Sognevejviser

Babysalmesang

Børnebogsforfatteren Astrid Lindgren

Kirkekontor

Torsdage kl. 11-12 i Fraugde kirke

Som annonceret her i bladet holdes der sognedag i Allerup søndag
d. 22. september. Dagen begynder med gudstjeneste i kirken
kl. 10.30. Efterfølgende er der frokost i Forsamlingshuset. Efter
frokosten er der foredrag v. forfatter Jens Andersen, som har udgivet
Astrid Lindgren-biogragrafien “Denne dag, et liv”.

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.

Menighedsråd
Formand for Fraugde menighedsråd Thyge Torjusen
tlf. 29 28 07 75, mail: torjusen@youmail.dk
Kom og være med til en dejlig og rolig stund med salmer og
sange, tilrettelagt for de allermindste og deres nybagte forældre.
Første gang efter sommerferien er d. 05.09.19.
Tilmelding nødvendig til Trine på mail: trinelunau@gmail.com

Minikonfirmander i efteråret 2019
Tirsdage kl. 14-15 på Tingkærskolen
Tilbud til alle børn på Tingkærskolens 3. årgang.
Vi skal høre om dengang kristendommen kom til Danmark, vi
skal på opdagelse i kirkens vilde historie, høre fantastiske historier om en rigtig superhelt, nemlig Jesus. Vi tager på skattejagt i
kirken, vi synger og danser.
Undervisningen i foråret kommer til at foregå tirsdage kl. 14-15
på Tingkærskolen. Tilmeldningsblanket uddeles i klasserne i
august, og der kommer info på forældreintra.
Vi kommer til at have det sjovt, eftertænksomt, alvorligt og fjollet. Vi glæder os til at se jer.
Tilmelding via mail til: mariagrothrasmussen@gmail.com.
Mærk: Minikonfirmand2019/2

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 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.
KingoKlubben er et tilbud for de 6-10 årige.
Vi mødes mandage kl. 16-18 i Fraugde sognegård.
Kom glad - vi glæder os til at se jer.
Der er et begrænset antal pladser.
Der er løbende tilmelding til Maria Groth Rasmussen på: mariagrothrasmussen@gmail.com.
Mærk: KingoKlub2019

Gudstjenester i kirkerne
September, oktober og november 2019
Dato
11. s. e. trinitatis
1. september

Fraugde
11 AS

Siden slutningen af 1940’erne er Astrid Lindgrens børnebøger
blevet læst i mange børneværelser. Forfatterskabet slog for alvor
igennem i 1946 med bogen “Pippi Langstrømpe”. Det var Astrid
Lindgrens datter, Karin, der fandt på navnet “Pippi Langstrømpe”.
Som 7-årig i 1941 bad Karin sin mor om en godnathistorie. “Hvad
skal jeg fortælle om”, spurgte Astrid Lindgren. Datteren svarede, at
hun skulle fortælle om Pippi Langstrømpe. Moren spurgte ikke sin
datter om, hvem denne Pippi var, men begyndte at fortælle om en
helt usædvanlig pige. Først 5 år senere skrev Astrid Lindgren Pippi
Langstrømpe-historierne ned, og bogen blev udgivet som børnebog.

