Marts, april og maj 2017

De fleste af os har efterhånden erfaret, at Fraugde kirke har
været lukket for kirkelige handlinger i snart et år. Som vi alle
kender det fra vore egne huse - så slider den daglige brug på
vore vægge, lofter og møbler. Sådan er det også med kirken.
Kirken er et hus, som bruges i hverdag og fest, i sorg og glæde.
Her mødes vi til alt lige fra gudstjenester, dåb, konfirmation,
vielser og begravelser til koncerter og foredrag. Og derfor skal
vores kirke også nu og da renoveres. Heldigvis er der længe
imellem - for det er faktisk noget, der påvirker os alle, når kirken er helt lukket ned.
Rigtig mange af os oplevede således et anderledes kirkerum, da årets
julegudstjeneste måtte
holdes i Fraugdehallen
grundet renoveringsarbejdet. En renovering af
kirken er langt mere omfattende, end mange af
os måske i virkeligheden
helt begriber. Det er sket
mange gange i kirkens
mere end 900-årige
historie, at den har gennemgået større renoveringsarbejder. Den
igangværende renovering af Fraugde kirke er
af de helt store - fra top
til bund. Der er bl.a. udført murerarbejde på kirkens gjordbuer,
og tømrerne har været i gang med reparation af spær, spærfødder og kirkens stolpekonstruktion. Fraugde kirke har igennem
historien haft anseelse som en ekstraordinær kirke. Og i mange
kilder til kirkens historie fremgår det, at den anses som velholdt
og som her fra 1791: “En af de smukkeste kirker i stiftet”.
I 1915 fik kirken sit
første rigtige varmeanlæg. Senere kom
radiatorer til. Ved den
igangværende renovering tager kirken endnu
et skridt ind i fremtiden:
Nu lægges der varmerør
under kirkebænkene,
og det betyder blandt andet, at alle kirkebænke er taget ud, og
kirkens gulv, som består af teglfliser, er taget op, og fliserne skal
renses for så at blive lagt tilbage, når varmerørene er anlagt.
Det arbejde er i fuld gang, alt imens det opgravede materiale alt
sammen køres ud og sigtes, i fald der under kirkens gulv gemmer sig spændende ting af historisk interesse. Så også det er i
sig selv en omfattende proces.
Senere skal kirkens bænke tilpasses det nye varmesystem, og
efterfølgende skal de males. Kirkens vægge skal kalkes og alle
vinduer repareres, så det ikke trækker ind.
Processen er langt fra færdig, og vi må væbne os med tålmod
– men det er værd at vente på. Dermed sikres kirken mange
år frem, og jeg er sikker på, at kirken også fremover vil fremstå
som en af de smukkeste kirker i stiftet.



Maria Groth Rasmussen
Næstformand i Fraugde menighedsråd

Dato

Fraugde

1. s. i fasten
5. marts

Allerup
9.30 SP

Tirsdag
7. marts

17 SP
Fyraften

2. s. i fasten
12. marts
3.s .i fasten
19. marts

Davinde

9.30 SP
11 MH
Sognegården

9.30 MH

Midfaste
26. marts

9.30 MH

Mariæ
bebudelsesdag
2. april

9.30 SP

Tirsdag
4. april

11 MH

17 MH
Fyraften
14 SP
Børnegudstjeneste

Palmesøndag
9. april
Skærtorsdag
13. april

19 SP

Langfredag
14. april

11 MH

Påskedag
16. april

9.30 AS

11 AS

1.s.e.påske
23. april

11 SP

9.30 SP

2.s.e.påske
30. april

9.30 AS

11 AS

Konfirmation
7. maj

9 SP
11 SP

9 AS
11 AS

Anden påskedag
17. april

11 AS
Sognegården

10 Konfirmation,
Nørrebjergskolen
v/ Jonas
Weisenberg
14 SP

Store Bededag
12. maj

4.s.e.påske
14. maj
5.s.e.påske
21. maj

14 SP
11 AS
Sognegården

Kr. Himmelfartsdag 25. maj

9.30 AS

6.s.e.påske
28. maj

11 AS

SP
MH
AS

Børnehjørnet
Familiegudstjeneste
med minikonfirmanderne
Palmesøndag d. 9. april kl. 14 i Allerup kirke

Luther - hvad der siden hændte
Hvad betyder Luthers reformation for
os i dag i vores globale og multireligiøse virkelighed? Foredrag ved Viggo
Mortensen den 23. marts i Allerup.

Igen i år tilbydes elever på 3. årgang minikonfirmandforløb.
Lige nu følger 26 elever et forløb frem til påske. Minikonfirmanderne bliver taget med på en tur tilbage til dengang kong
Harald gjorde danerne kristne, de hører om en ægte superhelt,
nemlig Jesus, og vi synger og er kreative.

