Marts - april - maj 2014

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: tir.-fre. 9–13, tors. tillige 16–18

2. marts
Fastelavn

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

9. marts
1. s. i fasten

11
TI

14. marts

9.30
Morgensang

16. marts
2. s. i fasten

11
TI

23. marts
3. s. i fasten

11
TI

30. marts
4. s. i fasten

11
MA

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Simonsen
er på barsel fra januar 2014.
Barselsvikar og konst. sognepræst Tina Iversen
tlf. 61 26 10 04, mail: tiv@km.dk
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:
Fraugde kirke er åben alle dage kl. 10-16.
Allerup kirke er åben alle dage kl. 9-17.
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!
Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter. Ring 66 15 44 15.

www.fraugdeallerupdavinde.dk

Dato

Fraugde
11
TI

Allerup
14 Børn
MA

4. marts
Fyraften

10 Børn
MA
17 Keltisk
MA

9.30
TI

9.30
TI
9.30
MA
9.30 Leg og
fortælling
MA

1. april
Fyraften

17 Salmehits
MA

6. april
11
Mariabebudelse TI
11. april

Davinde

9.30
MA

9.30
Morgensang
9.30 Leg og
fortælling
MA

13. april
Palmesøndag
17. april
Skærtorsdag

17 Musik
MA

18. april
Langfredag

11 Musik
TI

20. april
Påskedag

11 Musik
TI

21. april
2. påskedag

11
TI

27. april
1. s.e.påske

11
TI

4. maj
2. s.e.påske

11
MA

9. maj

9.30
Morgensang

10. maj

14 Konfirmation
TI

11. maj
3. s.e.påske

9 og 11
Konfirmation
TI

16. maj
Storebededag

10 Konfirmation
Nørrebjerg MA

18. maj
4. s.e.påske

11
TI

25. maj
5. s.e.påske

11
TI

19 Musik
MA

9.30 Musik
MA

11 Musik
MA

9.30
TI
9.30
MA

11
Konfirmation
MA

9.30
Konfirmation
MA

9.30
MA
9.30
TI

29. maj
19 Gospel
Kristihimmelfart MA
1. juni
6. s.e.påske

MA
TI

11
MA

9.30
MA

sognepræst Malene Aastrup
konst. sognepræst Tina Iversen

Grafisk produktion: www.prografisk.dk
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Børnehjørnet
Fastelavnsfest

Søndag d. 2. marts kl. 10 i Davinde og
kl. 14 i Allerup kirke

Fortælling i kirken og fastelavnsfest i forsamlingshuset.
Læs mere i bladet og på hjemmesiden.

Babysalmesang
Fastelavn i Davinde og Allerup den
2. marts. Først fortælling i kirken og
derefter fest med tøndeslagning i
forsamlingshuset.
Læs mere i bladet og på hjemmesiden.

Onsdage kl. 11-12 i Fraugde kirke

Syng og leg med din baby – ro og nærvær til din baby
og dig!
For børn i alderen 0-1 år og deres far/mor/bedsteforældre.
Tilmelding til sognepræst Malene Aastrup maaj@km.dk
Der oprettes hold med min. 5 og max. 10 børn. Derfor
tilmeld dig, inden holdet er optaget – eller sats og duk op.

Velkommen til konst. sognepræst
Tina Iversen, der vikarierer for Anne
Sophie B. Simonsen under dennes
barsel.
Læs Tinas indlæg her i bladet.

Leg og fortælling

Davinde kirke den 30. marts og den 13. april
– begge gange kl. 9.30

For børn, der er for store til babysalmesang - og for større børn,
der vil være fri for forældre!
Dvs. børn over 6 år kan komme
selv eller afleveres og hentes.
Vi synger og leger på gulvet, hvorefter vi hører bibelfortællinger og
slutter med hjemmebagte boller,
kaffe, the og saft.

Kristendom fra top til tå!

Et tilbud til børn på 3. årgang om at komme ugentligt i en
periode og lære kirken bedre at kende.
Nærmere om opstart via Tingkærskolens intra og kirkernes
hjemmeside www.fraugdeallerupdavinde.dk
Able Gospel Choir besøger os Kristi
Himmelfarts Dag den 29. maj kl. 19
i Fraugde kirke og spreder varme og
glæde i kirkerummet.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

NYHED: Syng og dans

Er du i alderen 6-12 år, og har du lyst til at synge og danse
med dine bedsteforældre, dine forældre, din onkel, tante
eller flinke nabo, så er chancen her nu.
Kirkesanger Trine Lunau starter kor op med sang og dans
på tværs af generationerne.