17 SP
Fyraften
m/ cellomusik

12. s. e. trinitatis
8. september

11 AS

13. s. e. trinitatis
15. september

11 SP

Ronja Røverdatter var den sidste heltinde, der blev født af Astrid
Lindgrens fantasi. Bogen blev skrevet i 1981. Da var Astrid Lindgren
74 år. Børnebogen “Ronja Røverdatter” stiller det gode og det onde
over for hinanden. Børnebogen “Ronja Røverdatter” har ligesom
den bibelske fortælling det overordnede tema, at mens ondskab
skaber meningsløshed, frygt og utryghed, skaber kærligheden mening, nærvær og glæde i livet. Handlingen i bogen “Ronja Røverdatter” begynder med, at Ronja bliver født i den røverborg, hendes
far, røverhøvdingen Mattis, regerer over. Da Ronja er blevet en stor
pige, sender hendes far og mor hende ud i skoven. Hér møder hun
et andet barn - drengen Birk. De synes om hinanden, de 2 børn, da
de ser hinanden. De smiler til hinanden. Det skulle vise sig, at børnenes fædre begge er røverhøvdinge, og at de bekæmper hinanden.
Da det går op for børnene, stivner smilet igen. Da begynder de at
skændes. De hælder alle de skældsord, som de hver især har hørt
om den andens far, ud over hinanden.
Det voldsomme skænderi overvindes imidlertid, da Birk (mens de
skændes) falder ned i et dybt hul i jorden. Ronja får medlidenhed
med Birk. Det lykkes hende at redde Birk. Efter denne scene, udvikler der sig et meget varmt venskab imellem de 2 børn, men det er
vanskeligt at være venner, når ens fædre hader hinanden. På trods
vokser de 2 børns venskab sig stærktere og stærkere. Fædrene, der
har det svært med, at deres barns bedste ven er barn af ærkefjenden, indser, at de 2 børns kærlighed til hinanden er så stærk, at de
ikke kan skille dem ad.
Fortællingen om Ronja Røverdatter er en smuk fortælling om, at
kærligheden kan fordrive ondskab. De 2 røverhøvdinge opgiver røverlivet, fordi deres børn, som de elsker så højt, Ronja og Birk, lader
dem forstå, at meningen med livet ligger i at være noget for andre.
Meningen ligger ikke i at tage fra andre. Derfor giver “røverlivet
ingen mening og glæde af sig”, siger børnene til deres røverfædre.
Børnenes ord gør indtryk. Røverfædrene kommer til at indse, at det
er rigtigt, hvad deres børn siger til dem. Børnene får med andre ord
deres fædre til at ophøre med at være røvere - og de 2 røverhøvdinge slutter fred.

Signe Paludan

14. s. e. trinitatis
22. september

15. s. e. trinitatis
29. september

10 AS
Høstgudstjeneste
for børn
17 AS
Fyraften m/ Hans
Henriksen

Sognepræst Signe Paludan
Allerup præstegård, Allerup Bygade 54
tlf. 65 95 80 61, mail: srp@km.dk

Tirsdag
1. oktober

Kirketjenere

16. s. e. trinitatis
6. oktober

11 AS

17. s. e. trinitatis
13. oktober

11 SP

18. s. e. trinitatis
20. oktober

11 AS
Gudstjeneste
som afslutning på
Kingo-ugen

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

9.30 SP

14 SP
Prædiken og
foredrag v/ Johan
Fynbo

Allehelgensdag
3. november

17 AS

15.30 SP

11 SP

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.

22. s. e. trinitatis
17. november

11 AS

Sidste søndag
i kirkeåret
24. november

11 AS

SP
AS

19 SP
17 SP
Fyraften m/
J.S. Bach og
Astrid Lindgren

Tirsdag
5. november
21. s. e. trinitatis
10. november

Besøg www.fraugdeallerupdavinde.dk for mere information
om de tre kirkers virke, kontaktpersoner, aktiviteter m.v.
Du kan desuden sende mails som sikker post til præster og
menighedsråd via hjemmesiden.

9.30 AS

19. s. e. trinitatis
27. oktober

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

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

9.30 SP
10.30 SP
Gudstjeneste med
efterfølgende
frokost og foredrag
om Astrid Lindgren i Forsamlingshuset

Præster
Kirkebogsførende sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Fraugde præstegård, Fraugdevej 59
tlf. 65 97 21 60, mail: asos@km.dk

Davinde
9.30 AS

Tirsdag
3. september

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

Allerup

9.30 SP

KIRKEBL AD

Klumme

14 AS
Foredrag
v/ Karsten Nissen
9.30 AS

sognepræst Signe Paludan
sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen

Grafisk produktion: www.prografisk.dk
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Sognedag i Allerup
Velkommen til alle til sognedag
i Allerup d. 22. september med
gudstjeneste i kirken og frokost
samt foredrag v/ Jens Andersen om
Astrid Lindgrens liv og forfatterskab i forsamlingshuset. Vel mødt.

