på Facebook, så er ingen fødselshistorie så velkendt som den om det lille Jesus-barn.
Børnene til juleafslutninger i kirken er helt på det rene
med, at vi fejrer jul, fordi Jesus blev født. Og juleaften nikker de voksne med på de velkendte ord, når præsten fra
prædikestolen begynder: ”Og det skete i de dage…”. Ja,
der findes næppe nogen fortælling, der har haft bedre fat
i alle folk til alle tider.
Og når jeg sidder her i sofaen i præstegården og nyder
min egen private adventstid, ventetiden hen mod vores
barns komme, så slår det mig, hvordan min og millioner af
andre kvinders private ventetid er en afglans af julens ventetid. At vores fødselsfortælling er en afglans af verdens
største fødselsfortælling, der fandt sted julenat, men som
ikke var forbeholdt nogle få.
For decembers adventstid er for os alle. Her er vi sammen
om at vente på det barn, der skulle forandre alting. De
små spark, Maria kunne mærke i sin mave, var et varsel
om de fødder, der for altid skulle sætte fodtrin i verdenshistorien.
Gud kunne have åbenbaret sig på mange måder. Der kunne have været meget mere brag og bulder over det, men
i stedet for valgte Han den mest menneskelige og livsbekræftende måde. For der er intet som et lille barn, der kan
bringe et smil frem gennem tårer, og kun få ting kan vække
større livsglæde end et lille barns pludren.
Babysparkene i Marias mave fødtes som guddommelige
fodtrin på verdensscenen, da Gud lod sig føde som et
menneske for at bevæge noget i os, sådan som kun et lille
barn kan gøre det. Og Han gjorde sig menneskelig og sårbar som alle os andre for at vise, at et liv her på jorden er
et liv for andre. For drivkraften for Gud til et liv med os
mennesker er kærlighedens kraft i Ham.
Så lad os i denne adventstid minde hinanden om, at hvert
vores liv skal være en afglans af Guds liv med os.
Lad Guds kærlighed til verden afspejle sig i vores liv med
hinanden.
Lad julebuddet om Guds komme til verden sætte sig i os
og virke i os til gavn og glæde for andre.



Glædelig jul!
Sognepræst Anne Sophie B. Simonsen

Da jeg venter vores første barn, går jeg på barselsorlov
i starten af januar 2014. Og selvom jeg vil savne min
daglige gang i arbejdet, så glæder jeg mig til at tage del
i kirkernes liv i sognene sammen med menighederne.

Fraugde kl. 11 børnegudstjeneste
Fraugde kl. 14 og 15.30 julegudstjeneste
Davinde kl. 14.30 julegudstjeneste
Allerup kl. 16 julegudstjeneste

Juledag – med solosang af Trine Lunau
Onsdag d. 25. december

1. søndag i advent

Davinde kl. 9, Allerup kl. 10 og Fraugde kl. 11
Lad julefreden sænke sig

Søndag d. 1. december

Fraugde kirke kl. 11: Fynbokoret hjælper os med at synge
adventstiden ind. Efterfølgende har FDF’erne julemarked i
Fraugde fritidscenter.

Vi fejrer det nye år med gudstjeneste,
festlig musik og champagne!

Fyraften – Ren vinterglæde ved nytårstide
Tirsdag d. 7. januar kl. 17 i Davinde kirke

Krybbespil – Se under børnehjørnet.

Filmklub - Venskab

Onsdag d. 11. december
kl. 19 i Allerup præstegård

Film om mirakel i Le Havre.
Ingen entré. Alle er velkomne –
mød blot op!
Folder forefindes i kirkerne.

Nyfalden sne, glitrende og funklende frostblomster og ren,
krystalklar luft. Vinterdage er kolde, rensende dage. Lad tonerne fra den keltiske harpe og flygelhornet virke som balsam
for krop og sjæl. Vinter- og nytårsmusik ved Jakob Sønderby
Larsen, flygelhorn og Anne Marie Høst Mortensen, keltisk
harpe samt harpeelever v. Anne Marie.

En god start på dagen!

Fredag d. 10. januar kl. 9.30 i Fraugde kirke
Med sang og morgenkaffe.

Leg og fortælling i kirken

En god start på dagen!

Søndag d. 12. januar kl. 9.30 i Davinde kirke

Vi synger alle de dejlige julesalmer og -sange og slutter af
med kaffe og brød.

Filmklub – Store personligheder

Fredag d. 13. december kl. 9.30 i Fraugde kirke

3. søndag i advent

Søndag d. 15. december kl. 9.30 i Davinde kirke og
kl. 11 i Fraugde kirke

Lucia – se under børnehjørnet.
Efterfølgende er der juletræsfest i Fraugde fritidscenter i samarbejde med FDF.