Vi øver 4 mandage kl. 16.30 - 17.30 i
Fraugde kirke: d. 28/4, 5/5, 12/5 og 19/5

Vi skal synge forårs- og sommersange og evt. slutte af med
en lille koncert?
Tilmelding til Trine Lunau senest d. 21/4 på
mail: trinelunau@gmail.com eller mobil 23 96 90 60.

Alle er velkomne!

Som præst og menighed
Vi hører sammen vi to; som kirken og dens amen; som
præst og menighed.
Sådan cirka skrev Grundtvig i 1851 til sin hustru Marie Toft
(Hvad er det min Marie, nr. 438 i Højskolesangbogen).
Et kærlighedsforhold mellem to mennesker kan på mange
måder sammenlignes med forholdet mellem menighed og
præst.
Sagt på en anden måde. Man er vel ikke sådan rigtig præst
uden en menighed? Og hvis vi vender det på hovedet:
Hvad er en menighed uden en præst?
Sognepræst Anne Sophie B. Simonsen er for nyligt gået på
barsel. Og på vegne af hele menigheden har de tre menighedsråd i Fraugde, Allerup og Davinde valgt mig, Tina
Iversen, som konstitueret sognepræst under Anne Sophies
barselsorlov.
Med Grundtvigs ord i tankerne er det jo noget af en
opgave, I har givet mig. En opgave, som jeg vil løse på
bedst mulige måde. I sådan en orlovsperiode er det vigtigt,
at hverdagen i sognene fortsætter. Der må gerne tænkes
videre på nye tanker og ideer, selvom jeres sognepræst er
på orlov. Samtidigt vil jeg dog også være opmærksom på
at fastholde jeres traditioner og “måde at gøre tingene på”,
indtil Anne Sophie vender tilbage. For når alt kommer til
alt, så hører præst og menighed jo sammen.
Men i hvert fald så ser jeg frem til – for en tid - at blive en
del af hverdagen her i området. Og når jeg nu kommer til
Fyn, så er det ikke helt fremmed for mig. For tyve år siden
gik jeg på Vejstrup Ungdomsskole, og jeg har stadig gode
veninder på Fyn fra skoleåret 1993-94.
Så når jeg nu fra 1. februar begynder arbejdet som sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde, ja, så bliver det lidt som
at vende tilbage til noget velkendt; til en egn, som har gjort
et stort og positivt indtryk på mig.
Med andre ord, så glæder jeg mig til at møde jer alle. Det
bliver spændende at lære konfirmander og deres familier
at kende – at holde gudstjenester i de tre kirker – at tage
del i sognenes glæder og sorger i forbindelse med kirkelige
handlinger – at deltage i sognearrangementer og møder – i
det hele taget at blive en del af kirkernes liv.
Selvom jeg ikke bor i sognet, er jeg ikke længere væk end
en telefonopringning, sms eller mail.
Af samme grund træffes jeg bedst efter aftale.
På gensyn!
Konst. Sognepræst Tina Iversen

Jeg hedder Tina Iversen
og er 36 år. Oprindelig
sønderjyde, men i dag
bosat i Børkop og gift
med Torben. Vi er forældre til Line på 10 år,
Lærke på 6 år og Lasse
på 3 år.
Jeg har læst teologi på Aarhus Universitet og afsluttet Pastoralseminariet i 2008. Siden dengang har jeg
dels arbejdet som sognepræst i Vejle og Aabenraa
Provsti og dels undervist i folkeskolen.

Marts

April

Maj

Fastelavnsfest

Fyraften - med salmehits

Morgensang

Nogle salmer kender vi så godt: Vi hverken tænker over
melodi eller indhold. Vi holder bare af at synge dem!
Svøbsk og Lunau&Sund nyfortolker salmehits, og sognepræst Malene Aastrup forsøger at åbne op for meningen
bag den smukke poesi.
Du er velkommen til at synge eller nynne med.

En god start på dagen med fællessang og morgenkaffe.

Søndag d. 2. marts kl. 10 i Davinde og
kl. 14 i Allerup kirke

I kirken skal vi høre ”Noas drømmerejse”, en genfortælling af Noas
ark ved Anette Wilhjelm Jahn.
Bagefter er der fastelavnsfest med
tøndeslagning, fastelavnsboller og
godteposer i det lokale forsamlingshus.
Alle er velkomne!

Tirsdag d. 1. april kl. 17 i Davinde kirke

Morgensang

Fredag d. 11. april kl. 9.30 i Fraugde kirke

Fyraften – Salmer på Keltisk

Tirsdag d. 4. marts
kl 17 i Davinde kirke

Musik ved Tine K. Skau og Lisa
Balle. Keltiske toner krydret med
kirkehistorisk udblik til keltisk kristendom.

