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Ubberud/Ravnebjerg

Koncert med Kristian Lilholt i Ubberud Kirke

Klostervandring på Dalum Kloster

Begivenheder:
n Påskekoncert Jesus Christ Superstar i Sanderum Kirke
n Stabat Mater & Faurés Requiem i Bellinge Kirke
n Ad hoc børnekor Palmesøndag i Ubberud Kirke

Festugekoncert med Marie Carmen Koppel
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Brændekilde/Bellinge s. 7
Ubberud/Ravnebjerg s. 10
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MARTS - AUGUST

NR. 1

Fælles aktiviteter

Skytte, medvirker som kor og disciple.
Sammen med sanger Søren Ulrichs,
organist Kamilla Sørensen og sognepræst Pernille Svendsen vil de føre os
igennem uddrag fra musicalen, som
handler om Jesu sidste dage på jorden.

Hyggecafé

Passionskoncert: Stabat Mater

Onsdag den 20. marts kl. 14.30
i Ravnebjerg Kirkeanneks

Søndag 7. april kl. 19.30 i Bellinge kirke

Sangeren Søren Ulrichs synger blandt
andet musical-hits, akkompagneret af
organist Peter Nørskov Jørgensen.

Stabat Mater af G. B. Pergolesi (17101736) består af 13 satser, der skifter
mellem soli og duetter for sopran og alt.
Teksten er om Jomfru Marias følelser
ved foden af Jesu kors. Alexandra Emilie Byriel, sopran, Luca Zofie Foli, alt,
og Tore Bjørn Larsen, orgel. Fri entré.

Hyggecafé
Onsdag den 17. april kl. 14.30
i Ravnebjerg Kirkeanneks
Keld Nielsen er kredsformand for
Dansk Blindesamfund på Fyn. Han
kommer og fortæller om sit liv som
blind. Viser uvurderlige hjælpemidler frem fra sin hverdag – deriblandt
en yderst velopdragen førerhund!

Forårskoncert
Onsdag d. 27. marts kl. 17.00
i Sanderum Kirke
Sanderum Kirkes kor afholder deres
forårskoncert i kirken, med gæster fra
Bellinge-Brændekilde Kirkekor. Kom
og nyd et blandet program med både
rytmisk og klassisk kormusik samt
fællessang. Efter koncerten serveres
en forfriskning i våbenhuset. Fri entré.

Åbent Hus – Livsvisdom
fra prædikerens bog
Onsdag d. 10. april kl. 14.00-16.00
i Sanderum Sognegård
Prædikerens bog er en af visdomsbøgerne i det gamle testamente. Vi
kan lære meget fra den bog – også i
dag – om hvordan livet skal leves og
forstås. Præst, Leise Christensen fra
Århus, kommer og holder foredrag.
Kaffe og kage 25 kr.

Langfredag: Faurés Requiem
Fredag 19. april kl. 16 i Bellinge kirke
Som en særlig markering af Påsken
fremfører Odense Storekor Gabriel
Faurés smukke, senromantiske Requiem ledet af Theis Lyng Reinvang.
Ved orglet organist Line Reinvang. Fri
entré.

Sogneaften, Biskop Tine Lindhardt
Torsdag d. 28. marts kl. 19.30
i Sanderum Sognegård
Biskop Tine Lindhardt holder foredrag
over temaet: Ledelse med fokus på
mennesket. Når man læser aviser og
ser tv, så bemærker man at skandalesager efterhånden er blevet allestedsnærværende. Hvordan udøver man ledelse
med fokus på mennesket - og er der
noget vi er ved at glemme i det moderne samfund? Ost og rødvin 35 kr
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Påskekoncert
- Jesus Christ Superstar
Onsdag d. 10. april kl. 19.30
i Sanderum Kirke
Koncerten består af højdepunkter fra
Andrew Lloyd Webers populære musical “Jesus Christ Superstar”. Elever fra
MGk i Odense, under ledelse af Anders
Gustavsen-Sprotte og Lone Hegelund

Fyraftenskoncert
Tirsdag den 30. april kl. 17.00
i Sanderum Kirke
Her er mulighed for at lytte til god
musik fremført af organiststuderende
Thea Bresson og Sanderum Kirkes voksenkor. Efter koncerten vil der være en
lille forfriskning i våbenhuset, og mulighed for at hilse på musikerne.

Fælles aktiviteter

nika, og Tine K. Skau, blokfløjter og andre blæseinstrumenter. Efter koncerten er der mulighed for fællesspisning
(spaghetti) i Sognehuset. Tilmelding
senest 3. juni på www.bellingekirke.dk

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
Hyggecafé
Forårskorkoncert
Onsdag 1. maj kl. 19.30 i Bellinge kirke
Kom og nyd et blandet program med
både rytmisk og klassisk kormusik. Bellinge-Brændekilde kirkekor synger sine
”greatest hits” fra koråret, og igen gæster Ringe kirkes dygtige pigekor under
ledelse af Kirsten Wind Retoft. Fri entré.

Onsdag den 15. maj kl. 14.00
fra Ravnebjerg Kirkeanneks
Udflugt ud i det blå. Bustur i det fynske med kaffe og lagkage! Afgang
kl. 14.00 fra annekset. Tilmelding
til Anne og Bente fra Hyggecaféen
eller til sognepræst Kathrine Gørup
Christiansen tlf. 29 16 60 66.

Mandag 10. juni kl. 10.30 på græsset
ved Bellinge kirke
Pinsen fejres som vanligt med friluftsgudstjeneste. Odense Brassband spiller, og kirkekor fra de samarbejdende
sogne medvirker. Efter gudstjenesten er
der forfriskninger. Medbring stol eller
tæppe. Hvis det regner, holdes gudstjenesten i kirken.

