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Ubberud/Ravnebjerg

13. september: Brothers of Mercy fortolker Leonard Cohen i Ravnebjerg

30. maj: Sommerkoncert med børne- og ungdomskor

Begivenheder:
n Spisning og minikoncert: Schubert og hans efterfølgere
n Kirken med i Bellinge Festuge
n Koncert og fællessang med Jeanett Ulrikkeholm

8 maj: Beatles i Bellinge – All you need is love
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Fælles aktiviteter

Forårsangaften
Torsdag 19. april kl. 19-21
i Bellinge Sognehus
Kom og syng alle de herlige forårssange
og salmer fra højskolesangbogen assisteret af Ingvil, Bjørn og det til aftenen
etablerede husorkester. Undervejs er der
tid til sangønsker. Kaffe og kage 20 kr.

Jesus Christ Superstar Koncert
Søndag d. 18. marts kl. 19.30
i Sanderum Kirke
Aftenens koncert består af højdepunkter fra den populære musical Jesus
Christ Superstar. Søren Ulrichs og Kiki
Brandt, sangere. Kamilla Sørensen,
klaver. Morten Jørgensen, bas. Pernille
Svendsen, liturgi. Musicalen handler
om uge op til påske, fra Palmesøndag
til Påskedag.

Musik påskedag i Ravnebjerg
og Ubberud
Påskedag den 1. april medvirker
Pernille Nygaard Nielsen på trompet
ved begge gudstjenester

Filmaften: The Unforgiven
Torsdag d. 19. april kl. 19.30
i Sanderum Sognegård

Åbent Hus – Kongerækken
Onsdag d. 11. april kl. 14.00 – 16.00
i Sanderum Sognegård

Koncert
Onsdag d. 21. marts kl. 19.30
i Sanderum Sognegård

Få Danmarkshistorien fortalt fra ende
til anden igennem dets regenter, fra
Gorm den Gamle til Margrethe d. 2. tilsat sjove historier og anekdoter fra
to veloplagte historieentusiaster.

Talentelever fra Odense musikskole
spiller koncert i sognegården. Klassisk talent er Odense Musikskoles
tilbud til elever, som arbejder ihærdigt og engageret, og viser stor interesse og flair for musik.

Dokumentarfilmen: The Unforgiven. For
25 år siden torturerede og dræbte Esad
Landzo serbere i den fangelejr, hvor han
arbejdede. Nu har han bedt om deres
tilgivelse. Kan ondskab tilgives, hvis den
onde angrer? I dokumentarfilmen “The
Unforgiven” (den, der ikke er tilgivet),
følger man Esad Landzos møde med de
mennesker, han gjorde til ofre. Instruktør Lars Feldballe Petersen vil være tilstede ved filmfremvisningen. Han vil
fortælle om de 15 års arbejde med filmen og hans overvejelser omkring tilgivelse, skyld og menneskelighed.

Fællesspisning og sang
Søndag d. 22. april kl. 17.00
i Sanderum Sognegård
Fællesspisning, fællessang og hygge i
sognegården. Kirkens ortodokse kor
medvirker. 65 kr. for mad og vin. Tilmelding senest mandag d. 16. april på
sanderum.sogn@km.dk

Hyggecafe “Vi var fredens Tjenere”
Musik skærtorsdag i Ravnebjerg
Skærtorsdag den 29. marts
aftengudstjeneste Ravnebjerg kl. 19:
Louise Mose Jørgensen, violin

2

Onsdag den 18. april kl. 14.30
Ravnebjerg Kirkeanneks
Foredrag med Tony From Petersen,
der kommer og fortæller om sin tid
som dansk FN soldat på Cypern i 1964.

