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Fælles aktiviteter

ind i en kirke, foldede mine hænder
og bad Jesus Kristus om at give et
tegn, hvis han altså eksisterede. At der
kom et tydeligt svar tilbage og fortsat
gør, er mit livs største overraskelse”,
siger Dina. Ost og rødvin 35 kr.

Fællesspisning, sang og hygge
Søndag 2. september kl. 17.00
i Sanderum Sognegård
Kirkens ortodokse kor medvirker og
sognepræst Pernille Svendsen fortæller om den ortodokse kirkes ikoner. 65
kr. for mad og vin. Tilmelding senest
29. august til sanderum.sogn@km.dk

Koncert med Brothers of Mercy
Torsdag den 13. september kl. 19.00
i Ravnebjerg Kirke
To sognepræster og en idéhistoriker
fortolker under navnet “Brothers of
Mercy” Leonard Cohens sange.

Sensommerkoncert
Tirsdag 4. september kl. 19.30
i Bellinge Sognehus
Musicalsanger Eva Maria Bjerager
vil gennem et varieret program dele
nogle af sine absolut yndlingssange
denne aften. Kom og oplev, hvad det
kan blive til, når man – som Eva Maria
– starter i Brændekilde-Bellinge kirkekor! Klaver: Bjørn Krog Thesbjerg.

Åbent hus - Elvira Madigan og
Sixten Sparre – En kærligheds
historie

Torsdag 27. september kl. 19-21
i Bellinge Sognehus
Årets Bellingeborger Bjørn Krog Thesbjerg vil vælge sange og fortælle til
denne sangaften. Undervejs er der tid
til spørgsmål, sangønsker samt kaffe
og kage til 20 kr.

“Da kvinderne tog kjolen på”
– ved Esther Rützou
Torsdag 13. september kl. 14.30
i Bellinge Sognehus
28. april 1948 er dagen, hvor de første
kvinder i verden blev ordineret af en
biskop – i Odense. Få fortællingen om
de første kvindelige præster, om mod,
kald og stædighed – og om at tage sin
tro alvorligt.

Gospelworkshop
– ved Bebiane Bøje
Søndag 30. september kl. 10-17 i Brændekilde Kirke – det er gratis at deltage!
Slip sangglæden løs og kom til gos
pelworkshop. For alle interesserede
uanset sang erfaring. Tilmelding til
organist.bellingekirke@gmail.com. Vi
runder dagen af med at synge til en
festlig gospelgudstjeneste kl. 16.

Onsdag 12. september kl. 14.00-16.00
i Sanderum Sognegård
Cand. mag. og idéhistoriker Morten
Berle Hammeken kaster nyt lys over
den klassiske kærlighedshistorie mellem Elvira og Sixten, der er blevet døbt
Aarhundredets Kjerlighedshistorie, og
stiller nogle kritiske spørgsmål til den
klassiske fortælling. Kaffe og kage 25 kr.

Efterårssangaften
– med årets Bellingeborger

Hyggecafe
Onsdag 19. september kl. 14.30
i Ravnebjerg Kirkeanneks
Benny Andersen! Mettea Engelund og
Bent Hovalt Bertelsen fortæller, synger
og spiller med afsæt i hans liv og sange.

Foto: Daniel Rye

“Ingemanns levnedsbog”
– ved Lars Thorkild Bjørn
Onsdag 3. oktober kl. 19.00
i Bellinge Kirke

Foredrag med Astrid
fra “Alene i vildmarken”
Onsdag 12. september kl. 19.00-21.30
i Ubberud Kultur- og bevægelseshus
Astrid Hadberg fortæller om sine fantastiske oplevelser i vildmarken.
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Foredraget tegner et portræt af den
børnekære, men barnløse B. S. Ingemann. En bemærkelsesværdig periode
Torsdag 20. september kl. 19.30
i Guldalderen opleves - på storskærm
i Sanderum Sognegård
- gennem levende fortælling og digteTv-vært og skuespiller Dina Al- rens kendte sange. Foredraget støttes
Erhayem: “Jeg var ateist, men trådte af Fonden Bellinge Transformer.

Sogneaften – Fra ateist til troende

Fælles aktiviteter

Åbent Hus
– Livsglæde i med- og modgang
Onsdag 10. oktober kl. 14.00-16.00
i Sanderum Sognegård
Med kig i bakspejlet på Trine Alvildas
egen farverige livshistorie vil hun fortælle om almentmenneskelige livs
temaer og minde os om, at alle livets
aldre altid lever i os. Trine vil komme
ind på, hvordan man holder sjælen
ung, bevarer sin livsglæde og tør levet
i nuet. Kaffe og kage 25 kr.

“Protest i kristentroens navn Christian Bartholdy og besættelsestiden” – ved Kurt Ettrup Larsen
Torsdag 11. oktober kl. 14.30
i Bellinge Sognehus

Fællessang fra “den danske sangskat”
med organist Peter Nørskov Jørgensen og kirkesanger Peter Toft.

Fra mor til monster – om en kvindes kamp mod alkoholafhængighed.
Hør Anna Marie Aggerholm fortælle
om sine 17 år som aktiv alkoholiker,
- hvordan alt og alle omkring hende
mistede pusten og lod sig manipulere
af hendes benægtelser, løgne og retfærdiggørelser. Kaffe og kage 25 kr.

Sogneaften med fællessang

Koncert i verdensklasse:
Blum/Haugaard

Torsdag 1. november kl. 19.30
i Sanderum Sognegård

Torsdag 15. november kl. 19.30
i Sanderum Kirke

I anledning af “Spil Dansk Ugen”,
som ligger i uge 44, er der koncerter,
fællessang og meget mere i hele landet. I Sanderum markerer vi arrangementet ved at synge fællessange i
sognegården. Ost og rødvin 35 kr.

Sangerinden Helene Blum og violinisten Harald Haugaard giver koncerter
over det meste af verden og roses til
skyerne af såvel anmeldere som koncertarrangører og publikum. Med sig
denne dag har de pianisten Christoffer Møller. Der venter med garanti en
helt særlig oplevelse, når de tre gæster
Sanderum Kirke! Fri entré.

“Humor og Lyst – Livets Salt”
– ved Carl Erik Lundgaard

Foredrag med forfatter
Jesper Wung-Sung

Torsdag 8. november kl. 14.30
i Bellinge Sognehus

Onsdag 21. november kl. 19.00
i Ubberud Kultur- og bevægelseshus
Entre: 100 kr.

Sangaften
Torsdag 25. oktober kl. 19.00-21.00
i Ubberud Kultur- og bevægelseshus

Under den tyske besættelse var kirkens forhold til krig og besættelsesmagt et stort spørgsmål. En af de
centrale personer i den forbindelse
var sognepræst Christian Bartholdy,
som Kurt E. Larsen vil fortælle om
ud fra sin doktordisputats.