Klostervandring på Dalum Kloster
Kristine Becker Lund Trio koncert

Marie Carmen Koppel koncert

Søndag d. 16. juni kl. 15.00

Tirsdag 7. maj kl. 19.30 i Bellinge kirke

Tirsdag 4. juni kl. 19.30
i Brændekilde kirke

Vi skal se lidt af klostret indefra og på
pilgrimsvandring i haven, hvor vi vil gå
på klostrets mini Via Dolorosa, nyde
skønheden og stilheden. Vi skal gøre
holdt ved udvalgte steder i haven, hvor
den kristne frelseshistorie er en del af
havearkitekturen. Turen tager ca. 45
min. Vi slutter med en kort andagt. Se
program på Sanderums sider.

Inciterende pop-ballader, rolige jazz
numre og spirituals med vedkommende tekster på svensk, norsk dansk
og engelsk. Kristine Becker Lund,
vokal, Stephan Kaae, klaver, og Steen
Munk Jørgensen, bas. Fri entré.

En koncert med Danmarks førende
gospel- og souldiva. Marie Carmen
Koppels repertoire spænder over
gamle og nye gospel- og soulsange til
hendes egne meget personlige sange.
Hendes musikalske sammenspil med
pianisten Steen Rasmussen flettes
sammen med en hyggelig og humoristisk kontakt til publikum. Billetter á
150 kr. via www.bellingekirke.dk

En koncert med Kristian Lilholt er en
underholdende oplevelse i selskab
med en fremragende komponist, der
med overskud og humor spiller og fortæller sig igennem et bredt udsnit af sin
rige produktion. Alle, der sætter pris på
gedigen musikalitet og ukrukket nærvær, har her chancen for en god koncertoplevelse. Gratis adgang.

Lørdag d. 24. august kl. 10.00-16.00
Et nyt initiativ, som vi håber kan blive
en årligt tilbagevendende begivenhed. Vi er ikke færdige med planlægningen endnu; men vi vil gerne give
et lille indblik i, hvad vi planlægger.
Se Sanderums sider for mere omtale.

Koncert med Kristian Lilholt
Torsdag den 9. maj kl. 19.00
i Ubberud Kirke

Sanderum Kirkes Dag

Festugekoncert for børn
Torsdag 6. juni kl. 17 i Bellinge kirke
ENGLE er en musikperformance i tre
dele: Englesalmer og engleberetninger fra Bibelen; musikmimen “Englen,
pigen og drengen”; samt “Engle omkring os” – hos Astrid Lindgren, i salmerne og i os selv. Anja Præst, klarinet
& basklarinet, Maren Hallberg, harmo-

Hyggecafé
Onsdag den 18. september kl. 14.00
fra Ravnebjerg Kirkeanneks
Vibeke Frimodt besøgte os i Kulturhuset i januar, hvor hun talte ind i liv
præget af demens. Nu kommer hun
til Hyggecaféen med sit foredrag om
Livskvalitet.
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Sanderum Kirke

Klostervandring på Dalum Kloster
Søndag d. 16. juni kl. 15.00

Ny bog om Claus Bergs
fynske altertavler!
Allerede i 1500-tallet havde man et
skarpt blik for billedskærer Claus Bergs
altertavle som nu står i domkirken.
Bergs værker blev lavet i en brydningstid omkring reformationen og
sprudler af liv og drama. En ny bog om
Claus Bergs fynske altertavler er netop udkommet. Bogen fungerer som
en livlinje til at identificere de mange
personer og historier fra det nye testamente om Jesu liv og lidelse, som er
gengivet på altertavlerne.
Claus Berg satte en ny standard for
træskærerarbejde og billedkunst, der
berigede den kirkelige kunst i Danmark. Med bogen i hånden kan man
også komme tæt på de mange fine detaljer og se det væld af personer og fortællinger, der gemmer sig i hans altertavler – tættere end det er muligt uden
stige og stillads.
Fakta om bogen: Rigt illustreret helbindsbog 264 sider med engelsk resumé omhandlende Sanderum, Bregninge, Nr. Broby, Diernæs, Jordløse,
Vejlby og Ubberud kirker samt hovedværket i Odense Domkirke.
Kort beskrevet af historiker ph.d.
Lars Christensen, med forord af biskop Tine Lindhardt. Udkommet på
forlaget Kle•art. Bogen kan købes fra
forlaget eller i Domkirkens butik. Vejl.
udsalgspris 200 kr. Se Esther Larsens
anmeldelse af bogen på Stiftets hjemmeside www.fyensstift.dk

Det ortodokse
kor øver på følgende dage: 2/4,
23/4, 14/5, 4/6
og 11/6. Og så
er de med ved
gudstjeneste Kr.
himmelfartsdag!
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Vi skal se lidt af klostret indefra
og på pilgrimsvandring i haven,
hvor vi vil gå på klostrets mini
Via Dolorosa, nyde skønheden og
stilheden og se på de mange dyr
og nonnernes urtehave.
Vi skal gøre holdt ved udvalgte
steder i haven, hvor den kristne
frelseshistorie er en del af have
arkitekturen.
Turen tager ca. 45 min. Vi slutter i klosterkirken med en kort andagt.
Husk egnet fodtøj, der ikke “larmer”, så vi ikke forstyrrer, når vi går rundt
på klostret og som kan klare turen udenfor.
Program:
15.00
15.30
15.45
16.30
16.55
17.30 -18.30

Vi mødes i Sanderum sognegård til introduktion V/Pernille
Vi fordeler os i biler og får plads til alle :-) og kører til klostret
Rundvisning
Andagt i klosterkirken
Tilbage til Sanderum
Spisning i sognegården.