Forårskoncert i Bellinge kirke

Fælles aktiviteter

Onsdag 2. maj kl. 19.30
i Bellinge kirke
Kom og nyd et blandet program med
både rytmisk og klassisk kormusik.
Kirkekoret synger sine “Greatest hits”
fra koråret, og igen gæster Ringe kirkes
dygtige pigekor under ledelse af Kirsten
Wind Retoft. Fri entré.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag 21. maj kl. 10.30
på græsset ved Bellinge kirke

Beatles i Bellinge kirke!
Tirsdag 8. maj kl. 19.30
i Bellinge kirke

Pinsen er den kristne kirkes fødselsdag. Vi fejrer den ved at holde friluftsgudstjeneste, hvor Odense Brassband
spiller, og kirkekor fra de samarbejdende sogne medvirker. Efter gudstjenesten er der forfriskninger. Medbring selv stol eller tæppe. I tilfælde
af regn holdes gudstjenesten i kirken.

Du vil blive overrasket og overvældet
af denne koncert, hvor orgel og klaver
spiller rockmusik. Der bliver sunget
og læst op fra Bibelen på en ny måde.
Medv.: Tina K. Andersen, Simon M.
Madsen, Tore B. Larsen og Bjørn K.
Thesbjerg. Fri entré.

Sommerkoncert med børneog ungdomskor

Onsdag den 16. maj kl. 14.00

Onsdag d. 30. maj kl. 17.00
i Sanderum Kirke
Korkoncert med gæster fra Bellinge-Brændekilde kirkekor, under ledelse af Bjørn Krog Thesbjerg. De to kor
skal sammen synge koncert i Tivoli
lørdag den 9. juni, så dette er samtidig
muligheden for at høre deres generalprøve. Kom og nyd et godt og blandet
program med både rytmisk og klassisk
kormusik samt fællessang.

Sommerkoncert med Odense
Drengekor og kirkekoret
Onsdag 6. juni kl. 19
i Bellinge kirke

Pinsedag med sang i Ravnebjerg
og Ubberud
Pinsedag den 20. maj medvirker
sangeren Kathrine Dyrehauge ved
begge gudstjenester.

Søndag d. 10. juni kl. 17.00
i Sanderum Sognegård
Fællesspisning, fællessang og hygge i
sognegården. Søren Ulrichs synger og
Kamilla Sørensen spiller. 65 kr. for mad
og vin. Tilmelding senest mandag d. 4.
juni på sanderum.sogn@km.dk

Sommersangaften
Torsdag 14. juni kl. 19-21
i Bellinge Sognehus
Kom og syng de skønne sommersange og salmer fra højskolesangbogen i
selskab med Ingvil og Bjørn. Som altid
har vi overraskelser i ærmet! Der er tid
til sangønsker. Kaffe og kage 20 kr.

Udflugt ud i det blå
med Hyggecaféen

Vi mødes ved kirkeannekset hvor bussen tager os med ud i det forårsgrønne fynske landskab. Der gøres ophold
undervejs, hvor der bydes på kaffe og
kage. Husk at man altid kan bestille
kirkebil til Hyggecaféen. Kontakt sognepræst Kathrine Gørup Christiansen
tlf. 29166066.

Fællesspisning og minikoncert:
Schubert og hans efterfølgere

Midt i Bellinge Festuge har kirkekoret
inviteret Odense Drengekor under ledelse af Susanne Krog Thesbjerg til sommerkoncert, hvor vi vil forsøge at lade
korene smelte sammen og få det hele til
at gå op i en højere enhed. Fri entré.

Kend din Bellinge Kirke
Torsdag 23. august kl. 17-18
i Bellinge kirke
Hvad kan kalkmalerierne sige os i dag,
og hvad er historien bag dem? Stina
Nøjgaard fortæller levende om de
berømte kalkmalerier og Bjørn Krog
Thesbjerg supplerer med musikalske
stemninger på orglet. Fri entré.

