December 2016, januar og februar 2017

I det første år af 1. Verdenskrig - i julen 1914 - holdt de tyske
og britiske soldater for en stund op med at slå hinanden ihjel,
selvom generalerne beordrede det. 1. Verdenskrig var som
bekendt en meget hård krig med grufulde skyderier mellem
skyttegravene.
Den 24. december 1914 stilnede det grufulde skyderi mellem
skyttegravene ved Flanderns mudrede marker af. Der kom små
juletræer og stearinlys op på kanten af de tyske skyttegrave, og
der blev tændt lys i masser af juletræerne. Vestfronten blev lyst
op af levende lys. Briterne troede, det var stilhed før stormen, så
de svarede igen ved at skyde. Men tyskerne skød ikke tilbage,
og pludselig hørte englænderne julesang. Fra de tyske skyttegrave og tværs igennem ingenmandslandet kunne englænderne
høre, at de tyske soldater sang “Stille Nacht, Heilige Nacht”.
Det er den julesalme, som vi i Danmark kender som “Glade
jul, dejlige jul”, og som i England hedder “Silent Night, Holy
Night”.
Da tyskerne havde sunget salmen, råbte de over til englænderne, De fleste af de tyske soldater kunne godt udtrykke sig
forståeligt på engelsk. De tyske soldater råbte: We not shoot,
you not shoot”. Denne opfordring til ikke at skyde blev fulgt
af englænderne, og dermed begyndte en af de forunderligste
juleaftener i historien. For en stund var 1. Verdenskrig gået i stå.
De tyske soldater begyndte at kravle op af skyttegravene og ud i
ingenmandslandet, og snart dristede også de første englændere
sig frem. Inden længe stod der ikke hundreder, men tusinder af
menige soldater ude i ingenmandslandet.
De ønskede hinanden glædelig jul, og sang nu i fællesskab
salmen “Glade jul, dejlige
jul” både på engelsk og tysk.
De tyske og engelske soldater
aftalte at mødes igen næste dag,
juledag for at begrave de døde
kammerater, der lå ude i ingenmandslandet. Det blev til en
fælles sørgestund på både tysk
og engelsk. Derefter foreslog
englænderne, at de skulle spille fodbold. Soldaterne spillede
“landskamp” mellem skyttegravene. Hvor der manglede en
bold, lavede soldaterne én af sammenpresset halm omviklet
med snor, eller de fik på anden vis fremstillet en bold.
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Om det øjeblik, da de tyske soldater brød ud i julesang, har
den engelske løjtnant Charles Bairnsfather sagt: “Det var mit
livs største øjeblik”.
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På flere frontafsnit stillede man op til gruppefotografering.
Nogle af optagelserne nåede frem til et billedblad i England.
Det samme tillod den tyske censur ikke. Mange soldater sendte
breve om denne forunderlige juleaften til dem derhjemme.
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Gudstjenester i kirkerne

Præstens klumme
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Børnehjørnet
Minikonfirmander
Januar- april

Gudstjeneste og Sanne Gryholt Trio
Fyraftenskoncert i Davinde den 6.
december kl. 17. Inden da er alle
velkomne til gudstjeneste i kirken
med årets konfirmander kl. 16.30.
Vel mødt.

I årets første måneder vil 3. klasserne på Tingkærskolen blive
tilbudt et undervisningsforløb på 12 lektioner.
Hele forløbet afsluttes med børnegudstjeneste
Palmesøndag d. 9. april kl. 9.30 i Allerup kirke.

Fastelavn
Foredrag om moderne kirkekunst

Søndag d. 26. februar kl. 10 i Davinde kirke
og kl. 14 i Allerup kirke

Vi begynder i begge kirker
med en fastelavnsgudstjeneste, og herefter er der
tøndeslagning, musik og
sang i det lokale forsamlingshus. I år medvirker
vores velkendte dukketeater
Klods Hans begge steder
med forestillingen ”David
og Goliath”.
Der vil være kaffe og kage
til de voksne, og til børnene
er der som sædvanligt slik
og juice.
Kom udklædt og veloplagt!

Hvad kendetegner de mange
kunstværker, der gennem de
seneste 60 år har fundet plads i de
danske kirker? Hør den 2. februar
lektor Benny Grey Schuster give
sit bud herpå.

Luciaoptog
Søndag d. 11. december kl. 11 i Davinde kirke
“Fastelavn er mit navn”

Traditionen tro er der også i år,
nemlig den 26. februar, fastelavnsgudstjeneste i Davinde og Allerup
med efterfølgende tøndeslagning
og dukketeater i forsamlingshusene.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Børnekoret deltager i gudstjenesten med Luciaoptog og julesange.