Der er plads til ca. 50 deltagere. Tilmelding til klostervandring og spisning (åben for alle) er nødvendig på mail til kirkekontoret: sanderum.
sogn@km.dk. Pris for spisning: 65 kr. (betales til arrangementet i kontant
eller MobilePay)

Aktiviteter i Sanderum Kirke og Sognegård
20. marts kl. 13.30 Flittige Hænder
		
(Ude af huset)
21. marts. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
21. marts kl. 19.30 Litteraturkreds
26. marts kl. 17.00 Ortodoks kor
27. marts. kl. 17.00	Forårskoncert med
Sanderum Kirkes kor
28. marts kl. 19.30 Sogneaften
2. april
kl. 17.00 Ortodoks kor
9. april
kl. 10.00 Mandeklub
10. april kl. 14.00 Åbent Hus
10. april kl. 19.30	Jesus Christ Superstar
koncert
11. april kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

17. april kl. 13.30
23. april kl. 17.00
9. maj
kl. 19.00
14. maj
kl. 10.00
14. maj
kl. 17.00
4. juni
kl. 17.00
10. juni
kl. 10.30
11. juni
kl. 17.00
13. juni
kl. 19.00
16. juni
kl. 15.00
15. august kl. 19.00
24. augus kl. 10.00
19. september

Flittige Hænder
Ortodoks kor
Menighedsrådsmøde
Mandeklub
Ortodoks kor
Ortodoks kor
2. pinsedag i Bellinge
Ortodoks kor
Menighedsrådsmøde
Klostervandring
Menighedsrådsmøde
Sanderum Kirkes Dag
Sogneudflugt

Sanderum Kirke

Gudstjenester med særligt fokus
Lørdagsdåb
På lørdage i udvalgte måneder er der mulighed for
at få sit barn døbt ved en særlig dåbs- og familiegudstjeneste. Der er planlagt dåbsgudstjeneste d. 1.
juni og d. 7. sept. begge kl. 10.30. Gudstjenesterne er
åbne for alle!
Påskens Gudstjenester:
10. april kl. 19.30 Jesus Christ Superstar koncert
18. april kl. 10.30 Skærtorsdag
19. april kl. 19.30 Langfredag
21. april kl. 10.30 Påskedag
22. april kl. 10.30 2. påskedag

Til skærtorsdags gudstjenesten vil altertavlens fløje
være lukket sammen. På hver af altertavlens sidefløje er
der store malerier fra Claus Bergs værksted og en helt
anden altertavle åbenbares herved.
Konfirmationer:
28. april kl. 10.30
Konfirmation JPR
5. maj kl. 09.00 + 11.00 Konfirmation PS
12. maj kl. 10.30
Konfirmation SH
Pinse:
2. pinsedag (10. juni): Friluftsgudstjeneste på det grønne græs ved Bellinge Kirke kl. 10.30. Sanderumborgere
er meget velkomne. Husk en klapstol eller et tæppe.

Sanderum Kirkes Dag
Lørdag d. 24. august 2019 kl. 10.00–16.00
Sanderum Kirkes dag er et nyt initiativ, som vi håber
kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed.
Vi er ikke færdige med planlægningen endnu; men vi
vil gerne give et lille indblik i, hvad vi planlægger.
Der bliver aktiviteter for alle sognets beboere. For børnene starter vi dagen med musikalsk legestue, og senere
vil der blive arrangeret en bagedyst for de mindste.
På Sanderum Kirkegård vil vi fortælle om, hvordan
man passer på skaberværket.
Vi skal have lavet insekthoteller og fuglekasser til
kirkegården, så vi kan være med til at fremme biodiversiteten og skabe mere liv. Vi vil gerne være en grøn kirke,
så vi forsøger at gøre noget for naturen og miljøet som
ikke koster en formue og samtidig er det noget alle kan
lære at kopiere i deres egen have.
I samarbejde med Lokalhistorisk Forening vil der
blive arrangeret en lille udstilling om Sanderums
historie, og vi vil lave en aktivitet, hvor vi vil opfordre alle til at bidrage med erindringer om Sanderums
nyere historie.
Musikalske indslag kommer til at spille en vigtig rolle
i løbet af dagen – ved to andagter i kirken medvirker
børnekoret og herudover vil der være en kor koncert
ved Sognegården.

Dagen slutter med en festlig koncert på gårdspladsen
ved sognegården. Her medvirker fynske sangere, som
vil give et brag af en koncert, fyldt med kendte toner fra
operaer, operetter og musicals. De fire fynske sangere er: Lise Bech Bendix, Kristine Becker Lund, Kristine
Eiler Ernst og David Kragh Danving. De akkompagneres af Kamilla Sørensen på klaver. Tag en klapstol under
armen, pak picnickurven og mød op til Sanderum K
 irkes
bud på en koncert under åben himmel.
Når dagen nærmer sig, vil vi indrykke annoncer i
ugeavisen med et mere detaljeret program for dagen.
Bjarne Larsen, Menighedsrådsformand
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Sogneudflugt

Sanderum Kirke

Sanderum Sogns
Flittige Hænder
Vi siger endnu en gang tusind tak
for den støtte vi møder når vi afholder julebasar. Det gælder både vores
sponsorer og i høj grad også alle jer
der kommer på selve dagen. Der ligger et stort arbejde bag denne basar.
Men det er arbejdet værd. En stor tak
til alle i de Flittige hænder der er med
til at få dette arrangement op at stå.
APRIL 2019
Søndag d. 7. Mariae bebudelsesdag
Søndag d. 14. Palmesøndag
Torsdag d. 18. Skærtorsdag
Fredag d. 19. Langfredag
Søndag d. 21. Påskedag
Mandag d. 22. 2. påskedag
Søndag d. 28. 1. søn. e. påske
MAJ 2019
Søndag d. 5. 2. søn. e. påske
Søndag d. 12. 3. søn. e. påske
Fredag d. 17. Bededag
Søndag d. 19. 4. søn. e. påske
Søndag d. 26. 5. søn. e. påske
Torsdag d. 30. Kristi Himmelfartsdag
JUNI 2019
Lørdag d. 1.
Søndag d. 2. 6. søn. e. påske
Søndag d. 9. Pinsedag
Mandag d. 10. 2. pinsedag
Søndag d. 16. Trinitatis
Søndag d. 23. 1. søn. e. trin
Søndag d. 30. 2. søn. e. trin
JULI 2019
Søndag d. 7. 3. søn. e. trin
Søndag d. 14. 4. søn. e. trin
Søndag d. 21. 5. søn. e. trin
Søndag d. 28. 6. søn. e. trin
AUGUST 2019
Søndag d. 4. 7. søn. e. trin
Søndag d. 11. 8. søn. e. trin
Søndag d. 18. 9. søn. e. trin
Søndag d. 25. 10. søn. e. trin

Dette års sogneudflugt bliver torsdag d. 19. september og bliver
arrangeret og ledet af sognepræst John Pretzmark Ramskov.
Sæt X i kalenderen. Mere omtale kommer i næste kirkeblad.