Koncert med Brothers of Mercy
Torsdag den 13. september kl. 19.00
Ravnebjerg Kirke
Sune Liisberg (bas), Carsten Tranberg-Krab (guitar) og Peter Danielsen
(vokal og guitar) har i over 15 år optrådt i hele landet med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange.
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Sanderum Kirke

Filmoptagelser i Sanderum Kirke
Vidste du at Nordisk Film d. 19. dec.
2017 filmede en julegudstjeneste i
Sanderum Kirke? Optagelsen varede hele dagen og 150 lokale statister
deltog. “Med hensyn til julen..” får
premiere i efteråret 2018, og er et komediedrama af og med Paprika Steen.
Vi glæder os over at hele Danmarks
befolkning nu får mulighed for at se
vores smukke kirke.

Flittige hænder

Gud og spaghetti takker af

Sanderums Flittige Hænder havde igen en succesfuld julebasar – og
vi takker alle som støttede os. Vi fik
indsamlet 22.000 kr. og disse penge
er overrakt Varmestuen, Odense og
Reden i Odense, d. 14. februar, med
11.000 kr. til hver. Ud over at “nørkle”
til julebasar, hjælper de Flittige Hænder også til ved forskellige arrangementer i sognegård og kirke.
Der var også Flittige Hænder, som
medvirkede ved konfirmandtræf 2018
i Odense Domkirke, Sankt Hans Kirke
m.fl., hvor disse billeder er fra.
Den gennemgående figur var Paulus, som ses her sammen med de velbjergede fra Sankt Hans Kirke. Flere
Flittige Hænder er stadig velkomne!

Torsdag d. 5. april mødes vi til den sidste aften med Gud og spaghetti i denne
omgang. Efter i mange år at have haft
stor glæde af og opbakning til “Gud og
spaghetti” har vi valgt nu at forsøge os
med et andet koncept for børnefamilierne i Sanderum. I efteråret 2018 vil der
blive arrangeret to familiegudstjenester med efterfølgende spisning. Vi håber at få mange glade børn og familier
omkring kirken. Se næste kirkeblad.

Minikonfirmander

Babysalmesang
Fra onsdag d. 5. september 2018 kl.
10.00 er der igen babysalmesang i Sanderum Kirke. Vi mødes i alt 8 onsdage,
se datoer på vores hjemmeside www.
sanderumkirke.dk. Vil du vide mere
eller tilmeldes babysalmesang, så kontakt Sanderum Kirkes kontor på tlf.
66173031 eller sanderum.sogn@km.dk

Igen i år har vi glæde af at have en god
flok af børn fra 4. klasserne på Sanderum skole. De går til minikonfirmand
i sognegården og lærer om kirken,
Gud og alt, det som hører det kristne
univers til. Derudover bliver det snakket, kreeret, spist kage og hygget.

Aktiviteter i Sanderum Kirke
og Sognegård
15. marts kl. 19.30 Litteraturkreds
18. marts kl. 19.30	Jesus Christ Superstar
Koncert i kirken
22. marts kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
30. marts kl. 19.30	Langfredag – Stabat Mater
5. april kl. 17.00
Gud og spaghetti
10. april kl. 10.00 Mandeklub
11. april kl. 14.00 Åbent Hus
18. april kl. 14.00 Flittige Hænder
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19. april kl. 19.30
22. april kl. 17.00
26. april kl. 19.00
8. maj kl. 10.00
21. maj kl. 10.30
30. maj kl. 17.00
10. juni kl. 17.00
14. juni kl. 19.00
22. aug. kl. 14.00

Filmaften. Mød instruktøren.
Fællesspisning og sang
Menighedsrådsmøde
Mandeklub
Friluftsgudstjeneste i Bellinge
Sommerkoncert med b- og u kor
Fællesspisning og sang
Menighedsrådsmøde
Flittige Hænder

Sogneudflugt
Torsdag d. 6. september
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Sogneudflugten er endnu undervejs
med at blive arrangeret, men vi kører
i bus ud i det blå og ser spændende
ting og får en god middag og kaffe
undervejs. Turleder bliver i år sognepræst, Susanne Holst. Man vil efter d.
1. maj kunne se omtale af udflugten
på www.sanderumkirke.dk.