Nyt i Fraugde: Kingo Festival
I uge 42 holder Fraugde kirke
Kingo Festival. Gennem guidede
ture i kirken, foredrag, sang,
koncerter, børnearrangementer og
gudstjenester sætter vi fokus på
vores salmedigter Thomas Kingo.

Foredrag om kristenforfølgelser
Tidligere biskop Karsten Nissen vil
den 17. november i Davinde afholde prædiken samt tale om forfulgte kristne. Hvor er problemet
fremherskende, og hvad indebærer
det at være forfulgt pga. troen?

Fraugde
Allerup
Davinde
sogne

September
Fyraften med cellomusik
Tirsdag d. 3. september kl. 17 i Davinde kirke
Ida Riegels, der er uddannet cellist
fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, spiller ved gudstjenesten. Ud over til salmerne, spiller
hun også i forbindelse med præ- og
postludium og efter prædikenen
satser fra Bachs cellosuiter.
Ida Riegel spiller på en cello, hun
selv har bygget. Den er specialdesignet for at få et instrument med en dyb klang, der egner sig til
Bachs musik og hendes egne kompositioner.

Foredrag: Elvira Madigan, myte og virkelighed
Torsdag d. 5. september kl. 19 i Fraugde sognegård
I 150-året for Elvira Madigans fødsel lever den eventyrlige historie
om cirkusstjernens kærlighedsaffære med Sixten Sparre videre.
Parret satte ifølge myten alt på
spil for at få lov til at udfolde
deres kærlighed til hinanden – og
betalte den ultimative pris. Med
respekt for menneskene bag myten gør historiker Morten Hammeken op med nogle af de gængse, romantiske forestillinger om
parret. Med udgangspunkt i sin oversættelse og redigering af Klas
Grönqvists bog ”En Dråbe Faldt”, går han i foredraget i dybden
med særligt Elviras historie; først som cirkusstjerne, og senere
som ufrivillig hovedperson i ”dramaet på Tåsinge”.

Davinde Musik & Kunst Festival 2019
Lørdag d. 7. september kl. 14-02
i Davinde kirke og forsamlingshus
Denne nye festival har fokus på
musik, kunst, hjemmelavet mad,
lokalt producerede delikatesser og
nærværende fællesskab.
Musikken leveres af lokale musikere: Svøbsk og Lunau&Sund samt
bl.a. de internationalt anerkendte
“The White Album”.
Kunsten, der vises centrale steder
i byen, består af værker skabt i papir, tekstil og glas v/ lokale Begitte
Lynge Andersen og Marie Retpen.
Dagen afsluttes med middag og et festligt folkemusikbal.
De 110 billetter á kr. 425 sælges på billetto.dk – læs mere på
Facebook.

til moderen er mildt sagt ikke godt, og alt imens hun forsøger at
opretholde et billede af, at hun har alt under kontrol, udfoldes filmens historie. Det ene øjeblik kan man ikke holde Paula og hendes fandenivoldskhed ud, det næste øjeblik elsker man hende.
Gratis adgang - der serveres vin og snacks til filmen.

Sognedag i Allerup
Søndag d. 22. september kl. 10.30 i Allerup
Sognedagen i Allerup begynder
med gudstjeneste kl.10.30. Efter
gudstjenesten fortsætter dagen
i Allerup Forsamlingshus med
frokost og efterfølgende foredrag
om Astrid Lindgrens liv og forfatterskab v/ forfatter Jens Andersen,
som har skrevet Astrid Lindgrenbiografien “Denne dag, et liv”.
Arrangementet er gratis og fælles for hele pastoratet.
Tilmelding d. 26. august - 16. september til Hanne Ottosen på
tlf. 24 48 08 44 eller heottosen@gmail.com.