I år kunne vi den 23 januar overrække 11.000 kr. til Reden i Odense og
11.000 kr. til varmestuen i Odense.
Pengene blev taknemligt modtaget i
Sognegården, hvor vi var vært for en
kop kaffe og dejlig lagkage.
Udover julebasar hjælper de Flittige
hænder også til ved arrangementer i
forbindelse med Kirke og Sognegård.
Der er også frivillige til det store årlige
konfirmandtræf i Domkirken.

Såfremt der skulle sidde nogen som
brænder for at blive en del af dette, er
I velkomne til at møde op. Vi mødes
en gang om måneden i sognegården.
Der ligger foldere i våbenhuset i kirken samt i sognegården. Vel mødt!

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Susanne Holst
Pernille Svendsen
John Pretzmark Ramskov
John Pretzmark Ramskov
Susanne Holst
Pernille Svendsen
John Pretzmark Ramskov

Afslutning for minikonfirmander

kl. 09.00
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Pernille Svendsen
Pernille Svendsen
Susanne Holst
Susanne Holst
John Pretzmark Ramskov
Pernille Svendsen
Pernille Svendsen

Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Susanne Holst
Susanne Holst
John Pretzmark Ramskov
Pernille Svendsen
Susanne Holst
John Pretzmark Ramskov
Pernille Svendsen

Dåbs- og familiegudstjeneste

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Susanne Holst
Susanne Holst
Pernille Svendsen
Pernille Svendsen

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Susanne Holst
John Pretzmark Ramskov
John Pretzmark Ramskov
Pernille Svendsen

Konfirmation

Friluftsgudstjeneste i Bellinge. Sanderumborgere er velkomne.

Plejehjemsgudstjenester
10. april kl. 14.00 ved John Pretzmark
Ramskov
15. maj kl. 14.00 ved Pernille Sven
dsen
19. juni kl. 14.00 ved Pernille Sven
dsen
17. juli kl. 14.00 ved Pernille Svendsen
14. august kl. 14.00 Pernille Svendsen
18. september kl. 14.00 ved John Pretz
mark Ramskov

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

Børneklubben
Holder åbent tirsdage i ulige
uger kl. 16.15-17.30 i Sogne
huset. klubben er for børn fra 4
til 6 år. Kontakt Kristian Staalegaard O’Reilly Poulsen på
tlf. 21 83 36 76.

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

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

Uffe er der altid
Sognepræst Uffe Kærup går på pension efter 37 år som præst. Uffe blev teolog fra Århus universitet i 1981 og fik
i 1982 sit første præsteembede i Vollsmose, hvor han var i 8 år. Den 1. december 1990 – altså for godt og vel 28
år siden – blev Uffe ansat som præst
i Bellinge og Brændekilde sogne og
flyttede med Susanne og deres fire
sønner ind i præsteboligen i Bellinge
og blev kirkebogsførerende præst.
“Uffe er der altid”. Det er en typisk
bemærkning fra menigheden, og det
er helt rigtigt. Hvad end der foregår i
kirke og sognehus af stort og småt, så
kan man regne med, at Uffe kommer.
Gudstjenester, koncerter, sangaftner,
foredrag, pensionistklub, diverse møder, fællesspisninger, korsang, indsamling til Folkekirkens Nødhjælp,
indvielse af flaglag etc., etc. – Uffe er
der altid!
Provsten sagde en gang i en bibemærkning, at Uffe var præst på den
gammeldags måde. Uffe er præst 24
timer, syv dage om ugen. Og jo, det
kan godt være, han har fridag om
mandagen, men når nu det er mandag, at det passer skolen bedst med
konfirmandundervisning, så er det
dér, Uffe varetager konfirmandundervisningen. Og jo, det er muligt,
at han har friweekend og skal i sommerhus med familien, men er der en
begravelse, som Uffe synes, han skal

tage, så må familien tage afsted selv,
for Uffe er præst og passer sin kirke
og sine sognebørn. (Ja, faktisk også
sine tidligere sognebørn, når de beder
ham om det.)
Som præst er Uffe folkelig. Via handelsstandsforeningen får han på en
jordnær måde draget kirkerne, og
hvad de står for, ud i sognene. Han
er i det hele taget tilstede og nærværende, også uden for de kirkelige
mure. Han ses ofte på cykel eller på
gåtur med hund rundt i sognet, hvor
han altid hilser på alle, og alle hilser
på Uffe. Ikke mindst minikonfirmander, konfirmander og de ældre holder
umådelig meget af Uffe.
Hvilket fører frem til en anden sætning, som bruges om Uffe, og som jeg
har hørt ordret igen og igen nemlig;
“Uffe siger aldrig nej”. Han er altid
venlig og uhyre hjælpsom. Det gør
det let at spørge Uffe om hjælp. Han
går gerne ud over sine faggrænser og
giver en hånd med, hvor det behøves.
I det hele taget går Uffe ikke så meget
op i regler og regulativer. Det, han går
op i, er at være der for sin kirke og sine
sognebørn.
Menighedsrådet vil gerne sige tak til
Uffe for hans virke og tak for et godt
samarbejde.

Mandagsklubben
Mødes mandage i lige uger
kl. 9-12. klubben arbejder med
forskellige former for hånd
arbejde. Kontakt Lene Bove
på tlf. 28 45 51 63.

Stenløse-Fangel-Bellinge
Sangforening
Synger hver mandag kl. 15-17
i Sognehuset. Kontakt Hanne
Spangsberg på tlf. 22 80 88 14.

Pensionistklubben
Mødes hver torsdag i Sogne
huset kl. 15.00. Nye deltagere
er meget velkomne. Kontakt
pastor emeritus Uffe Kærup
på tlf. 29 16 06 52.

Besøgsvenner
Vi mangler 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.