Kirkens ortodokse kor øver følgende dage
:
- Onsdag den 28. marts kl. 17.15
- Onsdag den 18. april kl. 17.15
- Onsdag den 9. maj kl. 17.15
- Onsdag den 6. juni kl. 17.15
- Onsdag den 27. juni kl. 17.15
- Onsdag den 29. august kl. 17.15

Sanderum Kirke

Gudstjenester med særligt fokus
Gud og spaghetti takker af
Torsdag d. 5. april mødes vi til den
sidste aften med Gud og spaghetti
i denne omgang. Familievenlig
gudstjeneste i kirken kl. 17.00 med
efterfølgende spisning og aktivitet
for børnene i sognegården. Pris:
voksne 10 kr. og børn 5. kr.
I efteråret 2018 vil vi sætte et nyt
initiativ for børnefamilier i gang.
Se omtale andetsteds i bladet.
Dåbslørdag
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 d. 7. april,
d. 2. juni og d. 1. september; alle
kl. 10.30. Gudstjenesterne er åbne
for alle!

Påskens gudstjenester
Palmesøndag: 25. marts kl. 10.30
Skærtorsdag: 29. marts kl. 10.30
Langfredag: 30. marts kl. 19.30
Påskedag: 1. april kl. 10.30
2. påskedag: 2. april kl. 10.30
Ved langfredagens gudstjeneste i
Sanderum kirke medvirker sopran
Kiki Brandt og mezzosopran Kristine
Eiler Ernst. De
vil sammen med
kirkens organist
Kamilla Sørensen
fremføre Pergolesis påskeværk
Stabat Mater.
Fællesgudstjeneste
med Døvemenigheden
Søndag den 27. maj fejrer vi dagens
højmesse kl. 14.00 med en særlig
visuel gudstjeneste i samarbejde

“Hvis bare…så..” – forberedelse til fasten
Fastetiden er kirkens forberedelse til
påsken. Her retter vi opmærksomheden mod det nødvendige i vores
liv og prøver at sortere dét fra, som
gennem året er kommet til at fylde
for meget. Så vi i sidste ende kan rette vores øjne mod Kristus, hans død
og opstandelse og det nye liv som
rækkes os. Ofte falder vi for fristelsen til at stille vores indre behov med
noget vi “har lyst til”. Men glæden
over den tilfredsstillelse, det er, at få
noget man har lyst til, varer som regel kun kort. Det giver ingen dybere
eller længerevarende tilfredsstillelse.
Hvorfor ikke? Fordi det vi har lyst til,
ikke er det samme som det vi i virkeligheden har brug for. At skelne mellem, hvad man har lyst til og hvad
man har brug for er derfor én af de
væsentlige temaer i fastetiden som
kan være nyttig at have fokus på.

Der er ikke tradition for at faste i
den lutherske kirke. På trods af at vi
ved at Jesus selv fastede, at hans disciple fastede og at den første kirke
og dens menigheder praktiserede faste. Jeg besluttede at prøve det af for
nogle år siden og glæder mig nu hvert
år til denne tid, som viste sig at være
meget lærerig og frugtbar. Det er et
godt sted at tage fat på fasten ved rent
faktisk at faste fra noget fysisk. På den
måde kan man blive mere klar over,
hvad der har magt over en og hvor
ens svage punkter er. I år bliver det
kaffe, søde sager og kød hos mig.
Den fysiske faste og at give afkald
på noget man har lyst til, vil automatisk give eftertanke og inspiration til andre aspekter af livet. Én
af de ting som fylder meget i mange menneskers liv er ordene “Hvis
bare…” Det er to farlige og ødelæg-

