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

Præster
Kirkebogsførende sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk
Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: srp@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

Personalenyt
Velkommen

Martin Aaskilde er pr. 1. december
2017 ansat som organist i Fraugde,
Allerup og Davinde kirker.
Vi er overbeviste om, at Martin vil
sætte sine kreative evner på kirkernes musikalske udtryk.
Fraugde, Allerup, Davinde menighedsråd samt personale

Thyge Torjusen

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

Martin Aaskilde, tlf. 31 74 18 00, mail: m.aaskilde@gmail.com

Dato
3.s. i fasten
4. marts

Fraugde

Allerup

14 SP
Efterflg. foredrag

11 AS

Tirsdag
6. marts
Midfaste
11. marts
Mariæ
bebudelsesdag
18. marts
Palmesøndag
25. marts

17 SP
Fyraften
11 SP

9.30 SP

11 AS
11 SP

9.30 AS
14 SP
Børnegudstjeneste

Skærtorsdag
29. marts

19 SP
Med tapas

Langfredag
30. marts

9.30 AS
Liturgisk gudstj.

Påskedag
1. april

11 AS
Kingokoret

Anden påskedag
2. april

10 AS
Sanggudstjeneste

9.30 AS
Kingokoret

Tirsdag
3. april

17 AS
Fyraften

1. s. e. påske
8. april

11 AS

Onsdag
11. april

19.30 AS
Ro til tro

2. s. e. påske
15. april

11 SP

9.30 SP

Konfirmation
22. april

10 AS
Tingkærskolen

11 SP
Tingkærskolen

Store bededag
27. april

10 Konfirmation
Nørrebjergskole

4. s. e. påske
29. april

11 AS

Onsdag
2. maj

19.30 AS
Ro til tro

5. s. e. påske
6. maj

11 AS

Kristi himmelfarts
dag 10. maj

10 SP
Nordisk
kirkesangsfest

6. s. e. påske
13. maj
Pinsedag
20. maj

Davinde

9.30 AS

9 SP
Tingkærskolen
14 AS
Med hveder

9.30 AS

9.30 AS

9.30 SP
11 AS

9.30 AS

Anden pinsedag
21. maj

11
Sanderumgaard

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

Torsdag
24. maj

19 Anette Schultz
Meditativ andagt
Foredrag

Kirkerne er åbne for besøgende og andagtssøgende:
Fraugde kirke er åben alle dage kl. 10-16.
Allerup kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.
Davinde kirke er åben alle dage kl. 7.30-17.30.

Trinitatis søndag
27. maj

Kirkesanger

Der ligger ekstra kirkeblade i kirkerne. Desuden får alle husstande udbragt kirkeblad – hvis du ikke har modtaget dit, så
kontakt os!

AS
SP

11 AS

sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
sognepræst Signe Paludan

Kirkebil kan fås til alle kirkens aktiviteter. Ring 66 15 44 15.

KIRKEBL AD

Marts, april og maj 2018

Kirkekontor

Grafisk produktion: www.prografisk.dk

Gudstjenester i kirkerne

Sognevejviser
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Børnehjørnet
Babysalmesang

Her i foråret fortsætter vi med babysalmesang i Davinde
kirke om torsdagen kl. 11. En rolig og hyggelig stund for de
allermindste med sang og nærvær i fokus.
Efter påske påtænker vi at oprette et hold i Fraugde kirke, hvis
vi er nok.
Tilmelding nødvendig til Trine Lunau på trinelunau@gmail.com

Foredrag om etiske udfordringer
Vores hverdag præges af mange
vanskelige situationer, hvor vi sættes på prøve og må træffe svære
valg. Jacob Birkler fortæller den
13. marts i Allerup om vores håndtering af etiske dilemmaer.

Afslutning for minikonfirmander
Palmesøndag d. 25. marts kl. 14 i Allerup kirke
Minikonfirmanderne fra
Tingkærskolen afslutter deres
forløb med denne gudstjeneste
for hele familien. Efter arrangementet i kirken samles vi om
æggejagt i præstegårdshaven.
Der er stå-kaffe for de voksne i
konfirmandstuen.