På menighedsrådets vegne
Anette Erfurth
Vi er en del af Grøn kirke
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Brændekilde/Bellinge

Gudstjenester med særligt indhold
Påsken i ord og toner
Palmesøndag 14. april kl. 19 i Brændekilde kirke
Musikgudstjeneste med Sognekoret. Vi gennemgår Påsken i ord og toner og gør sammen palmesøndag festlig
og stemningsfuld.
Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning
18. april kl. 17 i Bellinge kirke
Efter gudstjenesten inviteres alle til fællesspisning i Sognehuset. Vi bestiller indisk mad, og der kan vælges mellem lam eller vegetarisk. Pris: 80 kr. for voksne og 40 kr. for
børn – inkl. en lille dessert. Tilmelding til spisning senest
15. april på www.bellingekirke.dk
Krummer i Kirken
4. april og 6. juni 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 på www.bellingekirke.dk. Voksne betaler 25 kr. – børn spiser gratis. Kom og vær med!
Ro til Tro
2. maj kl. 19 i Brændekilde Kirke
En gudstjeneste uden mange ord, hvor tiden er kirkegængerens – til eftertanke eller til helt at slippe tankerne.
Pilgrimsvandring- og gudstjeneste ved Kristi Himmelfart
30. maj kl. 9 med start i Bellinge Sognehus
Pilgrimsvandring har spillet en rolle i flere kristne traditioner gennem tiden. Vi mødes Kristi Himmelfartsdag
kl. 9 i Bellinge Sognehus til kaffe, rundstykker og et lille oplæg, hvorefter vi sammen vandrer til Brændekilde
kirke (ca. 4 km) og fejrer pilgrimsgudstjeneste kl. 11.
Der vil være mulighed for enten at gå eller blive kørt tilbage til Bellinge umiddelbart efter gudstjenesten.

Gudstjenester
Brændekilde
Bellinge
Søndag d. 17. marts, 2. s. i fasten
kl. 9.30 UK
kl. 11 UK (Minikonfirmander)
Søndag d. 24. marts, 3. s. i fasten
kl. 11 CH
kl. 9.30 CH
Søndag d. 31 marts, Midfaste søndag
kl. 9.30 UK (Afskedsgudstj.)
kl. 11 UK (Afskedsgudstj.)
Torsdag d. 4. april
ingen
kl. 17 CH (Krummer i kirken)
Søndag d. 7. april, Mariæ bebudelse
kl. 11 CH
kl. 9.30 CH
Søndag d. 14. april, Palmesøndag
kl. 19 UK
kl. 10 UK
Torsdag d. 18. april, Skærtorsdag
ingen
kl. 17 UK (Fællesspisning bagefter i Sognehuset)
Fredag d. 19. april, Langfredag
kl. 11 CH
kl. 9.30 CH
Søndag d. 21. april, Påskedag
kl. 9.30 CH
kl. 11 CH
Mandag d. 22. april 2. Påskedag
kl. 11 UK
kl. 9.30 UK
Søndag d. 28. april, 1.s.e. påske
ingen
kl. 9 + 11 UK (Konf. Rasmus Rask skolen)
Torsdag d. 2. maj
kl. 19 CH (Ro til tro)
ingen
Søndag d. 5. maj, 2.s.e. påske
ingen
kl. 10 UK
Søndag d. 12. maj, 3.s.e. påske
kl. 9.30 UK (Konf. Kratholmskolen) kl. 11 CH (Konf. Ådalskolen)
Fredag d. 17. maj, St. Bededag
kl. 11 UK
kl. 9.30 UK
Søndag d. 19. maj, 4.s.e. påske
kl. 9.30 UK
kl. 11 UK
Søndag d. 26. maj, 5.s.e. påske
kl. 11 UK
kl. 9.30 UK
Torsdag d. 30. maj, Kristi Himmelfart
kl. 11 UK
kl. 9 UK (Pilgrimsvandring m. sang og rundstykker)
Søndag d. 2. juni, 6.s.e. påske
kl. 9.30 UK
kl. 11 UK
Torsdag d. 6. juni
ingen
kl. 17 LS (Krummer i kirken – festugekoncert for børn)
Søndag d. 9. juni, Pinsedag
kl. 11 UK
kl. 9.30 UK
Mandag d. 10. juni, 2. Pinsedag
ingen
kl. 10.30 (ved Sognehuset i Bellinge)
Søndag d. 16. juni, Trinitatis søndag
kl. 11 LS
kl. 9.30 LS
Søndag d. 23. juni, 1. s. e. trinitatis
kl. 9.30
kl. 11
Søndag d. 30 juni, 2. s. e. trinitatis
kl.11 LS
kl. 9.30 LS
Søndag d. 7. juli, 3. s. e. trinitatis
kl. 10
ingen
Søndag d. 14. juli, 4. s. e. trinitatis
ingen
kl. 10 LS
for juni/juli
Prædikantlisten
lt planlagt
he
e
ikk
u
Søndag d. 21. juli, 5. s. e. trinitatis
kl. 10 LS
ingen
dn
er en
Søndag d. 28. juli, 6. s. e. trinitatis
ingen
kl. 10
Søndag d. 4. august, 7. s. e. trinitatis
kl. 10
ingen
Søndag d. 11. august, 8. s. e. trinitatis
ingen
kl. 10
Søndag d. 18. august, 9. s. e. trinitatis
kl. 11 LS
kl. 9.30 LS
Søndag d.25. august, 10. s. e. trinitatis
kl. 9.30
kl. 11
Søndag d. 1. september, 11. s. e. trinitatis
kl. 11 LS
kl. 9.30 LS
LS = Line Stæhr Frantzen, UK = Uffe Kærup, CH = Charlotte Juul Thomsen
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Se kirkens hjemmeside
www.bellingekirke.dk

Kirkebil hver søndag
Kirkekontoret 65 96 36 34

Kirkekaffe i Brændekilde og Bellinge kirker
efter gudstjenesterne kl. 9.30 og 11.00.