Hyggecafe
Onsdag 17. oktober kl. 14.30
i Ravnebjerg Kirkeanneks
Vi var fredens tjenere. Foredrag med
Tony From Petersen, der kommer og
fortæller videre om sin tid som dansk
FN soldat. Med afsæt i sin nye bog.

Carl Erik Lundgaard – historiefortæller, musiker, komponist, lektor og
i 2015 udnævnt til Rigsspillemand i
Danmark – fortæller historier og
spiller musik med afsæt i mødet
med mennesker, der kom til at præge hans liv – en perlerække af spille
mænd, originaler, fortællere m.m.

Åbent Hus – Kong Alkohol
i spadseredragt og høje hæle
Onsdag 14. november kl. 14.00-16.00
i Sanderum Sognegård

Sogneaften: Sogne- og sygehuspræst: Preben Kok - Slip livet løs!
Onsdag 28. november kl. 19.30
Vi har ofte en urealistisk forestilling
om, hvor meget styr vi kan have på livet. Derfor tynges vi ofte af skyldfølelse, hvor vi slet ingen skyld kan have,
fordi vi ikke har magten. Vi har glemt,
at sårbarheden kan være frugtbar og
livgivende. Hvad kan troen hjælpe
med? Ost og rødvin 35 kr.
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Sanderum Kirke

Præsten skriver:
Der er her i livet en tid for alt. En tid
til at fødes og en tid til at dø. En tid til
at le og en tid til at græde. En tid til at
favne og ikke favne og en tid til krig og
en tid til fred. Livet går op og ned og vi
må, som mennesker lære, at Gud har
omsorg for os igennem alt, hvad som
sker os. De gode dage giver os lykke
og de onde dage bekymringer, men

accepterer vi, at det er sådan livet er,
så kan vi vente på det gode i de svære dage og finde glæde ved livet, som
er os givet. Gud har omsorg for os og
evigheden har han lagt i vore hjerter.
Min sjæl, hvad vil du mere? Lad taknemmeligheden fylde dit hjerte ud.
Susanne Holst

NYT Børnefamilieeftermiddag
– Anette Jahn og Noas Drømmerejse
Søndag 7. oktober kl. 16.00 i Sanderum Kirke
I efteråret 2018 sætter vi et nyt initiativ
for børnefamilier i gang. Vi mødes i kirken kl. 16.00, hvor vi får en fælles oplevelse i kirkens rum og efterfølgende går
vi i sognegården og spiser sammen.
Søndag 7. oktober indleder vi det
nye initiativ med en poetisk og underholdende fortælling om Noas ark
og enhver børnegruppes evige rejse
fra uvenskab mod venskab. Fortælles
med helt enkle virkemidler, og børnene involveres med stemme og krop
undervejs. Varighed: 40 min.
Efterfølgende går vi i sognegården
og spiser byg-selv-burgere sammen.
Pris for mad er 10 kr. for børn og 20 kr.
for voksne.

Der er tilmelding på kirkekontoret til
spisning senest 2 dage før.

Babysalmesang
Salmer er en vigtig del af vores kulturarv, og babysalmesang er en mulighed
for at give nogle af de smukke salmer
videre til vores børn. Babysalmesang
giver desuden en mulighed for at være i
det smukke kirkerum og nyde den særlige klang på en uformel måde. Her kan
skabes en helt særlig stemning af ro og
fordybelse til glæde for både forældre
og babyer i en til tider travl og larmende
hverdag. Datoer som følger, alle dage
kl. 10.00, i kirken: 5. sept., 12. sept., 19.
sept., 26. sept., 3. okt., 10. okt., 24. okt.,
31. okt. Tilmelding til kirkekontoret.

Sogneudflugt
Torsdag 13. september
fra kl. 8.30
Sogneudflugten går i år til det sydfynske. Moderne kirkekunst, Ernsts
Samlinger og Willemoesmuseet bliver nogle af højdepunkterne. Vi spiser dejlig mad på restaurant “La Posta” ved Assens havn og kører til det
smukke Helnæs og kaffen indtages
på Gl. Avernæs. Pris: 350 kr. pr. person. Tilmelding til kirkekontoret.

KOR:
Aktiviteter i Sanderum Kirke og Sognegård
1. sept.
2. sept.
5. sept.
11. sept.
12. sept.
12. sept.
13. sept.
13. sept.
18. sept.
19. sept.
19. sept.
19. sept.
20. sept.
26. sept.
27. sept.
3. okt.
3. okt.
7. okt.
9. okt.
10. okt.
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kl. 10.30 Dåbsgudstjeneste
kl. 17.00 Fællesspisning
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 10.00 Mandeklub
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 14.00 Åbent Hus
kl. 08.30 Sogneudflugt
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
kl. 17.15 Ortodoks kor
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 13.30 Flittige Hænder
kl. 17.00 Sigurd-koncert i Dyrup
kl. 19.30	Sogneaften
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 19.30 Litteraturkreds
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 17.15 Ortodoks kor
kl. 16.00	Familieeftermiddag
kl. 10.00 Mandeklub
kl. 10.00 Babysalmesang

10. okt.
11. okt.
17. okt.
24. okt.
28. okt.
31. okt.
1. nov.
3. nov.
4. nov.
7. nov.
8. nov.
13. nov.
14. nov.
14. nov.
15. nov.
21. nov.
22. nov.
28. nov.
28. nov.
2. dec.

kl. 14.00 Åbent Hus
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
kl. 13.30 Flittige Hænder
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 10.30 BUSK
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 19.30	Sogneaften
kl. 10.30 Dåbsgudstjeneste
kl. 13.30 Alle Helgen
kl. 17.00	Fyraftenskoncert
kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
kl. 10.00 Mandeklub
kl. 14.00 Åbent Hus
kl. 17.15 Ortodoks kor
kl. 19.30 Koncert Blum/Haugaard
kl. 13.30 Flittige Hænder
kl. 17.00 Litteraturkreds + spisning
kl. 17.15 Ortodoks kor
kl. 19.30 Sogneaften
kl. 10.00 Julebasar

Sanderum kirkes kor øver igen
fra onsdag den 22. august 2018
Børnekoret (3.-5. klasse) øver
onsdage kl. 16.00-17.00.
Ungdomskoret (fra ca. 6. klasse)
øver onsdage kl. 16.45-ca.18.00.
Begge kor mødes i kirkens
sognelokaler (Sanderumvej 129)
• Alle, nye som gamle, er meget
velkomne!
• Det er gratis at deltage, og korsangerne aflønnes ved deltagelse i gudstjenester m.m.
Tilmelding/spørgsmål til korleder
Kamilla Sørensen på organist@
kamillasorensen.dk / tlf: 40581969

