Den svenske forfatterinde Selma
Lagerlöf, som især er kendt for
romanen “Jerusalem” og børnebogen “Niels Holgersens forunderlige rejse igennem Sverige”, udgav
i 1904 11 små fortællinger eller
legender, der handler om Jesu fødsel og barndom. Samlingen af 11
legender med titlen “Kristuslegender” er blevet læst op ved utallige
juleafslutninger og julearrangementer lige siden udgivelsen.
Den første af de 11 legender “Den
hellige nat” er en gendigtning
af Lukasevangeliets julefortælling, som vi hører i kirken hver
juleaften. Denne første legende i samlingen af legender havde
Selma Lagerlöf et nært forhold til, fordi det var hendes farmors
fortælling om Jesu fødsel. Selma Lagerlöf var tæt knyttet til sin
farmor, som boede hos familien, da Selma var en lille pige.
Selma Lagerlöf har i sine erindringer fortalt om sin farmor, der
sad i hjørnesofaen på sit værelse og fortalte historier for sine
børnebørn. Juleaften fortalte hun altså den legende, der er den
første i Selma Lagerlöfs samling af Kristuslegender.
I farmorens fortælling bliver Jesus ikke født i en stald men i en
klippegrotte eller klippehule. I grotten var der bitterlig koldt.
Det var klart for Josef og Maria, at hvis det lille Jesusbarn skulle
overleve, skulle de have fat på noget, der kunne varme grotten
op. Josef går ud for at lede efter ild og finder på en mark et
ildsted, som en fårehyrde har tændt til sig selv og sine dyr. Josef
spørger hyrden, om han må tage noget af ilden, så hans kone
og nyfødte søn kunne få noget at varme sig ved i den kolde
grotte. Fårehyrden var et følelsesløst menneske, og han ville
ikke give Josef noget ild. Alligevel lod han til sidst Josef få noget
ild - ikke fordi, fårehyrden blev blød om hjertet, men fordi han
ikke turde lade være. Fårehyrden kunne mærke på sine dyr, at
Josef var en helt særlig mand, og at denne nat var en helt særlig
nat. Fårehyrden blev imidlertid nysgerrig på, hvem Josef var,
og han blev nysgerrig på, hvad det var for et lille barn, der var
blevet født. Derfor fulgte han efter Josef, da han gik med ilden,
og sammen kom de to, Josef og fårehyrden, hen til klippehulen,
hvor Maria sad med det lille barn. Fårehyrden ser Maria og det
nyfødte barn fryse så bitterligt og lide i kulden. Da hyrden ser
ind i det lille barns øjne, sker der en forvandling med ham. Han
bliver i stand til at vise medfølelse. Det havde han aldrig kunnet
før. Hyrden lagde et varmt skind, som han havde med sig, over
Jesusbarnet, så varmen igen kunne komme ind i den lille krop.
Det er Selma Lagerlöfs pointe, at, hvis vi ene og alene lader
forstanden, det funktionelle og det rationelle styre og råde, så
viger vi uden om det, der dybest set giver mening i vores liv.
Vi ved det jo godt - at det vigtigste finder vi ikke i det prestigefulde job eller i den store formue. Vi ved godt, at det største
finder vi i det nære.
Vi lever af at være noget for hinanden. Det giver livsmod og
livsglæde, og det løfter, når vi oplever at have gjort noget af
betydning for et andet menneske. At give en hjælpende hånd,
at give et velmenende råd, som bliver taget varmt imod, kan
vi opleve som en opløftelse, der giver kræfter, livsmod og
livsglæde. Akkurat som hyrden i Selma Lagerlöfs julelegende fik
livsglæden, da han fik mulighed for at lægge et varmt tæppe på
Jesusbarnet, så han kunne have det trygt og godt.
Selma Lagerlöf vil med Kristuslegenden “Den hellige nat” fortælle om kærlighedens underfulde betydning.