Brændekilde/Bellinge

Aktiviteter ved Brændekilde-Bellinge Sogn
14. marts
21. marts
27. marts
4. april
7. april
14. april
18. april
19. april
1. maj
2. maj
7. maj
30. maj
4. juni
6. juni
10. juni
22. august

kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 09.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 17.00

Torsdagscafé ved Pia Sigmund
Forårssangaften
Filmaften i Brændekilde Forsamlingshus
Krummer i kirken
Passionskoncert: Stabat Mater i Bellinge kirke
Påsken i ord og toner i Brændekilde kirke
Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning i Bellinge kirke
Faurés Requiem med Odense Storekor i Bellinge kirke
Forårskorkoncert i Bellinge kirke
Ro til tro
Koncert med Kristine Becker Lund Trio i Bellinge kirke
Pilgrimsvandring og gudstjeneste ved Kristi Himmelfart
Festugekoncert med Marie Carmen Koppel i Brændekilde kirke
Festugekoncert for børn: Musikforestillingen “Engle” i Bellinge kirke
Friluftgudstjeneste 2. Pinsedag
Kend din Bellinge kirke

Afskedsreception for
sognepræst Uffe Kæru
p
Søndag d. 31. marts kl.
12.3014.00 tager vi officiel afs
ked
med sognep
 ræst Uffe Kærup,
der samme dag holder
afskedsgudstjenester i Brænde
kilde og
Bellinge kirker, ved en
reception i
Sognehuset i B
 ellinge. Alle er velkommen. Menighedsråd
et byder
på en f orfriskning.
PS. Menigheden vil dog
fortsat
kunne møde Uffe Kærup
som præstevikar med tite
l
af pastor emeritus.

Lørdagsdåb

den sidste
Der holdes lørdagsdåb
er forudlørdag i hver måned eft
sterne.
gående aftale med præ

Kor ved kirken

Babysalmesang

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

Torsdage kl. 10.00 i Bellinge kirke
og Sognehuset. Alle babyer er
velkomne 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.

Konfirmationsdatoer
2019
Konfirmation i Bellinge
kirke
28. april kl. 9.
Rasmus Rask Skolen 7.
A.
28. april kl. 11.
Rasmus Rask Skolen 7.
B.
Konfirmation i Brænde
kilde
kirke 12. maj kl. 9.30.
Kratholmskolen.
Konfirmation i Bellinge
kirke
12. maj kl. 11. Ådalskolen
.

Kirkelig vejviser

Vikarierende præst
Charlotte Juul Thomsen
Tlf. 71 78 13 64, chath@km.dk
Pastor emeritus Uffe Kærup
Tlf. 29 16 06 52, uk@km.dk

Menighedsrådsformand John Rosenly
Tlf. 40 46 90 78, john.rosenly@hotmail.com
Gravervikar (indtil 30/4) Arne Bove
Tlf. 30 30 42 99
Organist Bjørn Krog Thesbjerg
Tlf. 24 97 02 38, organist.bellingekirke@gmail.com
Barselsorlov 2/5 til 26/8
Kirketjener i Bellinge
Anita Henriksen, tlf. 61 63 26 62

Kordegn Vivi Mayland Kjærsgaard
Kirkelundvej 18A, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 36 34 – bellinge.sogn@km.dk
Åbent tirsdag og torsdag kl. 11-12 samt
torsdag kl. 16-18.
Ændringer kan forekomme.

Sognepræst Line Stæhr Frantzen
Tlf. 24 65 92 05, lisf@km.dk
Barselsorlov til 1/6

Bellinge Kirke
Kirkelundvej 18, 5250 Odense SV
Brændekilde Kirke
Gl. Højmevej 265, 5250 Odense SV

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

Lavt er ej bænket, hvem Gud sidder nær
“Lavt er ej bænket, hvem Gud sidder
nær”, sådan skriver Grundtvig i salmen
“Hyggelig, rolig” (salmebogen nr. 411).
Jeg holder simpelthen så meget af
at synge med på den linje.
Der er, synes jeg, i al sin enkelhed
noget vældig fint ved at forestille sig
det billede, at her sidder man som
menneske med sit liv.
Ud fra den for tiden gældende almindelige målestok vil det for nogle
være et vældig vellykket liv.
For andre vil det derimod blive opfattet som et vældig mislykket liv.
Men uanset hvad, vellykket eller mislykket, så er der altså i evangeliet givet
ikke bare den vellykkede men altså også
den mislykkede den helt formidable
mulighed at se det billede for sig, at “lavt
er ej bænket, hvem Gud sidder nær”.
Dermed mere end antydes det jo,
at når du lever med kristendom som
bagtæppe for dit liv, så er der simpelt-

hen sat en helt anden målestok ind.
Så kan du som et måske velbjærget
og vellykket menneske nok så meget
se skævt til manden på bænken med
posen fuld af bajere, se med foragt
på den afpillede narkoman med pupiller så store som tekopper, se med
væmmelse på den småfede pige med
verdens største isvaffel i hånden eller
med direkte afsky på det viljeløse skvat som jævnligt får et par på hovedet
af sin kone.
Se, alle disse tanker kan det meget
vel være, at du føler dig i din gode
ret til at gøre dig. Du velbjærgede og
vellykkede menneske kan se skævt,
du kan se med foragt, du kan se med
væmmelse og afsky på de mennesker,
du møder på din vej gennem livet.
Men du må så aldrig glemme at
spørge dig selv, med hvilken ret du i
grunden gør det, når du i evangeliet
kan høre og læse, at her får altså både

drankeren, narkomanen, den fede og
den viljeløse en gudgiven ret til at se
det billede for sig, at ”lavt er ej bænket, hvem Gud sidder nær”.
Og når der faktisk er trøst at hente i
det billede, så er det selvfølgelig fordi,
at Jesus jo meget præcist gør det klart
med hele hans måde at være til på, at
det faktisk fortrinsvis er dem, der ses
skævt til, dem der ses på med foragt,
væmmelse og afsky, som han sætter
sig lige ved siden af.
Det er dette grundlæggende aspekt
ved kristendommen, som skal fremgå
tydeligt og klart, når der prædikes i
kirken om søndagen.
I en tid, hvor mennesker taler mere
og mere ubehageligt til hinanden og
om hinanden, kan det ikke siges tydeligt nok.