Sanderum Kirke

Gudstjenester med særligt fokus
Lørdagsdåb
Den første lørdag i udvalgte måneder er der mulighed for at få sit
barn døbt ved en særlig dåbs- og
familiegudstjeneste. Der er planlagt
dåbsgudstjeneste 1. september og
3. november, begge kl. 10.30.
Gudstjenesterne er åbne for alle!
Høstgudstjeneste
Søndag 23. september kl. 10.30:
Sikke en velsignet sommer vi har
haft. Frugttræerne bugner og kornet skulle ikke tørres i år. Vi får brød
på bordet igen. Lad os fejre det
sammen og takke Gud for al hans
velsignelse. Efter gudstjenesten går
vi i sognegården og får hjemmela-

vede brombærlagkager og synger
høstsange.
BUSK-Gudstjeneste
Søndag d. 28. oktober kl. 10.30:
BUSK er forkortelse af Børn, Unge,
Sogn og Kirke. Hvert år holder vi en
særlig gudstjeneste for børn og unge.
Konfirmanderne er, sammen med
præsten, med til at tilrettelægge, forberede og sørge for at gudstjenesten
afvikles. Efter gudstjenesten er der
pølser, brød og sodavand i sognegården for alle. Arrangementet er gratis.
Alle Helgensgudstjeneste
Søndag 4. november: Mindeguds
tjeneste for vore afdøde. Mange

Kom og syng
med Sigurd!
Går du i 0.-6. klasse i
Sanderum, Brændekilde,
Bellinge eller Dyrup?
Kunne du tænke dig at
optræde sammen med
Sigurd? Så er her et godt tilbud til dig!
Det hele foregår over 3 onsdage i september:
(Det er nødvendigt at komme alle 3 dage)
Onsdag d. 5/9 og 12/9 kl. 16.00-17.30:
0.-2.klasse øver i Dyrup Kirke
3.-6.klasse øver i Sanderum Sognegård samt Bellinge Sognehus.
Onsdag d. 19/9 kl. 16.00:
Generalprøve + lidt forplejning i Dyrup Kirke.
Kl. 18.00 Koncert med Sigurd i Dyrup Kirke.
Alle er velkomne, og det kræver ingen forkundskaber at være med.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er bindende – skriv til:
organist@kamillasorensen.dk (for Sanderum)
line.reinvang@gmail.com (for Dyrup)
organist.bellingekirke@gmail.com (for Brændekilde/Bellinge)
Med venlig hilsen
Organisterne i Dyrup, Sanderum og Bellinge kirker: Line, Kamilla og Bjørn
“Arrangementet er kommet i stand i et samarbejde mellem sognene:
Sanderum, Dyrup og Bellinge-Brændekilde”

mennesker tager denne dag på
kirkegården for at tænde et lys eller
lægge en blomst på et gravsted. Der
vil i den forbindelse være mulighed
for at gå ind i kirken og høre stille
musik i tidsrummet fra kl. 13.30 14.00. Her kan man gå ind og ud
af kirken som man vil. Cellisten
Maria Rosenkilde Qvist vil sammen
med organist Kamilla Sørensen
spille smuk, dæmpet musik, der
giver plads til eftertænksomhed og
fordybelse. Fra kl. 14.00 afholdes en
andagt, hvor vi ved navneoplæsning
vil mindes sognets døde fra det forgangne år siden sidste Alle Helgen.
Andagten forestås af sognepræst
John Pretzmark Ramskov.

Fyraftenskoncert,
kor og klaverelever
Onsdag 7. november kl. 17.00
i Sanderum Sognegård
Her er mulighed for at nyde en
kop kaffe eller the og lytte til god
musik fremført af Gitte Greves
klaverelever og Sanderum Kirkes kor. Udover J. Williams og A.
Desplats musik fra Harry Potter
filmene, vil der også være mulighed for at høre årstidens sange og andre klassiske værker.

Ortodoks korsang
i Sanderum
sognegård
Koret øver på følgende datoer
kl. 17.15: 18/9, 3/10, 14/11,
28/11. KJoret medvirker ved
gudstjenesterne den 14/10
og 16/12.
Nye sangere er
velkomne. Det
kræver ingen
forkundskaber,
blot glæden
ved at synge.
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Sanderum Kirke

SEPTEMBER
Lørdag d. 1.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 2. - 14. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Dåbs- og familiegudstjeneste

Søndag d. 9. - 15. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 16. - 16. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 23. - 17. s. e. trin.

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 30. - 18. s. e. trin.

kl. 10.30

John Pretzmark Ramskov

Onsdag 3. oktober kl. 14.00
ved John Pretzmark Ramskov

Søndag d. 7. - 19. s. e. trin.

kl. 10.30

John Pretzmark Ramskov

Søndag d. 14. - 20. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Onsdag 21. november kl. 14.00
ved Pernille Svendsen

Søndag d. 21. - 21. s. e. trin.

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 28. - 22. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

BUSK-gudstjeneste. Sommertid slutter

Lørdag d. 3.

kl. 10.30

Susanne Holst

Dåbs- og familiegudstjeneste

Søndag d. 4. - Alle Helgens dag

kl. 13.30

John Pretzmark Ramskov

Søndag d. 11. - 24. s. e. trin.

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 18. -25. s. e. trin.

kl. 09.00

Lise Juhl Nielsen

Søndag d. 25. - Sidste s. i kirkeåret

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Plejehjemsgudstjenester

Høstgudstjeneste

OKTOBER

Onsdag 5. september kl. 14.00
ved Pernille Svendsen

NOVEMBER

Litteraturkreds

Info fra menighedsrådet
Toiletbygningen på Sanderum Kirkegård skal gennemgå en tiltrængt renovering i løbet af efteråret 2018.
Der stiles mod at renoveringen er afsluttet inden 1. søndag i Advent. I den periode er det ikke muligt at benytte
toilettet. Vi beklager den ulempe det måtte medføre.
Kirkegårdens faktureringsprocedure er ændret, så
man i fremtiden betaler forud for alle gravstedsydelser, såsom vedligeholdelse, grandækning og blomster
i indeværende år. Det vil f.eks. sige, at hvis man skal
have gran i år, får man allerede i oktober en faktura
på grandækning 2018, hvor man tidligere først ville få
en faktura på grandækning i januar 2019. Ændringen
skulle gerne gøre betalingerne mere gennemskuelige
og overskuelige for alle. De nye faktureringsmåneder
bliver april og oktober.