Minikonfirmander i foråret 2018
Torsdage kl. 14-15 på Tingkærskolen

Kristi himmelfart med kirkesang
Danmark er i år vært for Nordisk
kirkesangsfest. Den 10. maj ledsages højmessen i Fraugde kirke
af et imponerende musikalsk kirkeværk flot fremført af en gruppe
sangere fra hele Norden.

Der er rift om pladserne på
vores minikonfirmandhold. Og
det er jo herligt. Derfor udbyder
vi endnu et forløb fra april til
juni 2018. Undervisningen er
et tilbud for alle elever på 3.
årgang.
Vi skal høre om dengang, kristendommen kom til Danmark,
og om munkenes medicin, og
vi skal på opdagelse i kirkens
vilde historie. Vi skal høre fantastiske historier om en rigtig
superhelt, nemlig Jesus. Vi tager på skattejagt i kirken, vi synger
og danser og er kreative. Undervisningen i foråret kommer til at
foregå torsdage kl. 14.00- 15.00 på Tingkærskolen.
Hele forløbet afsluttes med en børnegudstjeneste med deltagelse
af minikonfirmanderne.
Tilmelding via mail til: mariagrothrasmussen@gmail.com
Mærk: Minikonfirmand2018

KingoKlubben
Pilgrimsvandringer
– tro og tanke
Danmarks første pilgrimspræst,
Anette Foged Schultz, besøger
den 24. maj Davinde kirke. Efter
en meditativ gudstjeneste fortæller hun om pilgrimsvandringer og
deres påvirkning af kirken af i dag.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård
I KingoKlubben bliver børnene
mere fortrolige med kristendommen, og det er en enestående mulighed for en hyggestund i den travle hverdag.
I KingoKlubben laver vi alle
mulige aktiviteter. Der er ikke
tale om undervisning i traditionel forstand men gennem leg,
drama, kreativitet og fortælling
får børnene indblik i bibelske
fortællinger og værdier. Vi tegner, synger, spiller spil, bager kage
og hygger - ofte tilpasset kirkeåret og årstiderne.
KingoKlubben er et tilbud for de 6-10 årige. Vi mødes mandage
kl. 16-18 i Fraugde sognegård.
Tilbuddet er til alle børn i Fraugde, Allerup og Davinde Pastorat.
Begrænset antal pladser med løbende tilmelding.
Er KingoKlubben noget for dit barn, så skynd dig at skrive til os.
Tilmelding til Maria Groth Rasmussen på
mariagrothrasmussen@gmail.com
Mærk: KingoKlub

Marts
Hvordan hjælper vi hinanden,
når livet er svært?
Lørdag d. 3. marts kl. 14 i Tornbjerg kirke
Lørdagshøjskole for Fraugde, Allerup, Davinde
og Tornbjerg sogne.
Hospicepræst Ole Raakjær vil i dette foredrag komme omkring spørgsmål som: Er sorg sygdom eller sundhed? Hvad er
mest hjælpsomt for den sørgende? Handler det om at give slip eller
holde fast? Hvordan bliver den svære samtale mindre svær?
Efter kaffepausen skal dagens anden del handle om de erfaringer
med sorg og trøst, deltagerne selv har gjort sig. Og forhåbentlig kan
vi blive klogere og bedre hjælpere for hinanden, når livet er svært.
Vi slutter af med middag kl. 18.
Arrangementet koster 125 kr. Tilmelding senest tirsdag d. 27. februar
kl. 12 til kirkekontoret på tlf.: 66154182.

Morgensang

Ro til tro

Kristi himmelfart

Fredag d. 16. marts
kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Onsdag d. 11. april
kl. 19.30 i Fraugde kirke

Torsdag d. 10. maj kl. 10 i Fraugde kirke

Start dagen på bedste vis, når vi mødes til
fællessang. Bagefter nyder vi kaffe, rundstykker og god snak ved bordene.

Kort aftengudstjeneste med læsning, et par
salmer, musik og lystænding. En rolig stund
til eftertanke.

Palmesøndag

Morgensang

Palmesøndag d. 25. marts kl. 14 i Allerup kirke

Fredag d. 20. april kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Minikonfirmandforløbet for Tingkærskolens 3. årgang afsluttes med
familiegudstjeneste (se Børnehjørnet).