Ro til tro
Onsdag d. 25. september kl. 19.30 i Fraugde kirke
Velkommen til en kort aftengudstjeneste med lys, musik, bøn og
tid til stilhed og eftertænksomhed. Et åndehul fra dagens uro og
stress.
Efter gudstjenesten serveres et glas vin.

Svenskekrigene

Før jeg som blomsten visne må, da tænker jeg nu særligt på
At vi i dag nok synge må: ”Septembers himmel er så blå”.
Efter en times fællessang er der kaffe og rundstykker.

Filmklubben: TEMA om at finde
eller genopfinde sig selv
Onsdag d. 18. september kl. 19 i Fraugde sognegård
Vi starter denne sæson med den franske film Montparnasse
Bienvenüe der handler om Paula, der er på kanten af et nervøst
sammenbrud. Hendes kæreste har forladt hende, hendes forhold

Onsdag d. 2. oktober kl 19 i Fraugde sognegård
Into the Wild. Sammen med en ung mand drager vi ud i vildmarken i jagten på meningen med livet. Denne film er inspireret af
den sande historie om Christopher McCandless, en ung mand,
der forlader sit komfortable og trygge liv til fordel for en fri tilværelse på landevejen og i vildmarken. Han påbegynder med andre
ord en lang rejse. Uden sikkerhedsnet og dollars i rygsækken.
På farten ud i det uvisse. Undervejs møder han meget forskellige mennesker, som hver for sig sætter hans eget liv og længsel i
relief, og for hvem han selv kommer til at betyde noget særligt.
Gratis adgang - der serveres vin og snacks til filmen.

Foredrag om Kim Larsen v/ Jens Andersen

Som led i det historiske projekt Kend dit Davinde kommer historiker og forfatter Lars Christensen til Davinde kirke og fortæller om
de blodige svenskekrige og deres konsekvenser for den almene
befolkning. Der vil blive fokuseret på krigenes betydning for
Østfyn.
Arrangementet er gratis.

Tak for mad! – Giv glad!
Søndag d. 29. september kl. 10 i Fraugde kirke
Børnehøstgudstjeneste og leg for de små i samarbejde med Fraugde Beboerforening og FDF. Børn i verden burde have samme vilkår, men det har de ikke, og vi vil gerne hjælpe. Derfor inviterer
vi til en dag med masser af sjov, og overskuddet giver vi til børn i
verden, der har brug for hjælp. Vi starter med en kort børnegudstjeneste i kirken med fortælling og sang, og bagefter er der masser
af aktiviteter foran sognegården, bl.a en stor hoppeborg, ansigtsmaling og meget, meget mere. Vi giver af vores overskud! Det
betyder, at der ikke er en fast pris på aktiviteterne, men når dagen
er slut, donerer vi hver især det beløb, vi synes. De indsamlede
penge går til Fru Hansens Plan, en lille nødhjælpsorganisation der
laver socialt arbejde i Ghana.

Oktober

velkommenskilte 150 kr., små billeder ca. 80 kr. og huse 40 kr.
Det er gratis at deltage. Du betaler kun for de materialer, du
bruger.

Foredrag v/ Daniel Rye, IS-fange i Syrien
Onsdag d. 23. oktober kl. 19 i Allerup forsamlingshus
Daniel Rye er freelance fotograf. Han blev
taget til fange af Islamisk Stat (IS) og holdt
fanget i 13 måneder. Daniel gæster Allerup
og fortæller om sin tid i fangenskab. Der
serveres en let anretning, hvorfor prisen for
at deltage i dette arrangement er kr. 100.
Tilmelding den 1. til 18. oktober på tlf. 2448
0844 eller mail heottosen@gmail.com.