med døvemenigheden i Syddanmark. Der vises billeder, som fører
os gennem alle gudstjenestens led,
så det er ekstra visuelt for den del af
menigheden, der ikke har udbytte af
høresansen. Kom og vær med til at
fejre en gudstjeneste med fokus på
andre sanser end vi plejer.
Gudstjeneste og efterfølgende
rundvisning i kirken Søndag
d. 22. juli kl. 19.00 i Sanderum Kirke.
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Bellinge kl.
10.30. En festlig udendørs gudstjeneste i samarbejde med de omkringliggende sogne. Medbring tæppe og
stol. Efter gudstjenesten er der kaffe
og brød. Musikkorps medvirker ved
gudstjenesten og efterfølgende.

gende ord som arbejder i vores sind
ligesom slangen i paradis. Hvis bare
det og det og det var anderledes, så
ville mit liv være meget bedre.
Disse to små ord kan ødelægge
vores blik for de gode ting vi har i vores liv og få os til at tro at, hvis bare
jobbet var anderledes, manden eller
konen mere som vi gerne ville have
det, hvis vi fik en større bil og bedre hus osv. så vil alt blive godt. Hvis
bare…. For meget fokus på disse to
ord kan helt ødelægge den glæde vi
kan have i dag. De kan hindre os i at
tage ansvar for os selv og vores liv og
lægge skylden for alt over på andre
og gøre os kede af det og modløse.
Et godt liv er ikke “hvis bare”…
eller at få hvad man har lyst til hele
tiden, men at kunne glæde sig over
det man allerede har og sætte pris
på dagen med det, den bringer med
sig af sten, grus og glæder.
Sognepræst Pernille Svendsen
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Sanderum Kirke

MARTS
Søndag d. 18. - Mariae bebudelsesdag kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 25. - Palmesøndag

kl. 10.30

Susanne Holst

Torsdag d. 29. - Skærtorsdag

kl. 10.30

John Pretzmark Ramskov

Fredag d. 30. - Langfredag

kl. 19.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 1. - Påskedag

kl. 10.30

John Pretzmark Ramskov

Mandag d. 2. - 2. påskedag

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Torsdag d. 5.

kl. 17.00

Susanne Holst

Gud og spaghetti

Lørdag d. 7.

kl. 10.30

Susanne Holst

Dåbs- og familiegudstjeneste

Søndag d. 8. - 1. s. e. påske

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 15. - 2. s. e. påske

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 22. - 3. s. e. påske

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Fredag d. 27. - Bededag

kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 11.00

John Pretzmark Ramskov og Susanne Holst Konfirmationer
Pernille Svendsen
Konfirmation
Pernille Svendsen
Konfirmation

kl. 10.30

Susanne Holst

Sommertid begynder
Stabat Mater

APRIL

Søndag d. 29. - 4. s. e. påske
MAJ
Søndag d. 6. - 5. s. e. påske

Plejehjemsgudstjenester
Onsdag d. 4. april kl. 14.00
ved John Pretzmark Ramskov
Fredag d. 18. maj kl. 14.00
ved Pernille Svendsen
Onsdag d. 20. juni kl. 14.00
ved John Pretzmark Ramskov
Onsdag d. 11. juli kl. 14.00
ved Pernille Svendsen
Onsdag d. 8. august ved John
Pretzmark Ramskov

Torsdag d. 10. - Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 13. - 6. s. e. påske

kl. 10.30

John Pretzmark Ramskov

Søndag d. 20. - Pinsedag

kl. 10.30

John Pretzmark Ramskov

Mandag d. 21. - 2. pinsedag

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Friluftsgudstjeneste i Bellinge

Søndag d. 27. - Trinitatis søndag

kl. 14.00

Christina Ebbesen og John Ramskov

Fællesgudstjeneste med Døvemenigheden.

Lørdag d. 2.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Dåbs- og familiegudstjeneste

Søndag d. 3. - 1. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 10. - 2. s. e. trin.

