Dato

Fraugde

6. s. e. påske
2. juni

11 MH

Pinsedag
9. juni

11 SP

Allerup

9.30 SP
11 MH
Sanderumgaard

2. Pinsedag
10. juni
14
Sommermøde
Biskop Tine
Lindhardt

Trinitatis
16. juni

Det har lige været konfirmationstid! Til konfirmanderne holdes
der taler. Både af præsten i kirken, og også derhjemme er der
familiemedlemmer og venner, der holder tale til konfirmanderne.
Jeg læste for mange år siden en konfirmationstale, som Karen
Blixen skrev tilbage i 1962. Der står så meget opbyggeligt om
kirkens rum i den tale, at jeg en gang imellem tager talen frem
og genlæser den.
Karen Blixen var inviteret med til sin husholderskes søns konfirmationsfest, som blev holdt på Rungstedlund, hendes ejendom
ved Øresund, hvor konfirmanden Nils Carlsen havde levet det
meste af sin barndom.
Nils’ mor, Caroline Carlsen, var husholderske på Rungstedlund
og boede her sammen med Nils. Der skete det, at Karen Blixen
blev syg, da Nils skulle konfirmeres. Hun kom på sygehuset,
og kunne ikke være med til festen, men hun skrev en tale, som
hun gav til konfirmanden.
I konfirmationstalen til Nils Carlsen skrev Karen Blixen blandt
andet: ”Du har været i kirken i dag, Nils. Kirken er det højeste
hus, vi har, selv om vi bygger skyskrabere, ja den er i grunden
uendelig høj og har slet ikke noget tag, men har åben udsigt til
himmelrummet. Når du vågner i morgen, og tænker tilbage på
i dag. Når dine tanker senere hen, et langt liv igennem, vender
tilbage til konfirmationsdag, så hold dem en tid på denne stund
i kirken: Og lad ikke vejen mellem kirken og dig gro til med
græs. Gå tilbage til den, og ind ad dens dør. Hvis du har et valg
at træffe, en beslutning at tage, så gå derind og sid ganske stille
derinde”.
Det er en fin beskrivelse, Karen Blixen giver af kirkerummet.
Der sker noget med os, når vi træder ind i et kirkerum. Vi forundres. Vi forstår ikke alting, men der åbner sig for os en større
verden. Vi ser og hører, at der er noget, der er større end os selv,
for verden bliver større end alt, hvad der er menneskeligt.
I kirkens rum er der højt til loftet, plads til høje tanker og store
ord. Til vores drømme og længsler. Til eftertanken.
I kirkens rum åbner kristendommens store verden sig for os.


Signe Paludan

Davinde

1. s. e. trinitatis
23. juni

11 MH

2. s. e. trinitatis
30. juni

11 SP

3. s. e. trinitatis
7. juli

11 MH

4. s. e. trinitatis
14. juli

9.30 MH

5. s. e. trinitatis
21. juli

9.30 MH

6. s. e. trinitatis
28. juli

11 MH

7. s. e. trinitatis
4. august

11 SP
10
Anette F.
Schultz
Pilgrimsgudstjeneste

8. s. e. trinitatis
11. august

9. s. e. trinitatis
18. august

9.30 SP

10. s. e. trinitatis
11 SP
25. august
SP
MH

sognepræst Signe Paludan
konstitueret sognepræst Merete Holck
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Børnehjørnet
Babysalmesang
Torsdage kl. 11 i Fraugde kirke

Friluftsgudstjeneste på
Sanderumgaard

Traditionen tro indbydes du 2. pinsedag, dvs. den 10. juni, til friluftsgudstjeneste i Den romantiske Have.
Medbring tæpper og madkurv og
nyd en dag med fordybelse, musik
og samvær i den skønne have.

Kom og vær med til en dejlig og rolig stund med salmer og
sange, tilrettelagt for de allermindste og deres nybagte forældre.
Vi mødes om torsdagen i Fraugde kirke kl. 11.
Vi har stadig plads til flere babyer på holdet.
Tilmelding nødvendig til Trine på mail: trinelunau@gmail.com

Børnekor
Datoer efter aftale i Fraugde kirke

Sommermøde med Tine LIndhardt

Allerup præstegårdshave danner
den 16. juni rammerne for det årlige sommermøde med gudstjeneste og foredrag. Denne gang fortæller biskop Tine Lindhardt om ‘den
røde tråd’ i det bibelske univers, og
alle er meget velkomne.