Onsdag d. 9. oktober kl. 18-20.30 i Davinde forsamlingshus
Den kendte forfatter Jens Andersen
tager udgangspunkt i sin biografi om
Kim Larsen og fortæller om den folkekære musiker og hans farverige liv.
Vi hører bl.a. om en faderløs
opvækst på stenbroen, barndomsdrømmen om at blive cykelrytter
eller luftakrobat, ungdommen, hvor
rockmusikken holdt sit indtog, det
korte skolelærerjob og slumstormerårene omkring 1968 på Christianshavn, hvor Gasolin blev til.
Et muntert foredrag om mennesker, litteratur, sang og kærlighed,
hvor der – med Kim Larsens ord og i hans ånd – er ”både til
gården og til gaden”.
Der vil være mulighed for at købe lidt smørrebrød og drikkevarer.
Arrangementet er gratis.

Torsdag d. 26. september kl. 19 Davinde kirke

Morgensang
Fredag d. 13. september kl. 9.30 i Fraugde sognegård

Filmklubben

Morgensang
Fredag d. 11. oktober kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Da vågner liv og skaberkraft, og dronning søger droner,
da elsker liv af al sin magt til livsmusikkens toner.

Kingo Festival
Uge 42/2019 i Fraugde kirke
I uge 42 holder Fraugde kirke
Kingo Festival med fokus på
Thomas Kingo.
Tag dit barn under armen til
Kingojagt. Kom og få en guided
tur i kirken, hvor Hans Edvard
Bjærre vil fortælle sjove historier om Kingo. Kom til foredrag
om Kingo med Claus Franck.
Prøv at synge i kor for en dag
med Kingokoret. Hør koncert
med Kingos digte eller syng
med på hans salmer til Kingo-gudstjenesten.
Kort og godt. Kom i Fraugde kirke i uge 42, hvor vi fejrer
Thomas Kingo.
Læs mere om Kingo Festivalen i den vedlagte flyer.

Tirsdag d. 1. oktober kl. 17
i Davinde kirke

Glas- og smykkekursus med Astrid Munck

Til denne fyraftensgudstjeneste kan
du glæde dig over sang v/ Hans
Henriksen. Han er kirkesanger i
Ullerslev kirke og vil i Davinde
synge sange fra fx musicals samt
traditionelle salmer.

Denne aften, hvor du snuser til glassets forunderlige verden, vil du
kunne lave glassmykker med fx engle, velkommenskilte, små skåle, huse eller et lille billede. Glaskunstner Astrid Munck vil guide
dig gennem forløbet. Dine ting vil blive brændt, og du kan hente
dem nogle uger senere. Prisen for materialer varierer, afhængigt
af hvad du laver – smykker koster ca. 50 kr. stykket, skåle 110 kr.,

Onsdag d. 23. oktober kl. 19 i Fraugde sognegård

Onsdag d. 6. november kl. 19 i Fraugde sognegård
I sæsonens sidste film møder vi Britt-Marie, der efter 40 års ægteskab forlader sin mand, da hun opdager, at han har et hemmeligt
forhold til en anden og yngre kvinde. Hun forlader et liv i et
pænt villahus, hvor alt har været sat i system, alt skrevet ned på
en blok. Det giver orden og ro, som hun siger. Men nu må hun
stå på egne ben og efterlader den genkendelige og nøje tilrettelagte hverdag bag sig. Selv om hun aldrig har haft et job, bliver
hun ansat som leder på et fritidshjem i den lille svenske flække
Borg. Det er en stor udfordring for den vanevante Britt-Marie.
”En dag ad gangen,” siger hun grædende til sig selv. Britt-Marie
er et svensk komediedrama om at finde sig selv.
Gratis adgang. Der serveres vin og snacks til filmen.

Morgensang
Fredag d. 8. november kl. 9.30 i Fraugde sognegård
Synge vil vi, legen er magt
mer end beregning, forstand og foragt.