Kunne du tænke dig at dele dine læseoplevelser med
andre, så kom og vær med i Sanderum Sognegårds
litteraturkreds. Datoer i efteråret 2018: 27. sept. kl. 19.30
og 22. nov. kl. 17.00 inkl. spisning
De fire bøger for denne sæson handler alle om oprør
og frigørelse. Nogle gange må der et oprør til for at noget nyt kan bryde frem. Oprør og frigørelse kan føre til
fantastiske ting, men andre gange fører det væk fra det
væsentlige. I litteraturkredsens fire romaner kommer vi
ind på begge dele.
Vi håber, at vi sammen må få nogle gode læseoplevelser
og berigende samtaler om emnet.
Litteraturkredsen indledes hver gang med et kort oplæg.
Derefter samtale og drøftelse af aftenens bog og tema.
35 kr. pr. gang for ost og rødvin. Tilmelding af hensyn
til traktement senest en uge før arrangementet til kirkekontoret tlf. 66 17 30 31 eller til Susanne Holst på e-mail
shho@km.dk

Kirkelig vejviser
Sanderum Kirke
Sanderumvej 144, 5250 Odense SV
www.sanderumkirke.dk
Sognepræst Pernille Svendsen
Holkebjergvej 10, 5250 Odense SV
Tlf: 66 17 66 33 / 24 22 24 40
E-mail: psv@km.dk
Træffes efter aftale undtagen mandag.
Sognepræst John Pretzmark Ramskov
Sanderumvej 131, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 06 54 / 29 16 59 93
E-mail: jr@km.dk
- træffes bedst hverdage kl. 12 - 13
undtagen mandag; torsdag dog kl. 17 - 18.
Sognepræst Susanne H. Holst
Kontor i sognegården, Sanderumvej 129, 1. sal,
5250 Odense SV. Tlf: 40 75 19 79,
E-mail: shho@km.dk
Træffes efter aftale, undtagen mandag.
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Kirkekontoret
Kordegn Jane Bach Crewe
Sanderumvej 129, 5250 Odense SV
Tlf: 66 17 30 31
Mail: sanderum.sogn@km.dk
eller direkte til kordegnen: jabc@km.dk
Åbningstider: man. - fre. fra 09.30 - 13.00.
Den første torsdag i måneden tillige 15.30 - 18.00
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsleder Kamille Szilas-Hansen
Holkebjergvej 8, 5250 Odense SV
Tlf.: 40 47 78 63
Sognegården (køkkenet)
Sanderumvej 129
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 27 31

-venner med
Bliv Facebook
ke! Søg blot
ir
K
Sanderum
Kirke.
på Sanderum

Menighedsrådsformand Bjarne Larsen
Dragebakken 512, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 02 50.
E-mail: bjla@dsa-net.dk
Kirkeværge Evald Lauridsen
H.J. Poulsens Allé 25
5250 Odense SV
E-mail: e.lauridsen@dsa-net.dk
Kirketjener Uffe Petersen
Mobil 40 34 42 90
E-mail: contemunde1@gmail.com
fridag mandage
Organist Kamilla Sørensen
Krengerupvænget 23
5230 Odense M
Tlf.: 40581969
Mail: organist@kamillasorensen.dk
Fridag mandage

Brændekilde/Bellinge

Litteraturkreds

Kor ved kirken
Spirekor (2. klasse), Juniorkor
(3.-6. klasse) Ungdomskor (7.
klasse og opefter).Voksenkor:
Sognekor til påske, gospelworkshop sidste søndag i september, ad-hoc kor til jul. Hvis
du er interesseret i at synge i kor,
så tøv ikke med at kontakte organist Bjørn Krog Thesbjerg på
tlf. 24 97 02 38 eller mail organist.bellingekirke@gmail.com

I efteråret er der igen mulighed for at
læse gode bøger og mødes og tale om
dem. Litteraturkredsen bliver denne
gang varetaget af cand.mag. i dansk
Lisbeth Bjerrum Jensen og cand.theol.
Marianne Rasmussen. Vi har valgt, at vi
skal læse bøger om identitet og familie i
små samfund. Vi begynder med at læse
Dörte Hansens “Kirsebærlandet”, som
handler om femårige Vera, der kommer som flygtning til Altes Land syd
for Hamborg, hvor der dyrkes kirsebær
– og Veras niece Anne, der 60 år senere flygter fra livet som småbarnsmor i
Hamborg. Se mere på bellingekirke.dk
Litteraturkredsen mødes kl. 19 i sognehuset onsdag den 26. september,
onsdag den 31. oktober og onsdag den
28. november 2018. Tilmelding til marianne.rasmussen23@gmail.com

Kom og syng
med Sigurd!
Går du i 0.-6. klasse i
Sanderum, Brændekilde,
Bellinge eller Dyrup?
Kunne du tænke dig at
optræde sammen med
Sigurd? Så er her et godt tilbud til dig!
Det hele foregår over 3 onsdage i september:
(Det er nødvendigt at komme alle 3 dage)

Børneklubben
Holder åbent tirsdage i ulige
uger kl. 16.15-17.30 i Sognehuset. Klubben er for børn fra 4 til 6
år. Kontakt Kristian Staalegaard
O´Reilly Poulsen 21 83 36 76.

KFUM-spejderne
Hver tirsdag kl. 18.30-20 i Sognehuset. Info på hjemmesiden
www.spejderi.dk eller kontakt
Kenneth Mortensen 30 56 41 43.

Mandegruppen
Mødes sidste torsdag i hver måned kl. 19. Der er plads til alle.
Kontakt formand for menigheds
rådet John Rosenly 40 46 90 78.

Mandagsklubben
Mødes mandage i lige uger kl.
9-12. Klubben arbejder med forskellige former for håndarbejde.
Kontakt Lene Bove 28 45 51 63.

Pensionistklubben
Mødes hver torsdag i Sognehuset
kl. 15.00. Nye deltagere er meget
velkomne. Kontakt sognepræst
Uffe Kærup 29 16 06 52.

Besøgsvenner
Hvis du har lyst til at være besøgsven eller ønsker at få en besøgsven, så kontakt kordegn Vivi
Kjærsgaard på kirkekontoret, tlf.
65 96 36 34. Henvendelser bliver
behandlet fortroligt.