Vi synger vores favoritter fra højskolesangbogen og slutter af med
kaffe og rundstykker.

Skærtorsdag

Konfirmationer

Skærtorsdag d. 29. marts kl. 19 i Davinde

Søndag d. 22. april i alle kirker

Liva Kønskov Vest
Nanna Schierbeck Hansen

Musikkens betydning for
mange af landets kriminelle

Allerup kirke kl. 11

Søndag d. 4. marts kl. 14 i Davinde kirke

Stine Uller Hansen
Mikkel Thoning Haahr

Fraugde kirke kl. 10

På Skærtorsdag er temaet nadveren, fordi Jesus aftenen inden han
blev korsfæstet, indstiftede nadveren. I lige år, som i år, er det Johannesevangeliets fortælling, vi hører. Her fortælles det, at Jesus på
Skærtorsdag aften også vaskede disciplenes fødder.
Efter gudstjenesten serveres der tapas i Davinde kirkes sidefløj.

Fyraften med Fløjteensemble
Tirsdag d. 6. marts kl. 17 i Davinde
Ved denne fyraftensgudstjeneste vil Fløjteensemblet spille meditativ
og iørefaldende musik. Ensemblet består af dygtige odenseanske
fløjtenister under ledelse af Rikke Pedersen.

Foredrag om etiske problemstillinger ved tidligere formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler
Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30 i Allerup forsamlingshus
Svære etiske situationer præger ofte vores
hverdag. Situationer, hvor der skal træffes
nogle vanskelige valg, hvor man som person
bliver sat på en hård prøve. Grundværdier
såsom respekt, ansvar og professionalisme
udfordres, hvor det jeg skal eller bør gøre
ikke hænger sammen med det, jeg kan gøre.
Fokus rettes mod forståelse af etikkens egenart samt identificering og
håndtering af det etiske dilemma i hverdagens arbejde.
Der serveres en let anretning.

Filmklub
Onsdag d. 14. marts kl. 19 i Fraugde sognegård
Aftenens film er en vidunderlig komedie om at miste kontrollen.
Hvad sker der, hvis man som offer for utroskab, parkeringsbøder
eller en fyreseddel nægter at vende den anden kind til men i
stedet giver efter for sin impulsive vrede og tager kampen op? Hovedpersonerne i denne film skubbes alle til den yderste grænse
for, hvad de kan holde til, og giver sig selv den udsøgte fornøjelse
af at miste kontrollen og krydse den fine linje mellem civilisation
og vildskab. Filmen har vundet en lang række priser på internationale filmfestivaler.
Alle er velkomne. Der tages ikke entré.

Morgensang
Fredag d. 18. maj kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Davinde kirke kl. 9

Louise Adrian, leder af det berømte fangekor fra Vridsløselille, har i mere end 20 år
spillet, sunget og lavet musik med nogle af
landets hårdeste kriminelle. Hun ved om
nogen, hvordan musikken både kan være
grænseoverskridende og grænsenedbrydende for de indsatte i landets fængsler.
Vi starter med en kort gudstjeneste, hvorefter Louise Adrian vil
fortælle om arbejdet med fangekoret.

I Kristi himmelfartsferien d. 9.-13. maj besøger voksne kirkekorsangere fra hele Norden Odense. Det er første gang, at Nordisk
kirkesangsfest holdes i Danmark. Folkekirkens Ungdomskor
står bag arrangementet. Deltagerne skal indstudere en række
kirkemusikalske værker i forskellige grupper ledet af nogle af
de nordiske landes fremmeste dirigenter. Kristi himmelfartsdag
fordeles sangerne rundt til forskellige kirker på Fyn, hvor de medvirker ved dagens højmesse. Vi er så heldige, at et hold sangere
medvirker ved gudstjenesten i Fraugde kirke kl. 10. Det kan kun
blive meget festligt og meget flot.
Man kan læse mere om Kirkesangfesten og arrangementerne på
www.NKSF2018.dk.

Langfredag
Langfredag d. 30. marts kl. 9.30 i Allerup kirke
Liturgisk gudstjeneste uden prædiken og nadver, men hvor vi gennem læsninger, salmer og musik følger Jesu lidelseshistorie i hans
sidste timer.