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 17. - 3. s. e. trin.

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 24. - 4. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 1. - 5. s. e. trin.

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 8. - 6. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 15. - 7. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 22. - 8. s. e. trin.

kl. 19.00

John Pretzmark Ramskov

Søndag d. 29. - 9. s. e. trin.

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 5. - 10. s. e. trin.

kl. 10.30

John Pretzmark Ramskov

Søndag d. 12. - 11. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

Søndag d. 19. - 12. s. e. trin.

kl. 10.30

Susanne Holst

Søndag d. 26. - 13. s. e. trin.

kl. 10.30

Pernille Svendsen

JUNI

JULI

AUGUST

Rundvisning i kirken

Aftensgudstjeneste
og rundvisning
Søndag den 22. juli er gudstjenesten om aftenen: Efter
en kort aftensgudstjeneste
kl. 19.00 ved sognepræst
John Pretzmark Ramskov
vil der være rundvisning i
Sanderum Kirke ved menighedsrådsformand Bjarne
Larsen, som vil fortælle om
kirkens interiør og dens
historie. Sanderum menighedsråd er vært med forfriskninger m.m. i våbenhuset.

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. 66 17 18 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

Min yndlingssalme
Eleverne fra 7. klasse på Ådalskolen
har et anstrengt forhold til salmesang:
“Hvorfor skal vi synge salmer? De er så
langsomme og lange.” I jagten på en
yndlingssalme hos konfirmandholdet
listede vi salmer op, som vi kendte.
De mest kendte var Vær velkommen
(712), Dejlig er den himmel blå (136)
og Dejlig er jorden (121). Men en yndlingssalme fandt vi ikke. Det var svært
bare at redegøre for, hvad selv de mest
kendte salmer handler om. Udover Et
barn er født i Betlehem!
For de unge mennesker virker salmerne mere som remser end som tilgængelige tekster. Det billedrige sprog
er flot, men ikke letforståeligt.
Salmerne kræver fordybelse. Fordybelsens gave er ikke altid en luksus, der
er os forundt. Heldigvis kræver ikke
alle salmer en grundig analyse – nogle
af de nye taler mere direkte til os. Flere af vores nyere salmedigtere har et
forståeligt sprog, der gør deres salmer
mere og mere populære.

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.
Smukt er det, når salmerne bliver sunget på kryds og på tværs af generationer. Det skaber fællesskab at høre, at
uanset alder er de menneskelige vilkår
de samme. De nye salmer er med til at
åbne op for den store gamle salmeskat
og tradition, som de er en del af.
Derfor er det godt, at vi til gudstjenesterne både synger nogle af de nye
salmer og nogle af de gamle, så vi får
det evangeliske budskab kommunikeret med ord, som vi kan relatere til, og
som ligner vores egne; og at vi samtidig, med de gamle salmer, får lov til at
fordybe os i en billedrigdom, ligesom
generationerne før os har gjort det.
Sådan får man en yndlingssalme!
Line Stæhr Frantzen

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. Nye deltagere er meget
velkomne. Kontakt sognepræst
Uffe Kærup 29 16 06 52.

Besøgsvenner

Kor ved kirken
Spirekor (2. klasse), Juniorkor (3.-6. klasse) Ungdomskor (7. klasse og op
efter).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

Babysalmesang
Start onsdag 11. april kl. 10 i Sogne
huset. 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.

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.