Onsdag d. 5/9 og 12/9 kl. 16.00-17.30:
0.-2.klasse øver i Dyrup Kirke
3.-6.klasse øver i Sanderum Sognegård samt Bellinge Sognehus.
Onsdag d. 19/9 kl. 16.00:
Generalprøve + lidt forplejning i Dyrup Kirke.
Kl. 18.00 Koncert med Sigurd i Dyrup Kirke.
Alle er velkomne, og det kræver ingen forkundskaber at være med.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er bindende – skriv til:
organist@kamillasorensen.dk (for Sanderum)
line.reinvang@gmail.com (for Dyrup)
organist.bellingekirke@gmail.com (for Brændekilde/Bellinge)
Med venlig hilsen
Organisterne i Dyrup, Sanderum og Bellinge kirker:
Line, Kamilla og Bjørn

Babysalmesang
Torsdage kl.10 i Bellinge kirke/Sogne
huset. Alle babyer er velkommen
sammen med deres mor eller far. Vi
synger, mens børnene ligger på deres
medbragte dyner, og bevæger os til
børnesange, remser og salmer. Vi nyder en kop kaffe eller te og en ammetår bagefter. Tilmelding til kirkesanger
Ingvil Bjaastad på tlf. 29 38 74 38.
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Brændekilde/Bellinge

Min yndlingssalme
Bjørn Krog Thesbjerg 34 år,
organist i Brændekilde og Bellinge
og Årets Bellingeborger:
Det er et svært valg! Jeg har sunget i
kirke, siden jeg var barn, og de klassiske salmer beviser gang på gang deres
værd, hvorfor de stadig synges. Men
der er også mange nye salmer, og en
af dem har jeg valgt som min favorit:
’Med favnen fuld af kærlighed’ (Salmen står ikke i Den Danske Salmebog, men kan høres på www.madsgranum.dk).
Den er nem at synge, og tekst og musik passer godt sammen. Salmen er komponeret i dur samtidig med, at der er
en masse molakkorder, og det er afstemt helt perfekt. Det er
også en kvalitet, at salmen har seks fine vers, for så får man
faktisk en bedre chance for at lære den at kende i modsætning til salmer, som f.eks. kun har tre vers. Som noget helt
specielt har salmen omkvæd i 3. verselinje, hvor der normalt
bruges sidste linje. Det giver et friskt pust, synes jeg.
Titlen er fuld af håb, flot til en barnedåbssalme, og vi sang
den til vores søns dåb. Teksten indeholder mange billeder
og beskriver så smukt både det underfulde i at få et barn og
i at modtage Guds nådefulde kærlighed. Ordet ’kærlighed’
omkranser hele teksten – fra første linje i første vers til sidste linje i sidste vers og slår fast, at kærligheden er størst.
Afsluttende vil jeg fremhæve den smukke formulering i
fjerde vers: ’Dåb er dråbeformet nåde’. Den rammer efter
min mening plet.

Dåbskluden
Tanken med dåbskluden, som er 21x21
cm er at den ligger på døbefonten, den
dag barnet skal døbes. Når det lille barn
er døbt, skal det tørres med dåbskluden, og efter gudstjenesten får dåbsbarnet den lille dåbsklud med hjem
som minde om dagen og til påmindelse om dåben og dens betydning.
Initiativet til den lille dåbsklud blev taget af sogne- og hospitalspræst Ann Maj
Lorenzen fra Thorsager-Bregnet-Feldballe pastorat. Der er ca. 360 kirker landet over, der har taget ideen til sig. Her
sidder lokale strikkelystne og strikker de
små klude til kommende dåbsbørn.
Der er ca. 50 dåb i vore kirker årligt. Ann Maj Lorenzen har tegnet 16
forskellige mønstre. Har du lyst til at
strikke dåbsklude kan mønstre og garn
kan hentes gratis på kirkekontoret i
Bellinge Sognehus. For hver dåbsklud
går otte kr. til Bibelselskabets projekt,
Mødre på flugt.
Menighedsrådet
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MED FAVNEN FULD AF KÆRLIGHED
Tekst: Christiane Gammeltoft-Hansen, 2013
Musik: Mads Granum, 2013
1. Med favnen fuld af kærlighed vi mødes
i troen på, at vi som dine fødes.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Vi er børn af Herrens nåde.
2. Kom stil dig her med os ved døbefonten,
giv håb der rækker ud mod horisonten.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Evigt bærer os din nåde.
3. Fortæl os at vort liv er meget større,
end hvad vi vil og evner selv at gøre.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Dåb er spirekraftig nåde.
4. Lad dåben som en forårsregn os gøde,
så vi kan gro, gå livet trygt i møde.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Dåb er dråbeformet nåde.
5. Med Fadervor vi åbner dåbens gave,
din drøm om verden som en sommerhave.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Håb er hjertesprogets nåde.
6. Så lad os bære vores børn til toner,
der bølger ud til lindetræers kroner.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
At din kærlighed skal råde.

Gudstjenester med særligt indhold
Gospelgudstjeneste
Søndag 30. september kl. 16. Her
vil vi sammen nyde frugterne af
gospelworkshoppen med en festlig gospelgudstjeneste i den smukke Brændekilde Kirke.
Alle Helgensgudstjenester
Søndag 4. november, Brændekilde
Kirke kl. 10 og Bellinge Kirke kl. 16.
Gudstjeneste til minde om dem,
vi har mistet; her nævnes navnene på de personer fra Brændekilde og Bellinge Sogne, der er døde
siden sidste Alle Helgens søndag.
De pårørende, der anmeldte dødsfaldene, får et personligt brev om
gudstjenesten.
Aftengudstjeneste med kor
Søndag 25. november kl. 19.00 i
Brændekilde Kirke. Vi tager som
vanligt afsked med kirkeåret med

en aftengudstjeneste i selskab med
Seniorkoret under ledelse af Ulla
Poulsen.
Krummer i Kirken
4. oktober kl. 17 i Bellinge Kirke.
Krummer i Kirken er for småbørnsfamilier. Vi begynder i kirken med sang, aktivitet og fortælling i børnehøjde, og bagefter
går vi ned i Sognehuset og spiser
sammen. Tilmelding senest mandagen før til kordegn Vivi Kærsgaard, mail: vmk@km.dk – voksne
betaler 25 kr., børn spiser gratis.
Kom og vær med!
Ro til Tro
6. september og 1. november kl. 19
i Brændekilde Kirke. En gudstjeneste uden mange ord, hvor tiden
er kirkegængerens – til eftertanke
eller til helt at slippe tankerne.