Vi pønser på at starte et lille børnekor op i Fraugde kirke. Går
du i 3.- 6.klasse og har lyst til at synge sammen med andre og
prøve at synge til en gudstjeneste, er dette tilbud måske noget
for dig.
Send en mail til Trinelunau@gmail.com, så samler vi en lille flok,
øver 2-3 gange og synger et par salmer til en søndagsgudstjeneste.

Pilgrimsvandring fra Davinde kirke

Sidste års pilgrimsvandring var en
stor succes, og derfor får du den 11.
august atter muligheden for at deltage i en pilgrimsgudstjeneste og en
vandretur v/ Anette Foged Schultz.
Temaet er i år det at være begrænset
som menneske og afsøge grænsen.

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

KingoKlubben

KingoKlubben starter op igen i september.
Nærmere info følger i næste kirkeblad, på vores hjemmeside og
på Facebook.

Læs mere om kirkerne og vore aktiviteter på
vores hjemmeside: fraugdeallerupdavinde.dk

Sognevejviser

Juni

Sommermøde med gudstjeneste og foredrag
ved biskop Tine Lindhardt

Kirkekontor

Vandreture for Parkinsonforeningen

Søndag d. 16. juni kl. 14 i Allerup præstegårdshave

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

Onsdag d. 5. juni kl. 10.20 og fredag d. 7. juni kl. 10
fra Fraugde kirke

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

Menighedsråd

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

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

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

Foredrag: 100-året efter Versaillesfreden
Torsdag d. 6. juni kl. 19 i Fraugde sognegård

I juni 2019 er det 100 år siden, at
Versailles-konferencen skulle gøre en
ende på alle fremtidige krige. Det skete i
kølvandet på første verdenskrig, men allerede 20 år senere brød anden verdenskrig
ud. Krigens sejrherrer havde lagt op til,
at der skulle skabes en helt ny og mere
retfærdig verdensorden med Versaillesfreden. Man ville lave en ny international
organisation, hvor man kunne forhandle i stedet for at bekrige.
Så hvad gik galt? Professor ved Institut for Historie, SDU, Nils
Arne Sørensen fortæller denne aften om Versaillesfreden og dens
konsekvenser for Europa og verden.

Pinsedag
Søndag d. 9. juni 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
Mandag d. 10. juni kl. 11 på Sanderumgaard

Pastoratets præster holder sammen med præsterne fra Tornbjerg
sogn udendørsgudstjeneste i Den romantiske Have med prædiken v/ Merete Holck.
Messingkvintetten New Danish Brass medvirker.
Medbring gerne madkurv og tæpper til en hyggestund i haven
eller nyd en bid mad i cafeen.

Orgelkoncert med
Martin Aaskilde: Romantikkens Mestre
Torsdag d. 13. juni kl. 19 i Davinde kirke

I Davinde kirke fortsætter vi orgelkoncertrækken af musikhistoriens største
komponister. Denne gang er vi kommet
til romantikkens mestre. Kom og hør et
brag af en koncert med værker af Brahms,
Schumann, Mendelssohn, Hartmann og
Niels W. Gade.
I forbindelse med koncerten bliver der
budt på en lille forfriskning. Gratis adgang.

Fredag d. 14. juni kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Hver anden fredag mødes vi
til brød og fællessang.
Der er en god balancegang
af smør og poesi.

Morgensang
Fredag d. 12. juli kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Når du går rundt i solopgang
I denne sommer varm og lang
Du lytte bør til fuglens klang:
”Kom med til vores morgensang!”

Parkinsonforeningen indbyder til en historisk vandring gennem
tiden fra Morten Korch til Facebook, dvs. fra Fraugde, over Over
Holluf og til Tietgenbyen.
Vi mødes i Fraugde, hvor Morten Korch og Thomas Kingo er stedt
til hvile. Der er til Fraugde gode busforbindelser fra Odense, og
der er fine parkeringsmuligheder. Turen er på 4 km og foregår på
asfalt og fortove. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Ingen tilmelding.
Hilsen fra Ingolf, Per og Rebekka, Parkinsonforeningen

Morgensang

Juli

& 

& 

Gudstjeneste
Søndag d. 28. juli kl. 11 i Fraugde kirke

Efter gudstjenesten serveres der kaffe og kage, hvorefter biskoppen holder foredrag med titlen “Den røde tråd i Bibelen”.
Kan man finde en rød tråd i Bibelen, som binder den sammen
fra begyndelse til slutning? Det mener Tine Lindhardt, og i et
foredrag fyldt med fortællinger vil hun give sit bud på, hvad
denne røde tråd er, og hvordan den bugter sig igennem det store
bibelske univers.
Arrangementet er gratis og fælles for hele pastoratet.
Ved dårligt vejr holdes gudstjenesten i kirken og foredraget i
konfirmandstuen.