April
Påskedag
Påskedag d. 1. april
kl. 9.30 i Allerup og kl. 11 i Fraugde
Vi fejrer opstandelsesbudskabet med livets
sejr over døden. Kingokoret medvirker ved
begge gudstjenester.

2. påskedag
2. påskedag d. 2. april kl. 10 i Fraugde kirke
Sanggudstjeneste omkring klaveret med vægt på de mange smukke
påskesalmer, hvor en række fortolkninger af disse vil gøre det ud for
prædikenen.

Fyraften med tid til eftertanke
Tirsdag d. 3. april kl. 17 i Davinde kirke
Påskehøjtiden klinger med ved denne
fyraftensgudstjeneste, hvor der også vil
være en stund til eftertanke og lystænding i
kirkens lysglobe.

Molly Lindegaard Simonsen
Gustav Erik Groth Rasmussen
Benjamin Andersen
Sara Thorup Andersen
Frida Lundager Nielsen
Hrefna Maria Haraldsdóttir
Jennifer Christiansen Pedersen
Mathilde Søndergaard Andersen
Nikoline Kromann Larsen
Lucca Krog Bogh
Christine Hildebrandt
Niklas Løvfelt Nilsson
Christina El-khoury
Noah Oliver Larsen
Noah Holmgaard Madsen
Izabella Elisabeth Jensen
Rasmus Glud
Mathias Liisborg
Mathias Rosenfeldt Ravnholt Jensen
Christoffer Jørgensen
Fie Simone Saaby Hansen
Fie Fjord Kaldahl
Caroline Hjorth Andersen
Simon Bjørk Mikkelsen
Rasmus Foulum-Madsen
Marcus Larsen

Store bededag
Fredag d. 27. april kl. 14 i Davinde kirke
Efter gudstjenesten nyder vi varme hveder i sidefløjen.

Maj
Ro til tro
Onsdag d. 2. maj kl. 19.30 i Fraugde kirke
Kort aftengudstjeneste med læsning, et par salmer, musik og lystænding. En rolig stund til eftertanke.

Hvad skal vi synge? Du bestemmer!
Efterfølgende hygger vi med kaffe og brød.

Pinsedag
Pinsedag d. 20. maj
kl. 9.30 i Allerup kirke og kl. 11 i Fraugde kirke
Ingen pinse ingen kirke! For pinse er fejringen af Helligåndens
komme til verden, som binder os sammen i et kristent fællesskab.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
2. pinsedag d. 21. maj kl. 11 i Sanderumgaards romantiske Have
Pastoratets præster holder – sammen med præsterne fra Tornbjerg
sogn – udendørsgudstjeneste i Den
romantiske Have på Sanderumgård.
Messingkvintetten New Danish
Brass medvirker. Bagefter kan madkurven nydes i cafeen eller haven.
Medbring gerne tæppe og/eller klapstol.

Meditativ gudstjeneste og pilgrimsforedrag
v/ Anette Schultz
Torsdag d. 24. maj kl. 19 i Davinde kirke
Danmarks første pilgrimspræst i Viborg Stift og nu studenterpræst på
VIA University College i Horsens,
Anette Foged Schultz afholder en
meditativ gudstjeneste som optakt
til sit foredrag om pilgrimsvandring. De senere år har pilgrimstanken fået en enorm renæssance.
Kom og hør et spændende foredrag om, hvad der sker med et
menneske under en længere pilgrimsvandring, og hvordan pilgrimsvandringen kan påvirke kirken af i dag.
Der serveres en let forfriskning.
Søndag d. 2 september kommer Anette Foged Schultz igen til
Davinde og vil lede en pilgrimsvandring fra Davinde kirke til en
af de andre kirker i sognet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Arrangementet vil blive omtalt nærmere i kommende kirkeblad.

Sangaften i Allerup
Onsdag d. 30. maj kl. 19 i Allerup konfirmandstue
Vi synger forårs- og sommersange. Organist Martin Aaskilde
sidder ved klaveret. Signe Paludan gennemgår udvalgte sommersange, som vi synger. Efter kaffen er der frit sangvalg.
Der serveres kaffe, te, og brød.