Brændekilde/Bellinge

Aktiviteter ved Brændekilde-Bellinge Sogn
4. september
6. september
13. september
26. september
27. september
30. september
30. september
3. oktober
4. oktober
11. oktober
28. oktober
31. oktober
1. november
4. november
4. november
8. november
25. november
28. november

kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl.10-16
kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 19.00

Sensommerkoncert i Sognehuset
Ro til tro
Torsdagscafe ved Esther Rützou
Litteraturkreds
Efterårssangaften med årets Bellingeborger
Gospelworkshop i Brændekilde kirke
Gospelgudstjeneste i Brændekilde kirke
Ingemann-foredrag ved Lars Thorkild Bjørn
Krummer i Kirken
Torsdagscafe ved Kurt Ettrup Larsen
Aftengudstjeneste med kor
Litteraturkreds
Ro til tro
Alle Helgensgudstjeneste i Brændekilde
Alle Helgensgudstjeneste i Bellinge
Torsdagscafe ved Carl Erik Lundgaard
Aftengudstjeneste med Seniorkoret
Litteraturkreds

Gudstjenester

Barselsorlov til

Brændekilde

Søndag d. 2. september 14.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Line

Det er formentlig
allerede nået ud til
det yderste af vores
to sogne, men for
god ordens skyld
kommer også her
kirkebladet inform
i
ationen om, at jeg
venter barn numm
Jeg går derfor på
er 2.
barsel den 19. au
gust og vil således
periode være at fin
for en
de på bænken ve
d siden af jer og ikk
e på
prædikestolen. Vi
ses
der!
I skrivende stund
er vikaren endnu
ukendt, men det
meldt ud, så snart
bliver
det kan lade sig gø
re.

Bellinge
kl. 9.30

Torsdag d. 6. september

kl. 19.00 (Ro til tro)

Søndag d. 9. september 15. s.e. trinitatis

ingen

kl. 10.00

Søndag d. 16. september 16. s.e. trinitatis

kl. 9.30

kl. 11.00 (Høst)

Søndag d. 23. september 17. s.e. trinitatis

kl. 11.00

kl. 9.30

Søndag d. 30. september 18. s.e. trinitatis

kl. 16.00 (gospelgudst.)

kl. 9.00

Torsdag d. 4. oktober

ingen

kl. 17 (Krummer i kirken)

Søndag d. 7. oktober 19. s.e. trinitatis

kl. 9.30

kl. 11.00

Søndag d. 14. oktober 20. s.e. trinitatis

kl. 11.00

kl. 9.30

Søndag d. 21. oktober 21. s.e. trinitatis

kl. 9.30

kl. 11.00

Søndag d. 28. oktober 22. s.e. trinitatis

kl. 10.00

kl. 19.00

Torsdag d. 1. november

kl. 19.00 (Ro til tro)

ingen

Søndag d. 4. november Alle Helgen

kl. 10.00

kl. 16.00

Søndag d. 11. november. 24. s.e. trinitatis

kl. 11.00

kl. 9.30

Søndag d. 18. november 25. s.e. trinitatis

kl. 9.30

Kl. 11.00

Søndag d. 25. november Sidste s. i kirkeåret

kl. 19.00 (m. Odense Seniorkor) kl. 10.00

Søndag d. 2. december 1.s. i advent

kl. 11.00

Kirkebil
hver søndag
Kirkekontoret
65 96 36 34
Se kirkens hjemmeside
www.bellingekirke.dk

e
Kirkekaffe i Brændekild
r
efte
er
kirk
e
ling
og Bel
gudstjenesterne
kl. 9.30 og 11.00.

kl. 9.30

Prædikantlisten kan ses på vores hjemmeside www.bellingekirke.dk under gudstjenester

Sognepræst Uffe Kærup
Tlf. 29 16 06 52
uk@km.dk
Træffes bedst tirsdag – torsdag kl. 11-12 i
Sognehuset. Mandag fri.

Graver Martin Sørensen
Tlf. 30 30 42 99
Kirketjener i Bellinge
Anita Henriksen, tlf. 61 63 26 62

Kordegn Vivi Mayland Kjærsgaard
Kirkekontoret i Bellinge sognehus
Kirkelundvej 18 A, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 36 34. Åbent tirsdag og torsdag
kl. 11-12 samt torsdag kl. 16-18.

Sognepræst Line Stæhr Frantzen
På barsel pr. 19/8 2018

Kirketjener i Brændekilde
Jesper Andersen, tlf. 22 82 13 20

Bellinge Kirke
Kirkelundvej 18, 5250 Odense SV

Menighedsrådsformand John Rosenly
Tlf. 40 46 90 78
john.rosenly@hotmail.com

Ændringer kan forekomme.

Kirkelig vejviser

Brændekilde Kirke
Gl. Højmevej 265, 5250 Odense SV
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Ubberud/Ravnebjerg

Den tid på året…

Når kirken har rundet pinsen, begynder en lang periode i kirkeåret uden
særlige helligdage. Perioden kaldes
trinitatis-tiden, og ordet dækker over,
at man fejrer den treenige Gud: Fader,
Søn og Helligånd (trinitatis betyder treenighed). Man kalder ofte denne periode for kirkens hverdag. Søndagenes
gudstjenester kredser omkring tekster,
der tager afsæt i det hverdagsorienterede liv, som den kristne skal leve
og forholde sig til i mødet med andre.
Man kan sige, at alt det vi hører om på
helligdagene – kristendommens kerneindhold: Jesu liv, død og opstandelse
- nu i denne tid skal bundfælde sig og
komme til udtryk i vores eget l evede liv.
Kraften, Ordet, det glædelige budskab
skal give stadig vækst. Derfor er det
helt på sin plads at vores messehagel
er grøn i trinitatistiden. Vækstens farve.

Sirligt håndbroderet med gyldne aks
på fronten og et kors på rygsiden.
En messehagel der afspejler bibelens
mange billedfortællinger om dét der
vokser frem af intet! Som det døde
korn, der lægges i jorden, og spirer
frem til liv.
Jesus siger: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag,
og kornet spirer og vokser, uden at han
ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i
akset. Men når kornet er modent, går
han straks i gang med seglen, for høsten er inde.« Markusevangeliet kap. 4.
Bonden kan pløje sin mark og så sin
hvede, og han kan gøde sin jord, og
så kan han i øvrigt ikke gøre andet
end at sove og stå op, nat og dag og
se på, at kornet spirer og vokser. Af
sig selv, uden at han ved hvordan,
bliver det modent til høst. Som det
lille bitte sennepsfrø bliver det til noget overraskende stort. Jeg ved godt
det er en risikabel sommer, at bringe
dette billede i spil – et år, hvor netop
landbruget, og vi med dem, sukker
over netop væksten!

næsten ikke får øje på det, vokser af
sig selv. Uden at vi ved hvordan. Uden
at vi kan gennemtvinge det. Og bliver
til noget så stort som et levende barn,
en sommer med gylden høst, en kærlighedshistorie.
Og vi kan pløje og så og gøde, og vi
kan ordne og styre og planlægge, og vi
kan anstrenge os og slide og gøre os
umage, og vi ved lige præcis hvordan,
men tilværelsens hemmelighed er, at
den hviler i dét, vi ikke ved hvordan
bliver til. Den hviler i det, der vokser
af sig selv. Lyset, vinterhveden, barnet
i maven.
Uden dét, der vokser af sig selv,
uden at vi ved hvordan, kunne vi intet
af alt det, vi kan!
Vi skal gøre som bonden. Sove og
stå op, lytte, drikke, spise, tage imod
og stole på, at det virker og vokser af
sig selv, uden at vi ved hvordan.
Det er en vældig aflastning – ja, den
vished kan tage noget af det tyngende ansvar af skuldrene, når vi fejlagtigt mener at vi alene er garanter eller ansvarlige for at livet lykkes. Helst
skal det lykkes perfekt. Vi må finde en
mellemvej, hvor vi tager vores ansvar
på os og lægger det ansvar fra os, som
vi ikke selv har magt over. I tiltroen til
at livet bliver til. At det er i vækst.