Konfirmationsdatoer 2018
Konfirmation i Bellinge kirke
29. april kl. 9.
Rasmus Rask Skolen 7. B.
Konfirmation i Bellinge kirke
29. april kl. 11.
Rasmus Rask Skolen 7. A.
Konfirmation i Brændekilde kirke
13. maj kl. 9.30. Kratholmskolen.
Konfirmation i Bellinge kirke
13. maj kl. 11. Ådalskolen.
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Brændekilde/Bellinge

Præstens klumme
I Brændekilde kirke hænger der en stor,
smuk altertavle fra først i 1500-tallet.
Mange af os kender den i sin helhed,
men måske har ikke alle været oppe
og se nærmere på den. For udover det
store midterfelt med kors
fæstelsen,
består tavlen også af to fløje med 6
mindre relieffer, med motiver fra Jesu
lidelseshistorie.
Altertavlen er værd at kaste et blik
på, særligt i påsketiden. Vi vil, i kirken
i dag, så gerne lave spændende og alternative eller liturgiske gudstjenester
– særligt i påsken. Og der er mange
forskellige måder at få kommunikeret
påskens beretning og budskab på, og
vi mennesker er mange og forskellige
og foretrækker hver vores. Men vil du
opleve fortællingen i billeder, bør du
tage op i Brændekilde kirke. Det hele
tager sin begyndelse natten mellem
skærtorsdag og langfredag. Jesus har
spist sit sidste måltid med sine disciple
og sammen er de gået ud i Getsemane
have, hvor han bliver forrådt og pågrebet af soldater. I Brændekilde har
vi endda historien om hvordan Simon
Peter under tilfangetagelsens tumult
drog sit sværd og huggede højre øre af
ypperstepræstens tjener, Malkus, hvorefter Jesus satte det tilbage på plads.

Bellinge Festuge 2018
Der sker spændende ting i kirken, når der er festuge i Bellinge.

Langfredag bliver han forhørt, tortureret og dømt hos Pontius Pilatus, der dog
vasker sine hænder og ikke kan hjælpe
ham. Jesus hånes med en tornekrone,
der symboliserer hans uofficielle, ufrivillige status, som Jødekongen. Herefter
monteres et kors på hans ryg, korset
som Jesus selv må bære ud til Golgata,
hvor han korsfæstes. Det store motiv i
midten af altertavlen viser både hvordan Jesus hænger på korset, og hvordan
han tages ned derfra og gives til sin mor
Maria. Lidt utraditionelt får vi i Brændekilde ikke påskemorgens opstandelse
med. Det sidste motiv i altertavlens farvestrålende “tegneserie” er Jesus, som
stedes til hvile i gravkammeret. I påsken
skal vi både høre evangeliet om Jesu
død og opstandelse og synge de smukke
påskesalmer. Men altertavlen i Brændekilde kirke viser os påsken og lidelserne
helt uden ord – tag op og se den!
Line Stæhr Frantzen

Søndag 3. juni kl. 13 - 14: Loppemarked med baby- og børnetøj
i Sognehuset. Har du lyst til at
have en bod, så kontakt Anette
Erfurth, anetteerfurth@live.dk
Søndag 3., mandag 4. og tirsdag
5. juni kl. 18.30: Godnatlæsning i
Bellinge Kirke for de 4-6-årige. Tag
dyne og pude med og få en god historie læst op helt oppe ved alteret,
inden du skal hjem og sove. Ved
sognepræst Line Stæhr Frantzen.
Onsdag 6. juni kl. 19: Sommerkoncert i Bellinge kirke med
Odense drengekor og kirkekoret.
Torsdag 7. juni kl. 17: Krummer
i kirken special: Historien om
Moses – med TRIOfabula
Husk at holde øje med hvad der
mere kommer til at ske i kirken
under Festugen – enten på vores hjemmeside eller i Bellinge
Festuge-programmet.

Gudstjenester med særligt indhold
Påsken i ord og toner
Palmesøndag 25. marts kl. 19
i Brændekilde kirke

Krummer i Kirken
12. april og 7. juni kl. 17
i Bellinge kirke

Musikgudstjeneste med Sogne
koret. Vi gennemgår påsken i ord
og toner og gør sammen palmesøndag festlig og stemningsfuld.

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
lisf@km.dk Voksne betaler 25 kr. –
børn spiser gratis. Kom og vær med!