Kirke i børnehøjde
Koncert med Kristian Lilholt
Torsdag den 9. maj i Ubberud Kirke kl. 19.00 Tirsdag den 9. april
snart 4 årtier har han holdt et højt kl. 17.00

Efter mere end 20 år i Lilholt Band gik
Kristian Lilholt solo. Det er blevet til
en række albums og en fuldtidskarriere som solist og entertainer.
Kristian Lilholt har en sjælden
evne til at videregive musikalitet og
varme, og han er en stemningsskaber ud over det sædvanlige. Gennem

Filmaftener i Ubbe
rud konfirmandstue
Nu får foråret og sommeren hevet os
ud af konfirmandstuens mørke for en
tid. Men sæt allerede kryds i kalenderen onsdag den 18. september kl. 19.00,
hvor vi tager hul på en ny sæson.
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kompositorisk niveau – fra de første
vinylplader i 80’erne med fejende
flot rockmusik, over 90’ernes flotte,
stilskabende instrumentaludgivelser
og 00’ernes sange både på dansk og
engelsk, til de nyeste store projekter
LAND: en rejse gennem Danmarks
årstider i musik, malerier og film.
En koncert med Kristian Lilholt er
en underholdende oplevelse i selskab
med en fremragende komponist, der
med overskud og humor spiller og
fortæller sig igennem et bredt udsnit
af sin rige produktion. Alle, der sætter
pris på gedigen musikalitet og ukrukket nærvær, har her chancen for en god
koncertoplevelse. Gratis adgang.

Børnegudstjeneste 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 søndagen inden, til sognepræst Kathrine på kgc@
km.dk tlf. 29 16 60 66 eller til Addie tlf.
26 23 78 78 / 65 96 79 66.

Ubberud/Ravnebjerg

Korup-Ubberud besøgsvenner
Korup-Ubberud Besøgsvenner er en
forening, som nu har eksisteret i 7 år.
Besøgstjenesten har sin berettigelse i den ensomhed, som mange
mennesker føler. Ensomheden kan
opstå, hvis man for eksempel mister
en ægtefælle, sin omgangskreds eller
andre pårørende. Hvis man flytter eller mister sine færdigheder, og derfor
har svært ved at komme omkring ved
egen hjælp. Ensomhed er med andre
ord ikke et spørgsmål om alder.
Alle der har brug for kontakt med et
menneske, kan få en besøgsven – ingen er for ung eller for gammel til at
få besøg. Efterspørgslen efter en besøgsven er så stor, at man skal være
forberedt på, at man ikke kan få en
besøgsven lige med det samme. Henvendelserne om at få en besøgsven
kommer både fra familien, hjemmeplejen, præsten, lægen, naboer og fra
den ensomme selv.
En besøgsven kommer en gang om
ugen i 1 – 2 timer, eller hvad man nu
bliver enige om. Besøgsven og mod-

tager finder sammen ud af, hvordan
besøgene skal foregå. Det kan for eksempel være at spille kort, gå en tur,
køre tur, læse højt, hjælpe med at
skrive breve osv. Der er 21 besøgsvenner, men vi kan godt bruge flere.
Hvis du kunne tænke dig at prøve at
blive besøgsven, eller gerne vil have
besøg af én, så henvend dig endelig til
besøgsleder Else Vedel på vedel.else@
gmail.com eller tlf. 30 29 32 73.
Elinor har været Ruths besøgsven
gennem snart 4 år. De ser hinanden
hver onsdag i 1½ time, og de ugentlige besøg gennem årene har betydet,
at de to kvinder er kommet til at lære
hinanden at kende indgående. Elinor
har også kontakt til Ruths børn – og
hopper gerne hjælpende til, hvis der
er brug for mere end det faste ugebesøg. Det kan fx. være som chauffør og
følgesvend ind til en undersøgelse på
sygehuset. Men de fleste dage er de på
Eilstrup plejecenter på Ruths hyggelige stue. Her går snakken lystigt eller
der løses kryds og tværs i stilhed. Når

vejret tillader det, går de en tur i området – om sommeren er kaffekurven
med på turen og så nydes en kop the
på en bænk under de grønne trækroner. Elinor bor tæt på plejecenteret, så
dage går de også hjem til hende. Uanset årstid og indhold er Elinors besøg
altid herlige afbræk i hverdagens rytme. ”Er det allerede onsdag igen” kan
Ruth sige glad, når hun ser hende i
døren og efter hyggestunden sammen, sendes Elinor afsted igen med
et stort knus og et smil: ”Tak for besøget”. Også Elinor takker. For glæden
ved at være sammen går begge veje.

Arrangementer i Kulturhuset

Foredrag med Bubber:
Positivitet og livsglæde

Henning Stærk
med band

Torsdag den 14. marts kl. 19.00-21.00
Få det bedste ud af livet… du vælger
selv. Et åbent og ærligt foredrag, en
peptalk i at bevarer sindet åbent og
holde fast i evnen til at glædes over
både store og små ting i hverdagen.
Udstråler vi positivitet, kan det ikke
undgå at smitte af på hele vores liv
– både i det private og i arbejdslivet.
Udfordringerne på vores vej er med
til at vise nye veje og lukke op for
spændende muligheder, når vi møder
verden og andre mennesker åbent og
fordomsfrit. Entre: 125 kr. - Caféen er
åben i pausen. Arrangeret i samarbejde med Ubberud/Ravnebjerg Kirker.

Intimkoncert fredag den 26. april
kl. 20.00 (spisning starter kl. 17.45)
Stærk spidser støvlerne! En af
dansk rocks mest kendte, elskede
og respekterede sangere er stadig
på “The never ending tour”! Nu i
Ubberud. Billetter købes på ticketmaster.dk – pris 250 kr. + gebyr. Har du lyst til at spise inden
koncerten tilbyder vi en lækker
grillmenu til 130 kr. Billetpris incl.
spisning 380 kr. + gebyr. Døre og
bar åbnes 17.45 for spisende gæster. For øvrige gæster 18.30. Baren er åben indtil kl. 01.00.