Mød Hanne og Ove - frivillige i kirken
Hanne og Ove er gift
og har siden september 2014 boet i
Fraugde. Her flyttede
de til, efter de begge
var gået på pension.
I 2017 blev Hanne
og Ove frivillige ved
Fraugde kirke.
Hvordan er det at være frivillig i jeres lokale kirke?
”Det er rart at hjælpe i kirken, både for mig og min hustru
Hanne. Hanne er frivillig i KingoKlubben, hvor hun får
mulighed for at snakke, som hun mangler, efter vi er gået
på pension. Før talte hun med mange mennesker i telefon,
da vi har været selvstændige i 25 år. Hun får mange gode
oplevelser med børnene i KingoKlubben.
Som frivillige kan vi beskæftige os med mange ting. Jeg
laver ting, der kan bruges i KingoKlubben og i kirken; dukketeater, fuglekasser, englevinger til kirken og plader til
dekorationer. Skal der flyttes borde i sognegården hjælper
jeg også med det. Hanne samler og får ideer til KingoKlubben, hun har fået et problem med benene, så hun ikke går
så meget.”
Er det anderledes at være frivillig i en kirke end i andre
foreninger eller klubber?
“Det er nok ikke meget anderledes at hjælpe i kirken end i
andre klubber. Vi har tidligere prøvet spejder og rideklubber, da vores børn var yngre. Nu får vi mulighed for at blive
beskæftiget med andre ting og holde motionen ved lige.”
Mange vil sikkert spørge, om man skal gå i kirke hver søndag for at være frivillig i kirken?
”Det er ikke nødvendigt at gå i kirke for at hjælpe, men det
hjælper”, siger Ove.
Kunne du tænke dig at være frivillig i din lokale kirke, så
hører dit menighedsråd gerne fra dig. Der er mange slags
opgaver, du som frivillig kan hjælpe med, og hjælpen er
værdsat.

Efter dagens gudstjeneste nyder vi et lille glas og siger tak for
denne gang til Merete Holck, der har vikarieret som sognepræst
under Anne Sophie Jakobsens barsel.

August
Morgensang
Fredag d. 9. august kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Hvis du har hang til kaffe
Og runde brød med oste
Dig kirken det vil skaffe
Og intet det skal koste.
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Pilgrimsvandring Davinde kirke
Søndag d. 11. august kl. 10 fra Davinde kirke

Vi gentager succcesen med
pilgrimsvandring fra Davinde
kirke.
Pilgrimspræst Anette Foged
Schultz indleder med en kort
pilgrimsgudstjeneste og vil
umiddelbart herefter lede et
par timers vandring (ca. 12
km) i Tarup-Davinde naturområde. Pilgrimsvandring giver et billede på din/den enkeltes
livsvandring og vil i år have særligt fokus på følgende emne:
Det at være afgrænset/begrænset som menneske – at gå til
grænsen for, hvor langt jeg kan gå, og hvor meget jeg kan bære.
Vi slutter af igen i Davinde kirke, hvor vi sammen nyder et glas
vin og et stykke brød.
Vand, frugt m.m. til turen får du med fra kirken.
Gå ikke glip af denne mulighed for en guidet pilgrimsvandring i
den dejlige natur ved Davinde.

Sogneudflugt 2019
Torsdag d. 22. august kl. 7.30-19.30

Pastoratet vil gerne invitere
til sommerudflugt.
Udflugten er primært rettet
mod ældre sognebørn.
Turen går til Vestjylland med
besøg i Hjerting kirke, frokost på Hjerting Badehotel
og sluttelig besøg på Tirpitz,
som er et nyligt åbnet museum indrettet i gamle bunkers ombygget ved arkitekt Bjarke Ingels.
Afgang fra parkeringspladsen ved Allerup kirke kl. 7.30 og
forventet hjemkomst ca. 19.30.
Vi kan kun være ca. 50 i bussen, så det er først til mølle-princippet.
Pris for deltagelse er kr. 100 pr. person, som opkræves i bussen.
Tilmelding skal ske til Hanne Ottosen, tlf. 2448 0844 eller mail:
heottosen@gmail.com senest d. 1.8.19.