Men det er selve tilværelsens hemmelighed, at dét, der er så småt, at vi

Kathrine Gørup Christiansen

Alle Helgen

Koncert med
Brothers of Mercy
Ravnebjerg Kirke torsdag den 13. september kl. 19.00. Fortolkninger af Leonard Cohens sange. Leonard Cohen
nåede i sine 50 år i musikbranchen
at udgive 14 originalalbums og otte
live-albums; derudover mange digtsamlinger og to romaner. Hans tekster
trækker på billeder og temaer fra jødedom og kristendom, samt zenbuddhisme. En aften med Brothers of Mercy er
en aften i lidenskaben, intensiteten og
fordybelsens tegn. Gratis entré
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Søndag den 4. november mindes vi vore døde. Ved gudstjenesterne i Ubberud Kirke kl. 11.00 og i Ravnebjerg Kirke kl. 19.00 oplæses navnene på
de, som er døde fra os siden Alle Helgens dag sidste år. Ved gudstjenesten
i Ravnebjerg Kirke vil der være mulighed for at tænde et levende lys. Ved
begge handlinger deltager violinist Louise Mose Jørgensen.
Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed,
hvad er det, der sker?
Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed,
hvad er det, du ser?
Hvad er det, der fører på kirkegårdsgangen
de langsomme fodtrin mod lyset og sangen?
Det er Allehelgen, den dag, hvor vi mindes
de døde, som trods
de trusler, det mørke, den smerte, der findes,
blev livslys for os.
Den dag, hvor vi standser vor køben og sælgen
og mindes de døde, det er Allehelgen.		

Hans Anker Jørgensen

Ubberud/Ravnebjerg

Hyggecafé i Ravnebjerg Kirkeanneks
Onsdage kl. 14.30: 19. september:
Benny Andersen! Mettea Engelund og
Bent Hovalt Bertelsen fortæller, synger og spiller med afsæt i hans liv og
sange. Benny Andersen kalder sig som
88-årig en lykkelig mand, der sprudler
af ideer. Vejen dertil har været præget
af store nedture og en helt speciel humor. Der er både solosang og fællessang på programmet.

der kommer og fortæller videre om
sin tid som dansk FN soldat. Med afsæt i hans nye bog.
21. november: I skrivende stund desværre ikke endeligt planlagt. Så kom
og bliv overrasket!
12. december: Julehygge med pakkeleg. Organist Peter Nørskov Jørgensen
sørger for julens toner i øregangene.

17. oktober: Vi var fredens tjenere.
Foredrag med Tony From Petersen,

Filmaftener i Ubberud
konfirmandstue
Følgende onsdage: den 26. september,
31. oktober og 28. november. Alle dage
kl. 19.00. 3 gange i efteråret og 3 gange
i vintermånederne omdannes konfirmandstuen til biografsal. Vi ser en
god film og taler om den over et glas
vin og et stykke brød med ost. Det er
altid godt at se en god film – men den
bliver bedre af, at blive set sammen
med andre. Og deres ord og tanker
kan altid give nye vinkler på både filmen og tilværelsen.
Gratis deltagelse

Kirke i børnehøjde
– arrangementer i kirken for børn
og deres familier. For alle!
Søndag den 23. september kl. 11.00:
Høstgudstjeneste i Ravnebjerg Kirke
Afgrøder, musik/dans og grillpølser!
Vi fejrer alt dét, der gør livet muligt.
Medbring gerne en høstgave fra haven. Blomster, frugt eller grøntsager
– hvad man nu har eller finder i vejgrøften! Efter gudstjenesten samles vi
uden for kirken til dans, bål og grill!
Gratis deltagelse.
Tirsdage den 2. oktober og 13. november kl. 17.00: Børnegudstjenester
i Ubberud Kirke og fællesspisning i
Kulturhuset
Vi mødes i kirken og hører en god historie fra Bibelen, laver en aktivitet og
synger en salme. Når orgelet klinger
af går vi i Kultur- og bevægelseshuset, hvor Addie serverer et enkelt men
godt måltid mad – med blik for børns
livretter. (Voksne 40 kr. Børn gratis).
Vi tager “bevægelse” meget højtideligt
og afslutter aftenen med leg i hallen.
Af hensyn til maden må I meget gerne tilmelde jer, senest mandagen in-

den, til sognepræst Kathrine på kgc@
km.dk tlf. 29166066 eller til Addie tlf.
26237878 / 65967966.
Søndag den 9. december kl. 14.00:
Luciagudstjeneste i Ravnebjerg Kirke og julehygge i Ravnebjerg forsamlingshus
Luciadag er festen for lyset. Den italienske pige Lucia bar lys på hovedet
for at kunne hjælpe de fattige med
begge hænder. Hun er med lyset og
den hvide dragt et billede på kristendommens lys i mørket.
Har du lyst til at være med?
Alle børn kan være med, uanset om
du er 3 år eller 14 år! Vi mødes første
gang i kirkeannekset i Ravnebjerg den
11. november kl. 10.00 – ca. kl. 11.30.
Derefter øver og hygger vi hver lørdag
samme tid og sted. Tilmelding behøves ikke.
Tag blot din mor eller far med i kirke
annekset ved Ravnebjerg Kirke, så
kan du se om det er noget for dig!