Indsamling

En god start på dagen. Vælg dine favoritsange!

Påske: ”Julen varer lige til påske”
– eller rettere uden påske var der ingen jul at fejre.
Påsken var den første højtid de kristne fejrede. Det er
påsken, der giver os håb om, at livet og lyset vil sejre
over død og mørke.
Kom til kirke og hør hvorfor!

Søndag d. 9. marts kl. 10

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp fra
sognegården i Fraugde. Mød op og deltag
som indsamler. Der er kaffe, te og kage.
Læs mere på www.noedhjaelp.dk, hvor du
også kan tilmelde dig.

Skærtorsdag

Torsdag d. 17. april
kl. 17 i Fraugde og
kl. 19 i Allerup kirke

Jesu sidste måltid. Musik
på fløjte og orgel. Nadver
med hjemmebagt brød,
vin og saft. Fløjtenist Monica Andersen.

Morgensang

Fredag d. 14. marts kl. 9.30 i Fraugde kirke

En god start på dagen med fællessang og morgenkaffe.

Filmklub - Store personligheder

Torsdag d. 20. marts kl 19 i Allerup præstegård

Vi skal se en fantastisk
og tankevækkende
film om den tyske
teolog Bonhoeffer, der
ikke veg for at vise sin
modstand mod Nazityskland.
Der tages ikke entré! Mød blot op på dagen!

Langfredag

Fredag den 18. april kl. 11 i Fraugde kirke

Uden Jesu kors ingen kristendom. Solosang ved Trine
Lunau. Eftertanke.

Lørdagshøjskole - Det Ondes problem

Lørdag d. 22. marts kl. 14-19 i Tornbjerg sognegård

Hvis Gud er algod, almægtig og
alvidende, hvordan kan Gud så tillade
ondskaben i verden?
To foredrag afbrudt af kaffebord og
afsluttet med middag.
Jakob Wolf om sine overvejelser i
”Jobs tårer”.
Johannes Christensen fortæller efterfølgende om det onde i filmens verden.
Tilmelding til Tornbjerg kirkekontor.

Påskedag

Søndag d. 20. april
kl. 9.30 i Allerup og
kl. 11 i Fraugde og
Davinde kirke
Festgudstjeneste med
masser af musik i alle
tre kirker.

Fredag d. 9. maj kl. 9.30 i Fraugde kirke

Konfirmationer af børn fra de tre sogne
Fraugde kirke lørdag d. 10. maj 2014 kl. 14
Naja Marie Madsen
Frederik Johan Olsen
Tobias Rendbæk
Alexander Gisli Hlynsson
Morten Damm Rasmussen
Signe Søndergaard Hubs Damsgaard
Monique L.T. Gregersen
Mads Vikkelsø Holst
Emmie Ellen Lund-Hansen
Iben Caroline Bergendal
Rasmus Joel Pedersen
Juliane Kathrine Nørgaard Andreasen
Amalie Hein Vester
Victor Andrei Constantinescu
Pernille Falkenberg Vilster
Davinde kirke søndag d. 11. maj kl. 9.30
Christian Vestergaard Larsen
Benjamin Rendboe Hansen
Mads Maegaard Jørgensen
Oscar Engdal Nielsen
Malthe Friis Burgaard
Allerup kirke søndag d. 11. maj kl. 11
Jonathan Rask Aastrup
Sarah Adserballe
Ida Hansen
Maria Wilhelmine Nielsen
Fraugde kirke søndag d. 11. maj kl. 9
Lucas Haugaard Rosener Jensen
Jonas Fjord Kaldahl
Lasse Hans Scharling Frederiksen
Andreas Stenkjær Mikkelsen
Marcus Lindholm Jacquet Johansen
Mikkel Bang Harders
Salli Bøg-Petersen
Anders Foegt Gregersen
Mathias Foged Pedersen
Fraugde kirke søndag d. 11. maj kl. 11
Mille Bau Orthmann Andersen
Patrick Grøn Ploug
Mia Madeline Larsen
Camilla Ellegaard Larsen
Anton Wendel Petersen
Marie Wendel Petersen
Mathias Berg Stage
Sofie Thyregod Sørensen
Regina Hansen

Kristi Himmelfarts Dag

Torsdag d. 29. maj kl. 19 i Fraugde kirke
Gospel og glæde

Lad os mødes og
glæde os over en
dejlig forårsaften
sammen med Able
Gospel Choir.