Live-Streaming foredrag:
Når fysikkens stråler helbreder
Tirsdag den 9. april kl. 19.00-21.00
Live-Streaming v/ professor Kari
Tanderup om behandling af cancer med stråler. Kræft er en alvorlig
sygdom, men moderne behandling
med kirurgi, stråler og medicin betyder, at seks ud af ti kræftpatienter
overlever kræft i mindst fem år.
Foredragene er ikke offentlig tilgængelige på nettet – hverken mens de
afvikles eller efterfølgende. Så oplevelsen her i UKB er unik og kan ikke
gentages senere. Deltagere kan stille spørgsmål til forelæseren under
foredraget via SMS eller Twitter, og
det sidste kvarter svarer forelæseren
på så mange som muligt.
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Ubberud/Ravnebjerg

Ad hoc børnekor Palmesøndag
Elsker du at synge og har lyst til at gøre
det med andre, så samler vi et børnekor, der synger med ved gudstjenesten
i Ubberud kirke søndag den 14. april.
Musiklærer fra skolen Celine Louise
Bonnicksen mødes med børnene 3
gange (i kirken/konfirmandstuen):
Tirsdag den 26. marts kl. 15.0016.15 (mødes med Celine i centralrummet ved SFO og går i samlet trop).
Tirsdag den 2. april kl. 15.00-16.15.

Tirsdag den 9. april kl. 15.00-16.15.
Søndag den 14. april kl. 10.00 (gudstjenesten begynder kl. 11.00)
Der øves sange og vi hygger os med
forfriskninger. Vi sætter ikke aldersgrænse på – alle børn der har lyst er
velkomne. Og her synger hvert fugl
med sit lille fuglenæb. Tilmelding til
Kathrine Gørup Christiansen tlf. 29 16
60 66 mail: kgc@km.dk eller direkte til
Celine på skolens intra.

Musik ved Påske
dags gudstjenester
Pernille Nygaard Nielsen studerer til
daglig trompet på 3.år på Syddansk
Musikkonservatorium. Påskedag er
hun med til at gøre dagens gudstjenester højtidelige. Gule påskeliljetrompeter pryder kirkerummet og tonerne fra
den rigtige trompet proklamerer fest.

Søndag den 7. april - Mariæ bebudelses dag
Tirsdag den 9. april
Søndag den 14. april - Palmesøndag
Torsdag den 18. april - Skærtorsdag
Fredag den 19. april - Langfredag
Søndag den 21. april - Påskedag
Søndag den 21. april - Påskedag
Mandag den 22. april - Anden påskedag
Søndag den 28. april - 1.s.e. påske
Søndag den 5. maj - 2.s.e. påske
Søndag den 12. maj - 3.s.e. påske
Fredag den 17. maj - Bededag
Søndag den 19. maj - 4. s.e. påske
Søndag den 26. maj - 5. s.e. påske
Torsdag den 30. maj - Kristi himmelfart
Lørdag den 1. juni
Søndag den 2. juni - 6. s.e. påske
Søndag den 9. juni - Pinsedag
Mandag den 10. juni - anden pinsedag
Søndag den 16. juni - Trinitatis søndag
Søndag den 23. juni - 1.s.e. trinitatis
Søndag den 30. juni - 2.s.e. trinitatis
Søndag den 7. juli - 3.s.e. trinitatis
Søndag den 14. juli - 4. s.e. trinitatis
Søndag den 21. juli - 5. s.e. trinitatis
Søndag den 28. juli - 6. s.e. trinitatis
Søndag den 4. august - 7.s.e. trinitatis
Søndag den 11. august - 8.s.e. trinitatis
Søndag den 18. august - 9.s.e. trinitatis
Søndag den 25. august - 10.s.e. trinitatis
Søndag den 1. september - 11.s.e. trinitatis

kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
Kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen
Kathrine Gørup Christiansen
Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen
Kathrine Gørup Christiansen
Kathrine Gørup Christiansen
Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen
Paw Kingo Andersen
Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen
Kathrine Gørup Christiansen
Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen
Paw Kingo Andersen
Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen
Friluftsgudstjeneste
Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen
Kathrine Gørup Christiansen
Kathrine Gørup Christiansen
Kathrine Gørup Christiansen
Paw Kingo Andersen
Paw Kingo Andersen
Paw Kingo Andersen
Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen
Paw Kingo Andersen
Kathrine Gørup Christiansen

Børnegudstjeneste
Aftengudstjeneste i Ravnebjerg
Påskedag i Ravnebjerg
Påskedag i Ubberud
Gudstjeneste afh. i Ravnebjerg
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation i Ravnebjerg
Gudstjeneste med dåb
Bellinge Sognehus

Hvor intet andet er anført afholdes gudstjenesten i Ubberud Kirke

Kirkelig vejviser (Henvendelser vedrørende arrangementer rettes til præsterne)
Kirkekontor
Paarup Sognegård,
Solgårdsvej 40,
5210 Odense NV.
Tlf. 66 16 00 48
E-mail: ubberud.sogn@km.dk

Kirkegårdene
Ubberud og Ravnebjerg kirkegår-de
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.

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

Medarbejdere
Organist
Peter Nørskov Jørgensen
Tlf. 29 45 37 95
Kirkesanger
Peter Toft
Tlf. 26 46 46 90

Kirkebil
har
Husk at sognets beboere (som ikke
) altid kan
mulighed for selv at komme frem
og guds
bestille kirkebil til arrangementer
rine Gørup
tjenester. Kontakt sognepræst Kath
km.dk
Christiansen tlf. 29166066 eller kgc@

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
Jørgen Moltesen Hansen
Kirkeværge
Skovmarken 51
5491 Blommenslyst
Tlf. 30 92 75 18

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

Inge Würtz,
Kontaktperson
Pilevej 39
5200 Odense V.
Tlf. 20 91 54 22
Birgith Kjærgaard,
Elleholmvej 65
5250 Odense SV.
Tlf. 30 74 05 756
Jørgen Pram Nielsen,
Bøllemosegyden 20,
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 75 16
Niels Würtz,
Pilevej 39
5200 Odense V.
Tlf. 65 94 20 54

Planlagte udgivelser omkring 19. marts, 27. august og
26. 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