Klezmer på klarinet
Den jødiske påske er baggrunden
for den kristne påske, og Jens
Schou spiller klezmermusik til
fyraftensgudstjenesten tirsdag den
4. april i Davinde kirke.

Det hele afsluttes med en festlig familiegudstjeneste, hvor alle
de ting, som børnene har lavet, bliver udstillet. Denne børnevenlige gudstjeneste afholdes denne gang Palmesøndag i Allerup kirke. Gudstjenesten henvender sig også til børn, der ikke
har gået til mini-konfirmand.
Efter gudstjenesten er der Palmesøndag æggejagt og saftevand.
Da der stadig er stor interesse for minikonfirmandforløbet, udbydes endnu et forløb for 3. årgang efter påske i perioden den
18. april til 20. juni 2017. Dette forløb vil også blive afsluttet
med en familiegudstjeneste.
Hvis dit barn ikke allerede er tilmeldt et af forårets forløb, så
tilmeld dig hos Maria Rasmussen, mail: mariagrothrasmussen@
gmail.com

Babysalmesang
Torsdage kl. 11 i Davinde kirke

Gudstjeneste - især for børnene
Mini-konfirmandforløbet for Tingkærskolens 3. årgang afsluttes med
børnegudstjeneste med efterfølgende æggejagt Palmesøndag, den
9. april, i Allerup kirke.

9.30 AS

sognepræst Signe Paludan
sognepræst Merete Holck
sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen

9.30 AS
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Trine Lunau, der sædvanligvis står for vores babysalmesang, er
p.t. på orlov, men det er lykkedes os at finde en god vikar, indtil
hun er tilbage i maj måned.
Der er således babysalmesang i Davinde kirke torsdage kl. 11
fra den 2. februar 2017 (dog ikke i uge 07/2017).
Tilmelding skal ske til organist Merete Mathiesen pr.
mail: mereteem@gmail.com

Sognevejviser

Marts

Kirkekontor

Morgensang

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

Fredag d. 3. marts kl. 9.30 i Fraugde sognegård

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

Tirsdag d. 7. marts kl. 17 i Davinde kirke

Måske er foråret over os, tør vi tro det? Sikkert er det, at vi kan
synge forårssange! Sikkert er det også, at kaffen venter os bagefter. Og dagen er blevet næsten fire timer længere siden jul.

Fyraften: Forår og pigekor

Verdensforbund, har et indgående kendskab til den verdensvide
lutherske kirke. Sideløbende beskæftiger han sig indgående med
globaliseringens og pluralismens udfordring til kirken.
Der serveres kaffe og brød. Der er gratis adgang.

Konfirmation
Morgensang
Fredag d. 31. marts kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Vi synger løs i en times tid - frit valg fra Højskolesangbogen. Derefter hygger vi os med kaffe og rundstykker. Husk, Morgensang
er for alle uanset stemmepragt!
Du kan være med én gang eller flere, og der er ingen tilmelding.

April

Præster
Kirkebogsførende sognepræst
Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk
Er tilbage fra barselsorlov medio april 2017.

Fyraften: Den jødiske påske
Tirsdag d. 4. april kl. 17 i Davinde kirke

Den jødiske påske er baggrunden for den
kristne påske, og den har sine helt egne
traditioner. Klarinetisten Jens Schou spiller klezmermusik til gudstjenesten. Jens
Schou er uddannet på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium, men stoppede sin
klassiske karriere i 2009 for at hellige sig
klezmermusikken.

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

Ringe kirkes pigekor, som er en del af talentudviklingsarbejdet
i Den Fynske Sangskole, kommer og synger for os til fyraftensgudstjenesten - under ledelse af Kirsten Wind Retoft. Den Fynske
Sangskole er en selvejende institution, der arbejder på at fremme
sangen i Faaborg Midtfyn kommune både bredt og elitært. Sangskolen arbejder tæt sammen med Musikskolen, Faaborg Midtfyn
kommune, samtlige folkeskoler og Friskoler samt en del kirker,
som fx Ringe kirke.
Temaet til denne gudstjeneste vil være forår. De sange og salmer,
som koret vil synge for os, vil have foråret som tema.

Skærtorsdag
Torsdag d. 13. april kl. 19 i Davinde kirke

Uformel gudstjeneste: “En time i himlen”
Søndag den 19. marts kl. 11 i Fraugde sognegård

Hvordan ser der ud i himlen? Det undersøger vi i denne uformelle gudstjeneste, hvor vi skal synge salmer om himlen og høre
Anne Marie Høst spille himmelsk musik på sin keltiske harpe.
Bagefter får vi en himmerigsmundfuld til kaffen.