Signe Paludan
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26. december

14.30 SP

9.30 MH

Nytårsdag
1. januar

14 MH

Helligtrekongers
søndag
6. januar

11 SP

16 MH

Tirsdag
8. januar
1. s. e.
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9.30 Victor Greve

sognepræst Signe Paludan
konstitueret sognepræst Merete Holck
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Børnehjørnet
Familiegudstjeneste i Allerup kirke
1. søndag i advent, d. 2. december kl. 14 i Allerup kirke
I år medvirker pastoratets mini-konfirmander ved familiegudstjenesten. Efter gudstjenesten går vi rundt om juletræet
på præstegårdens gårdsplads, og der er hyggeligt samvær i
konfirmandstuen, hvor der serveres æbleskiver.

Julekoncert med Lindvedkoret
Kom i julestemning med Lindvedkoret d. 13. december i Allerup
kirke. Koret synger dejlige danske
julesalmer, engelske christmas
carols og et uddrag af kirkemusik
for kor og orkester.

Babysalmesang
Torsdage kl. 11 i Fraugde kirke
En hyggelig og rolig stund med musik og sang i kirkerummet.
Alle med en baby er velkomne.
Tilmelding nødvendig til trinelunau@gmail.com

Minikonfirmander i foråret 2019
Tirsdage kl. 14-15 på Tingkærskolen
Tilbud til alle børn i 3. klasse fra d. 22. januar 2019.
Vi skal høre om dengang, kristendommen kom til Danmark,
vi skal på opdagelse i kirkens vilde historie og høre fantastiske
historier om en rigtig superhelt, nemlig Jesus. Vi tager på skattejagt i kirken, vi synger og danser.
Vi kommer til at have det sjovt, eftertænksomt, alvorligt og
fjollet.
Tilmelding via mail til: mariagrothrasmussen@gmail.com
Mærk: Minikonfirmand2019

Smerteforskning og kærlighed
Overlæge Karin Bruun Plesner
fotæller d. 7. februar i Fraugde
om, hvordan fysiske og følelsesmæssige smerter kan påvirkes af
kærlighed, medfølelse og omsorg
for sig selv og andre.

KingoKlubben - kirkeklub for børn
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 får de 6-10 årige børn gennem leg, drama, kreativitet og fortælling indblik i bibelske fortællinger og værdier.

Gudstjeneste og foredrag
Sognepræst Poul Joachim Stender
er en ivrig debattør med skarpe og
kontroversielle meninger - især om
det naturlige og sanselige i brugen
af kirken. Oplev Stender d. 24.
februar i Davinde kirke.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

Tilmelding til Maria Groth Rasmussen på:
mariagrothrasmussen@gmail.com
Mærk: KingoKlub2019

Litteraturaftener i Allerup
Litteraturaftnerne i Allerup konfirmandstue
udsættes til oktober-november 2019.

Gudstjeneste med de ni læsninger

Sognevejviser

December

Kirkekontor

Familiegudstjeneste 1. søndag i advent

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 d. 2. december kl. 14 i Allerup kirke

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

Menighedsråd

Se under Børnehjørnet.

Fyraften med julesange
Tirsdag d. 4. december kl. 17 i Davinde kirke
Vi tager forskud på julefejringen med en række julesalmer, herunder også nye og ikke så kendte salmer.

Filmklubben
Onsdag d. 5. december kl. 19 i Fraugde sognegård
Sæsonens fjerde og sidste film foregår i
1914. Det er filmen om den lille fred i
den store krig. En juleaften i 1914 følger vi soldaterne fra Tyskland, Frankrig
og Skotland i skyttegravene. Øverstkommanderende for de tre lande mødes og aftaler en våbenhvile, soldaterne
samles, en præst holder gudstjeneste,
og alle oplever i fællesskab julefreden
på slagmarken, inden kampene genoptages den følgende dag.
Der serveres vin, snacks og kaffe.
Gratis entré.