Lysandagt

Onsdag d. 18. december kl. 19
i Allerup kirke

Andagt udformet af Krestine Althea Mortensen og Malene Aastrup under medvirken af
Monica Andersen på blokfløjte.
En kirke fuld af levende lys og fredfyldt ro.

4. søndag i advent – De ni læsninger

Kl. 9.30 i Allerup kirke og kl. 11 i Fraugde kirke

Konfirmander fra Tingkærskolen vil læse og iscenesætte centrale bibeltekster fra skabelse til frelse.

Se under børnehjørnet

Februar
Kyndelmisse

Søndag d. 2. februar
kl. 9.30 i Allerup kirke og
kl. 11 i Fraugde kirke
Onsdag d. 1. januar
kl. 15.30 i Davinde
kl. 17 i Fraugde
kl. 19 i Allerup

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

Søndag d. 8. december kl. 11 i Fraugde kirke

Torsdag d. 30. januar kl. 17 i Fraugde kirke

Lys og musik i vintermørket!
Solosang af Trine Lunau.

Nytårsdag

Fyraften – Julen synges ind

2. søndag i advent

Spaghettigudstjeneste

Januar

Allerup kirke kl. 14: Vi fejrer det nye kirkeår med ”Julestemning med Lunau og Svøbsk”, dernæst dans om det store
juletræ ved præstegården med adventshygge.

Lad roen sænke sig over dig en stund og nyd de gode sange,
som hører julen til. Vi får besøg af koret ”13 Rigtige” fra
Tommerup, som vil fylde vores kirke med vellyd og forventningens glæde.

Undervejs vil der være mulighed for både forfriskninger og
forhåbentligvis også mange spørgsmål!
Tilmelding til Thyge Torjusen på mail: torjusen@youmail.dk
Der er et begrænset antal pladser, så det er først til mølleprincippet, dog senest d. 21. januar. Det er gratis at deltage.

Se under børnehjørnet.

Onsdag d. 15. januar kl. 19 i Allerup præstegård
Film om Martin Luther. Ingen entré. Alle er velkomne.
Mød blot op! Folder findes i kirkerne

Morten Korch

Søndag d. 19. januar kl. 11 i Fraugde kirke

Vi markerer Morten Korchs fødselsdag med kendte viser
i gudstjenesten med Maren Hallberg, harmonika og Trine
Lunau, sang.

Fyraften
– Kærlighed i Rasmus Seebachs tekstunivers
Tirsdag d. 4. februar kl. 17 i Davinde kirke

Rasmus Seebach er en af
tidens allermest populære skikkelser på den
danske musikscene. Kom
og hør musikken og bliv
klogere på, hvad der
gemmer sig i de tekster,
vi alle synger med på, når vi hører dem i radioen. Medvirkende: Søren Okholm m.fl.

Leg og fortælling i kirken

Søndag d. 9. februar kl. 9.30 i Davinde kirke
Se under børnehjørnet.

En god start på dagen!

Fredag d. 14. februar kl. 9.30 i Fraugde kirke
Med sang og morgenkaffe.

Kierkegaard festforestilling

Søndag d. 23. februar kl. 11 i Fraugde kirke

Arrangementet i november blev desværre aflyst, men denne
gang bliver det til noget!
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.

Filmklub – Store personligheder

Tirsdag d. 25. februar kl. 19
i Allerup præstegård

Livet er et mirakel!

Film om C. S. Lewis, forfatter bag
Narnia-fortællinger som Heksen,
løven og garderobeskabet.
Ingen entré. Alle er velkomne.
Mød blot op! Folder findes i kirkerne.

Tirsdag d. 28. januar kl. 19 i Allerup kirke og
forsamlingshus

Hvorfor vælger præsten at tro på videnskabens skabelsesberetning, og hvorfor vælger astrofysikeren at lade sig døbe?
Ofte fremstilles videnskab og tro som modsætninger, der ikke
kan forenes, men det behøver de ikke at være, mener både
præsten og astrofysikeren.
Vi starter med en kort gudstjeneste ved sognepræst Anna
Mejlhede, hvorefter astrofysiker Anja C. Andersen blander sig
i et forenet ”duet-foredrag”.

Barselsvikar

Barselsvikaren for sognepræst Anne Sophie B. Simonsen
var endnu ikke fundet, da kirkebladet gik i trykken.
Hold øje med hjemmesiden for mere information.