Sognevejviser

December

Kirkekontor

Syng julen ind

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

Søndag den 4. december
kl. 11 i Fraugde sognegård

Kom til en uformel gudstjeneste og vær med til selv at
vælge de julesalmer, vi skal
synge. Efter gudstjenesten er
der gløgg og pebernødder.

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

Præster

Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Er på barselsorlov fra d. 3. april 2016.
Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: srp@km.dk
Barselsvikar og konst. sognepræst Merete Holck
tlf. 23 29 92 02, mail: merh@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, Allerup, Davinde, Tornbjerg:
Henv. Fraugde kirkegårdskontor, Fraugdevej 75,
mail: fraugde.kgd@post.tele.dk
Graver Charlotte Kroneder, tlf. 61 20 18 89

Organist

Fyraftenskoncert
med indledende gudstjeneste
Tirsdag d. 6. december kl. 16.30 og kl. 17 i Davinde kirke

Fyraftensarrangementet er
denne gang to-delt.
Alle er velkomne til en indledende før-julegudstjeneste
i kirken kl. 16:30, hvor årets
konfirmander vil læse tekster
fra Det nye og Det gamle
Testamente, der viser hen til
julens budskab.
Derefter er der kl. 17 fyraftenskoncert med Susanne Gryholt
Trio. Repertoiret er håndplukket fra forskellige kunstnere som
Aretha Franklin, Leonard Cohen, Rolling Stones, Van Morisson,
Bonnie Raitt, John Lennon med flere. Sanne Gryholt bakkes op af
Bo Monrad på bas/sang/mundharpe og Hans Thygesen på guitar.

Fredag d. 9. december kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Så er det endelig forventningstid!
Kom og syng så mange advents- og julesange, du har lyst til.
Vi elsker at tage forskud på julens melodier! Derefter hygger vi
os med kaffe og rundstykker.

Gudstjeneste med De ni læsninger og korsang

Kirkesanger

”De ni læsninger” er en form for ”før-julegudstjeneste”, der er
hentet hér til landet fra England og er blevet et populært indslag
i julemåneden i mange af landets kirker. Gudstjenesten er bygget
op omkring bibelske læsninger, korsang og fællessang. De bibelske læsninger begynder ved Skabelsen og går over profeterne til
Jesu fødsel.
Kingokoret under ledelse af Trine Lunau synger ved De ni læsninger, og konfirmander fra Davinde medvirker med oplæsning af de
bibelske tekster.

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Fraugde kirke er lukket p.t. pga. restaurering.
Allerup kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.
Davinde kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.30.

Februar

Nytårsdag

Foredrag om moderne kirkekunst

Nytårsdag d. 1. januar kl. 16 i Allerup kirke

Torsdag d. 2. februar kl 19 i Fraugde sognegård

Nytåret fejres med gudstjeneste og champagne! Festlig musik ved
Michael Thrane på trombone.

Fyraftens- og nytårsgudstjeneste
med Dalum Kirkes Kantori
Tirsdag d. 3. januar kl. 17
i Davinde kirke

Ved fyraftensgudstjenesten
i Davinde kirke deltager
Dalum Kirkes Kantori. Koret
består af 16-20 dygtige sangere, som foruden at fungere
som kirke- og koncertkor i
Dalum kirke har et udadvendt
koncertvirke. Kantoriet ledes i det daglige af organist Torben
Krebs, som ved fyraftensgudstjenesten i Davinde også vil høres
på kirkens orgel.

Søndag den 8. januar kl. 11 i Fraugde sognegård

Vi fejrer nytåret med en uformel gudstjeneste. Søren Ulrichs synger kendte opera- og operettearier, bl.a. La Donna é Mobile og
Papagenos arie fra Tryllefløjten. Bagefter ønsker vi hinanden godt
nytår over et glas champagne og et stykke kransekage.

Graver Jette Knudsen har ønsket at blive
fritaget for sin graverfunktion ved Allerup
kirke. Vi har naturligvis efterkommet Jettes
ønske, og fremover vil graveropgaverne blive
løst af graveren ved Fraugde kirke, Charlotte
Kroneder.
Vi er meget kede af, at Jette har ønsket at stoppe, da hun har
løst sine opgaver til meget stor tilfredshed for menighedsråd
og sognebørn.
Heldigvis fortsætter Jette som kirketjener samt medhjælp ved
præstegården, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde
samtidig med, at vi byder velkommen til vores nye graver.