Formand for Fraugde menighedsråd Thyge Torjusen
tlf. 29 28 07 75, mail: torjusen@youmail.dk
Formand for Allerup menighedsråd Erik Toftegaard
tlf. 65 97 20 93, mail: eriktoftegaard@mail.dk
Formand for Davinde menighedsråd Ole Thestrup Hansen
tlf. 65 97 24 92, mail: oleth14@gmail.com

Præster
Kirkebogsførende sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Holder barselsorlov fra d. 16. august 2018.
Konstitueret sognepræst Merete Holck
Egense præstegård, Højensvej 169, Svendborg
tlf. 20 41 85 87, mail: merh@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, mail: elin.kirketjener@gmail.com
Allerup og Davinde kirker: Jette Knudsen
tlf. 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

Morgensang
Fredag d. 7. december kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Thi synger vi om fryd og sejr, mens hjertet sig kan røre, vi synger
om den søde fred, at Helvede skal skælve ved vor julesang at høre.
Efterfølgende er der kaffe og rundstykker.

Julesangaften
Tirsdag d. 11. december kl. 19 i Allerup kirke
I år holder vi op til jul en sangaften i Allerup kirke,
hvor vi vil synge julesalmer, som også bliver tolket og forklaret
undervejs. Organist Martin Aaskilde spiller til salmerne.
Efter sang-timen er der klejner og gløgg.

Lucia
Torsdag d. 13. december kl. 18.30 i Fraugde kirke
Vi fejrer Santa Lucia i Fraugde kirke med lys-optog, fællessang,
korsang og udstilling i våbenhuset.
Medvirkende er børn fra musikholdet på Tingkærskolen,
Kingo-koret og KingoKlubben. Vel mødt til en festlig aften!

Julekoncert med Lindvedkoret
Torsdag d. 13. december kl. 20 i Allerup kirke

Organist

Til denne musikgudstjeneste v / Signe Paludan vil konfirmander
fra Fraugde og Davinde kirker læse 9 tekster fra biblen. Teksterne
understøttes af korværker sunget af Gudmekoret under ledelse af
kirkens organist, Martin Aaskilde.

Januar

Efter nytårsgudstjenesterne ønsker vi hinanden
godt nytår med champagne og kransekage.

Fyraften med Ringe pigekor
Tirsdag d. 8. januar kl. 17 i Davinde kirke
Ved årets første fyraftensgudstjeneste medvirker Ringe kirkes pigekor
v/ Kirsten Wind Retoft. Koret består af 20 piger i alderen 13-20 år.

& 

Vær med til at synge lydt og sødt fra Højskolesangbogen!
Efterfølgende er der kaffe og rundstykker.

Filmklubben
Onsdag d. 16. januar kl. 19 i Fraugde sognegård
I denne sæson kredser vi om temaet ”en chance til”, og vi lægger
ud med filmen ‘Aldrig mere i morgen’ om den fandenivoldske
kunstner Thorvald. Da hans hjerte en dag holder op med at slå,
giver en engel ham en sidste chance for at følge de efterladte.
Der serveres vin, snacks og kaffe. Gratis entré.

Workshop for børn: Kom og lav glaskunst!
Søndag d. 20. januar kl. 13 i Fraugde sognegård
Glaskunstner Astrid Munck
laver glaskunst med børnene,
der hver især laver et glasikon
af små stykker glas. Tag børnene (10 år og opefter) med
til et par hyggelige timer.
Vi serverer saftevand og kage.
Pris pr. barn (til materialer)
30 kr.
Tilmelding senest d. 16. januar på: mariagrothrasmussen@gmail.
com eller 6047 6335.

Jeg hedder Arlette
– og jeg overlevede Auschwitz
Vi markerer Auschwitzdag med en kort andagt i Fraugde kirke,
hvorefter der i Fraugde sognegård vil være foredrag. Filmen ‘Arlette. En historie vi aldrig må glemme’ vises efterfølgende.
Arlette blev født i Paris i 1924 i en jødisk familie og endte i den
berygtede udryddelseslejr. I 1945 vendte hun hjem til Paris, og få
år senere blev hun gift med danske Ole Andersen. I 1990 begyndte
Arlette en foredragsrejse rundt i Danmark, og hvis helbredet tillader det, vil hun deltage denne aften.