En gudstjeneste om Jesu sidste måltid.
Efter gudstjenesten serveres der tapas i Davinde kirkes sidefløj.

Filmklub

Langfredag

Onsdag d. 22. marts kl. 19 i Allerup konfirmandstue

I denne sæson vil vi vise film om modige kvinder. Denne aften
viser vi den sidste af disse tre film. Den handler om en velhavende sangerinde fra New York, der er ganske talentløs men ikke
selv er vidende herom. Hun får med god hjælp fra sin ægtemand
og manager en karriere til trods.
Der serveres vin, snacks og kaffe. Gratis adgang.

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.
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

Konfirmation
i Davinde kl. 9

Konfirmation
i Allerup kl. 9

Kl. 11

Kl. 11

Freja Thorup Andersen
Victor Beese
Mathias Smidt Boje
Alma Friis Burgaard
Mads Bæk
Patricia Christensen
Rasmus Fredensborg
Thor Gaarde
Rakel Kara Halgrimsdottir
Emma Ida Saaby Hansen
Leonóra Sóley Hjaltadóttir
Christian Kortermann Jauch

Laurits Flemming Wortzier
Jensen
Mai Elisabeth Jørgensen
Jonas Eiby Keinicke
Cilja Özokcu Kirkegaard
Lærke Dam Lange
Rasmus Vestergaard Larsen
Patrick Michaelsen
Louise Skov Nielsen
Emil Teddy Nielsen
Ask Rud Olsen
Ragna Lára Sigurdardóttir
Phillip Rasmussen
Simon Post Terp
Lærke Kønskov Vest

Torsdag d. 23. marts kl. 19 i Allerup konfirmandstue
Foredrag ved Viggo Mortensen

Tinna ýr Gudmundsdóttir
Tobias Bøg Lauridsen
Mathias Remo Linnankari
Emil Stenkjær Mikkelsen
Frederikke Nielsen
Emilie Panduro
Emilie Drud Gren Pedersen
Kristian Skovgaard
Ronja Ingvarsdóttir
Tanderup
Hafdis Valdimarsdottir

Store Bededag
Fredag d. 12. maj kl. 14
i Davinde kirke

Efter gudstjenesten St. Bededag
er der varme hveder i Davinde
kirkes sidefløj.

Påskedag
Søndag d. 16. april
kl. 9.30 i Allerup kirke og
kl. 11 i Davinde kirke

Jens Ole Adserballe
Jens Már Atlason
Bjarki Freyr Björgvinsson
Gustav Møller Hansen
Nichlas Køjner Hansen
Mads Hansen
Martin Hedemand
Peter Heuer
Alexander Grand Kofod

I Davinde kirke medvirker Michael Thrane på trombone
og Kirsten Hegner på orgel. I Allerup kirke spiller trompetist Anders Wilkens Nielsen sammen med organist Niels
Hansen.

En gudstjeneste, der veksler mellem sang, musik og tekstlæsning
fra Jesu lidelseshistorie.
Jakob Sønderby medvirker på flygelhorn.

Luther – og hvad der siden hændte?
Som bekendt satte Luther med
sit opslag af en række teser på
kirkedøren i Wittenbergs slotskirke den lutherske reformation
i gang.
Men hvad er der at fejre?
Nu lever vi i en global og multireligiøs virkelighed.
Hvad er lutherdommens muligheder i en fremtidig global kirke?
Og hvad betyder det lutherske for os i dag?
De temaer tager professor emeritus i systematisk teologi, Viggo
Mortensen, Ærøskøbing, op i sit foredrag i Allerup konfirmandstue.
Viggo Mortensen, der tidligere har været medlem af det lutherske

Søndag d. 7. maj kl. 9 og kl. 11 i Davinde
og Allerup kirker

Fredag d. 14. april kl. 11 i Allerup kirke

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

Maj

Sangaften
Onsdag d. 31. maj kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Kristus er opstanden!
Ved begge gudstjenester medvirker Michael Thrane på trombone.

2. Påskedag
Søndag d. 17. april kl. 11 i Fraugde sognegård
Kristus er opstanden!

Morgensang
Fredag d. 28. april kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Som altid synger vi os glade! Du vælger sangene. Derefter venter
forkælelsen i form af morgen-kaffebord.

Ved denne sangaften i Allerup konfirmandstue vil vi synge forårssange. Organist Kirsten Hegner sidder ved klaveret, og sognepræst Signe Paludan vil gennemgå et udvalg af forårssange,
hvorefter deltagerne selv kan vælge fra Højskolesangbogen.
Der serveres kaffe/te og brød.