Babysalmesang
Et tilbud til alle forældre og deres babyer! Opstart tirsdag den 4. september.
I alt 10 tirsdage kl. 9.15 – 10.00. Korup
Kirke og sognegård, Korupvej 40.
Vi mødes i kirkerummet, hvor der
er lagt tæpper og puder frem. Her
synger vi for børnene, vugger dem i
tæpper, laver fagter og bevæger os til
salmer og andre børnesange. Vi blæser sæbebobler, tænder lys, spejler os
i dåbsfadet og inddrager andre sansestimulerende ting.
Bagefter går vi i sognegården og
drikker en kop kaffe/te med lidt brød
til. Her er der puste- og puslerum og
en mikroovn til at lune flasken.
Det koster ikke noget at være med.
Tilmelding kan ske til sognepræst Kathrine G. Christiansen: kgc@km.dk tlf.
29166066 eller Pernille G. Lindstrøm
pgl@km.dk Tlf. 20941540.
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Ubberud/Ravnebjerg

Fællesarrangementer med Kulturhuset
Onsdag 12. september kl. 19.00-21.30
Astrid - “Alene i vildmarken”
Astrid Hadberg fortæller om sine fantastiske oplevelser i vildmarken: om
at have Gud med, om forskellen på at
være alene og ensom, om vild natur
og smukke solopgange, om vinderinstinkt og forventninger, om glæde, taknemmelighed, frihed og meget mere.
Onsdag 3. oktober kl. 19.00-21.00
Mit liv og virke for Odense
Foredrag med Odenses tidligere borgmester Anker Boye.
Torsdag 25. oktober kl. 19.00-21.00
Sangaften

Fællessang med organist Peter Nørskov
Jørgensen og kirkesanger Peter Toft. Det
er godt at synge. Sundt for sjælen, sundt
for kroppen. Og hvis det, vi synger, er
hentet fra det, vi kalder “den danske
sangskat”, er sangen blevet til mere end
bare sang. Så er den blevet til et konkret
møde i fællesskab om vores kulturarv.
Fredag 9. november kl. 19.00
Italiensk temaaften
Italiensk inspireret menu og fortælling om italiensk kultur. Præsentation
og smagning af 3 slags italienske vine
v/Rasmus Lundahl Vinslottet Greve.
Operasanger Daniel Waade underholder med 4 arier fra populære ope-

raer i løbet af aftenen. Prisen for hele
arrangementet er 250 kr. pr. person.
Tilmelding til hj@slukefter.dk senest
3/11-2018 Betaling mobilepay 85650
eller konto 8117-3410433
Onsdag 21. november kl. 19.00
Foredrag med forfatter Jesper Wung- Sung
I 2017 skrev han slægtsromanen “En
anden gren”, der handler om hans oldeforældres utrolige kærlighedshistorie.
Hans oldefar San Wung-Sung ankom
i 1902 til København sammen med en
flok kinesere for at blive udstillet i Tivoli… Romanen indbragte ham De Gyldne Laurbær i 2017 og er nomineret til
DR Romanprisen 2018. Entre: 100 kr.

Søndag den 2. september - 14. s. e. trinitatis
Søndag den 9. september - 15. s. e. trinitatis
Søndag den 16. september - 16. s. e. trinitatis
Søndag den 23. september - 17. s. e. trinitatis
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Tirsdag den 2. oktober
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Søndag den 4. november - Alle Helgen
Søndag den 11. november - 24. s. e. trinitatis
Tirsdag den 13. oktober
Søndag den 18. november - 25. s. e. trinitatis
Søndag den 25. november - Sidste s. i kirkeåret
Søndag den 2. december - 1. s. i advent
Søndag den 9. december - 2. s. i advent
Søndag den 9. december - 2. s. i advent
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Høstgudstjeneste i Ravnebjerg
Høstgudstjeneste i Ubberud
Børnegudstjeneste med spisning

Alle Helgen i Ubberud
Alle Helgen i Ravnebjerg
Børnegudstjeneste med spisning

Sæt allerede kryds i kalenderen!
Årets julekoncert i Ubberud
Kirke onsdag d. 12. december
kl. 19. Svøbsk og Lunau&Sund
fletter på forunderligste vis
de gamle elskede julesalmer
sammen og forener dem i et
både traditionelt og moderne
udtryk. De fire musikere har en
vidtfavnende ballast inden for
kirkemusik, folkemusik, kor og
rock/pop. Efter koncerten er alle
velkomne i Ubberud Kultur- og
Bevægelseshus, hvor der serveres gløgg og æbleskiver.

Lucia i Ravnebjerg

Hvor intet andet er anført afholdes gudstjenesten i Ubberud Kirke

Kirkelig vejviser
Kirkekontor

Sognepræst
Kathrine Gørup Christiansen
Ubberudvej 12
5491 Blommenslyst
Tlf. 29 16 60 66
E-mail: kgc@km.dk
Træffes alle dage.
Fri mandag.

Paarup Sognegård,
Solgårdsvej 40,
5210 Odense NV.
Tlf. 66 16 00 48
ubberud.sogn@km.dk

Kirkegårdene
Ubberud og Ravnebjerg kirkegårde
Ubberudgårdvej 19,
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 79 11
graverkontor.ubberud@mail.dk

Præster
Provst
Paw Kingo Andersen
Tlf. 65 96 80 83
Mobil 30 68 83 91
E-mail: paka@km.dk
Træffes alle dage.
Fri fredag.

Medarbejdere
Organist
Peter Nørskov Jørgensen
Tlf. 29 45 37 95
Kirkesanger
Peter Toft
Tlf. 26 46 46 90
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Sogne Nyt udgives i samarbejde mellem Sanderum,
Brændekilde/Bellinge og Ubberud/Ravnebjerg sogne.

Menighedsråd
Paw Kingo Andersen,
Formand og provst
Inger Jørgensen
Næstformand
Husemosevej 80
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 74 62
Eva Frydenlund Kristensen,
Kasserer
Vejrup-Vej 30
5491 Blommenslyst
Tlf. 21 70 40 05
Niels Würtz,
Kirkeværge i Ubberud
Pilevej 39
5200 Odense V.
Tlf. 65 94 20 54

Redaktion: Jane Bach Crewe, Bjørn Krog Thesbjerg og
Kathrine Gørup Christiansen.

Tom Christiansen
Kirkeværge i Ravnebjerg
Vosemosegyden 40
5250 Odense SV.
Tlf. 40 76 59 96
Inge Würtz,
Kontaktperson
Pilevej 39, 5200 Odense V.
Tlf. 20 91 54 22
Jørgen Moltesen Hansen
Skovmarken 51
5491 Blommenslyst
Tlf. 30 92 75 18
Birgith Kjærgaard,
Elleholmvej 65,
5250 Odense SV.
Tlf. 30 74 05 756
Jørgen Pram Nielsen,
Bøllemosegyden 20,
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 75 16

Planlagte udgivelser næste år omkring 15. marts, 30. august
og 22. november. Deadline 1 måned før udgivelsesdatoen.

OAB-Tryk ApS

Ændringer kan forekomme. Hold dig orienteret om nyt på www.sogn.dk/ubberud og www.sogn.dk/ravnebjerg

Gudstjenester