Kirkesanger
Trine Lunau, tlf. 23 96 90 60, mail: trinelunau@gmail.com
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.
Lindvedkoret v/ Svend Skovbakke er et blandet kor med 37 sangere.
Koncerten kommer til at bestå af danske julesalmer, engelske christmas carols, som koret synger a capella, og et uddrag af kirkemusik
for kor og orkester. Der medvirker et lille kammerorkester.

En kort gudstjeneste med klezmer-musik v/ duoen Svøbsk og læsninger fra Det gamle Testamente.

Mennesker har en tendens til at håndtere fysiske og følelsesmæssige smerter på samme måde, men hvordan vi oplever smerter,
afhænger meget af vores erfaringer, forventninger og følelser. Negative følelser kan forstærke smerteoplevelsen, men der er knap så
meget viden om, hvordan positive følelser kan påvirke smerter.
Plesner præsenterer denne aften noget af den nyeste viden om,
hvordan smerter kan påvirkes af kærlighed, medfølelse og omsorg.

Tirsdag d. 1. januar kl. 14 i Fraugde kirke
og kl 16 i Allerup kirke

Fredag d. 11. januar kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Tirsdag d. 5. februar kl. 17 i Davinde kirke

Torsdag d. 7. februar kl. 19 i Fraugde sognegård

Nytårsdag

Så lydt og sødt under sky det klang,
som alle stjernernes Morgensang.

Fyraften med Svøbsk

Foredrag v/ overlæge Karin Bruun Plesner

Søndag d. 27. januar kl. 19 i Fraugde kirke og sognegård

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

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

Februar

Søndag d. 16. december kl. 14 i Davinde kirke

Ro til tro
Tirsdag d. 29. januar kl. 19.30 i Fraugde kirke
Kort og stemningsfuld aftengudstjeneste med lystænding, sang, bøn
og ord til fordybelse.

Himmel-klarhed og englesang, dem gav os
Gud med Morgensang
Fredag d. 8. februar kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Fællessang så englene synger!
Efterfølgende er der kaffe og rundstykker.

Filmklubben
Onsdag d. 20. februar kl. 19 i Fraugde sognegård
Den succesrige finansmand
Edward Cole og mekanikeren
Carter Chambers erklæres
uhelbredeligt syge og ender
på samme hospitalsstue. De
har begge et stort ønske om at
se og opleve alle de ting, de
endnu ikke har nået og drager
af sted på en oplevelsesrig
tur med masser af finurlige
eventyr.
Der serveres vin, snacks og kaffe. Gratis entré.

Poul Joachim Stender: Der er mere …
Søndag d. 24. februar kl. 15 i Davinde kirke
Igennem årene har sognepræst Poul Joachim Stender
skrevet en del bøger, og han
er kendt som en ivrig debattør
med kontroversielle meninger
om det naturlige og sanselige.
Efter en kort gudstjeneste
fortæller Stender om tendenser i tiden, og vores forhold
til vores sanser, lykke, erotik,
kontrol, sorg og død.
Undervejs vil der blive mulighed for en forfriskning. Alle er velkomne.

Ro til tro
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30 i Fraugde kirke
En pause i hverdagen - med lys, musik, sang, bøn og tid til stilhed.

Lunau & Sund med band
Torsdag d. 28. februar kl. 19 i Fraugde kirke
Trine Lunau og Peter Sund er lokale musikere fra Davinde med
5 album-udgivelser bag sig. De spiller koncerter i ind- og udland
med deres stærke, enkle sange på dansk.
Med sig har de keyboardspiller Palle Hjorth, bassist Bo Gryholt og
på trommer Peter Dombernowsky.
Kom og oplev et brag af en koncert.