Lørdagshøjskole: Sprog og ritualer
Gudstjeneste og foredrag v/ Johan Fynbo
Søndag d. 27. oktober kl. 14 i Davinde kirke
Arrangementet begynder med gudstjeneste kl. 14, hvor Johan Fynbo prædiker, og
Signe Paludan er liturg.
Efter gudstjenesten vil der være forfriskning og kage. Derefter holder Johan Fynbo
sit foredrag med titlen Tro og videnskab:
Mod og modsætning.
I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. I foredraget vil Johan
Fynbo, der er astronom ved Niels Bohr
Instituttet i København, først skitsere sin vej ind i forskningen fra
en baggrund som bondesøn fra Koldingegnen.
Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle kort om, hvad han arbejder med indenfor astromien. Endelig vil han diskutere spændingsfeltet inden for tro og
forskning og argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde
som forsker som et troende menneske.

Lørdag d. 9. november kl. 14-18 i Tornbjerg kirkes sognelokaler
Højskoledagen er et
samarbejde mellem
Tornbjerg, Fraugde, Allerup og Davinde sogne.
Højskolebevægelsen og
Folkekirken er to store
åndsbårne institutioner,
som man vel kan anse
for at være en slags indikation på, hvad der sker her til lands. Begge institutioner arbejder
i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse, og fremtidens
åndssprog og ritualer står til diskussion denne lørdag.
Oplæg v/ v/ Jørgen Carlsen om den kommende højskolesangbog
og v/ Eberhard Harbsmeier om kirkens ritualer og tekster.
Pris inkl. spisning kl. 18 er kr. 150. Tilmelding til kirkekontoret
tlf. 6615 4182 eller tornbjerg.sogn@km.dk senest d. 3. november
2019.

Foredrag: Dirch Passer v/ Kristoffer Ditlevsen
Torsdag d. 14. november kl. 19 i Fraugde sognegård

Ro til tro
Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30 i Fraugde kirke
En pause fra hverdagens larm og hektiske tempo. Kort og
stemningsfuld aftengudstjeneste med lystænding, sang og ord til
fordybelse.
Efter gudstjenesten serveres et glas vin.

November
Fyraften med J.S. Bach og Astrid Lindgren
Tirsdag d. 5. november kl. 17 i Davinde kirke

Fyraften med sang v/ Hans Henriksen

Filmklubben

Martin Aaskilde spiller orgel til denne
musikandagt, hvor
efterårets salmer og
J.S. Bachs - Concerto
i d-mol BWV 596 vil
omkranse aftenens
tema: Astrid Lindgrens
fortællinger og det
bibelske univers.

”Der sidder fire mand på en tømmerflåde”,
”Op og dååå” og ”Manden der er holdt op
med at ryge” er blot nogle af de revynumre, vi husker Dirch Passer for. Dirch
Passer var en af sin tids mest populære
danske skuespillere frem til sin død i 1980.
Han skabte nogle uforglemmelige figurer
på både film og i et utal af revyer. Kom om
bag ved og ind til lidt af mennesket, når
cand. mag. i teatervidenskab Kristoffer Ditlevsen gæster Fraugde.
Hør bl.a. om Dirch Passers barndom, vej ind i skuespilfaget,
humor og indflydelse på dansk revy og underholdning.

Foredrag om forfulgte kristne v/ Karsten Nissen
Søndag d. 17. november kl. 14 i Davinde kirke
Efter en kort prædiken v/ tidligere biskop Karsten Nissen vil han
i sit foredrag om forfulgte kristne forsøge at definere, hvad det
vil sige at være forfulgt, give en oversigt over de områder, hvor
kristne forfølges, og prøve på at anvise handlemuligheder for os
i Danmark.
Nissen er en af initiativtagerne bag en ny dansk tænketank for
kristenforfølgelser.
Arrangementet er gratis, og der serveres en forfriskning mellem
prædiken og foredrag.