Erik Toftegaard

Ordet “kyndelmisse” betyder
lysfest. Vi fejrer kyndelmisse ved en
stemningsfuld gudstjeneste med lys,
musik og stilhed.
Sopranen Maria Lantz medvirker.
Maria Lantz er uddannet på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Tove Hyldgaard. Hun har
sunget i Radiokoret og er en erfaren
solist, primært i kirkeligt regi.

Fredag d. 13. januar kl. 9.30 i
Fraugde sognegård

Når vi synger vores gode sange
og salmer, tænder vi lys for
hinanden - selvom dagene er
korte, og mørket dominerer!
Kaffe og rundstykker som altid.

Filmklub
Onsdag d. 25. januar kl. 19 i Allerup konfirmandstue

I denne sæson vil vi vise film
om modige kvinder. Denne
første aften handler filmen om
Dronning Elisabeth II og hendes
rolle i forbindelse med Prinsesse Dianas pludselige død.
Der serveres vin, snacks og
kaffe. Gratis adgang.

Juleaften i pastoratet

Juleaftensdag er der som
altid gudstjeneste i alle tre
sogne. I Fraugde foregår det
i år i hallen på grund af restaureringsarbejdet i kirken.
Ved gudstjenesten i Fraugde
medvirker en kvartet af
messsingblæsere under ledelse af Ole Thrane, og i Davinde og Allerup suppleres orglet med musik på euphonium.

Fyraftensgudstjeneste - Kyndelmisse

Morgensang

Søndag d. 18. december kl 11 i Davinde kirke

Juleaften d. 24. december
kl. 14.00 i Fraugde Hallen,
kl. 14.30 i Davinde kirke og
kl. 16.00 i Allerup kirke

Studiekredsen om Tove Ditlevsens “Barndommens Gade” fortsætter her i februar i Allerup konfirmandstue.
Læs mere under januar.

Tirsdag den 7. februar kl. 17
i Davinde kirke

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.

Til forskel fra andre lande har
vi i Danmark ikke nedrevet
gamle kirker. Til gengæld har
vi brugt udsmykninger til at
lade modernes skifte sætte sit
præg på rummene, så gammelt og nyt kan mødes. Men
er “moderne kirkekunst” det
samme som moderne kunst
i kirken?
Benny Grey Schuster, der er cand. theol. og lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster, fortæller i
dette foredrag om den moderne kirkekunst.
Baggrunden for Benny Grey Schusters foredrag er, at han siden
2014 har gennemført en samlet registrering af al den kunst, der
er kommet ind i Folkekirkens kirker siden 1945. Benny Grey
Schuster vil i sit foredrag give et overblik over, hvad der kendetegner de ca. 3.000 kunstværker, der igennem de seneste 60 år
har fået plads i de danske kirker.

Litteratur-studiekreds

Nytårsgudstjeneste

Morgensang

Kirsten Hegner, tlf. 25 61 22 49,
mail: hegner1@hotmail.com

Trine Lunau, tlf. 23 96 90 60,
mail: trinelunau@gmail.com

Januar

Morgensang
Fredag d. 10. februar kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Vinter- eller forårssange? Du vælger! Og tænk dig, dagen er
allerede 2 timer længere nu end ved juletid, så vi KAN mærke,
at foråret kommer.

Uformel gudstjeneste
Søndag den 12. februar i Fraugde sognegård

Litteratur-studiekreds
Tirsdag d. 17. januar, tirsdag d. 31. januar og
tirsdag d. 7. februar kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Som noget nyt går Allerup-Davinde
Husholdningskreds og Allerup menighedsråd sammen om at arrangere en
litteratur-studiekreds.
I denne sæson vil vi læse Tove Ditlevsens roman “Barndommens Gade”. Som
afslutning på forløbet vil vi d. 7. februar
se filmen “Barndommens Gade”, der er
instrueret af Astrid Henning Jensen.
Bogen kan lånes på Højby Bibliotek fra
1. december.

Det er koldt og mørkt udenfor. Kom og vær med til at synge
gode salmer og sange om vinter og tidligt forår.
Efter gudstjenesten er der varm kakao.

Filmklub
Onsdag d. 22. februar kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Aftenens film handler om et
af vore største modeikoner Coco Chanel. Hvordan har hun
formået at gå mod strømmen og
etablere så stærk en nytænkning?
Der serveres vin, snacks og kaffe.
Gratis adgang.