Skærtorsdagsgudstjeneste
med fællesspisning
29. marts 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 d. 26. marts
til lisf@km.dk eller på tlf. 29904453.
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Ro til Tro
3. 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
10. maj kl. 9 med start
fra 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.

Brændekilde/Bellinge

Aktiviteter ved Brændekilde-Bellinge Sogn
25. marts
29. marts
12. april
19. april
2. maj
3. maj
8. maj
10. maj
21. maj
6. juni
7. juni
14. juni
23. august

kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 09.00
kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 17.00

Påsken i ord og toner i Brændekilde kirke
Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning i Bellinge
Krummer i kirken
Forårssangaften
Forårskorkoncert i Bellinge kirke
Ro til tro
Beatles-koncert i Bellinge kirke
Pilgrimsvandring og gudstjeneste ved Kristi Himmelfart
Friluftgudstjeneste 2. Pinsedag
Sommerkoncert i Bellinge kirke med Odense drengekor og kirkekoret
Krummer i kirken special: Historien om Moses – med TRIOfabula!
Sommersangaften
Kend din kirke

Gudstjenester

Brændekilde

Søndag d. 25. marts - Palmesøndag
Torsdag d. 29. marts - Skærtorsdag
Fredag d. 30. marts - Langfredag
Søndag d. 1. april - Påskedag
Mandag d. 2. april - 2. Påskedag
Søndag d. 8. april - 1.s.e. påske
Torsdag d. 12. april - Krummer i kirken
Søndag d. 15. april - 2.s.e. påske
Søndag d. 22. april - 3.s.e. påske
Fredag d. 27. april - Bededag
Søndag d. 29. april - 4.s.e. påske
Torsdag d. 3. maj
Søndag d. 6. maj - 5.s.e. påske
Torsdag d. 10. maj - Kristi Himmelfarts dag
Søndag d. 13. maj - 6.s.e. påske (Konfirmationer)
Søndag d. 20. maj - Pinsedag (Folkekirkens Nødhjælp)
Mandag d. 21. maj - 2. pinsedag (friluftsgudstjeneste)
Søndag d. 27. maj - Trinitatis
Søndag d. 3. juni - 1. s. e. trinitatis
Torsdag d. 7. juni - Krummer i kirken
Søndag d. 10. juni - 2. s. e. trinitatis
Søndag d. 17. juni - 3. s. e. trinitatis
Søndag d. 24. juni - 4. s. e. trinitatis
Søndag d. 1. juli - 5. s. e. trinitatis
Søndag d. 8. juli - 6. s. e. trinitatis
Søndag d. 15. juli - 7. s. e. trinitatis
Søndag d. 22. juli - 8. s. e. trinitatis
Søndag d. 29. juli - 9. s. e. trinitatis
Søndag d. 5. august - 10. s. e. trinitatis
Søndag d. 12. august - 11. s. e. trinitatis
Søndag d. 19. august - 12. s. e. trinitatis
Søndag d. 26. august - 13. s. e. trinitatis
Søndag d. 2. september - 12. s. e. trinitatis

kl. 19 UK (Musikgudstjeneste Sognekor)
ingen
kl. 11 LS
kl. 9.30 UK
kl. 11 LS
kl. 9.30 UK
ingen
kl. 11 LS
kl. 9.30 UK
kl. 11 UK
ingen
kl. 19 LS (Ro til tro)
kl. 19 LS
kl. 11 UK+LS
kl. 9.30 UK Kratholmskolen
kl. 11 UK
ingen
kl. 11 LS
kl. 9.30 UK
ingen
kl.11 LS
kl. 9.30 UK
kl. 11 LS
ingen
kl. 10 UK
ingen
kl. 10 LS
ingen
kl. 10 UK
kl. 9.30 UK
kl. 11 LS
kl. 9.30 UK
kl. 11 LS

Bellinge
kl. 10 LS
kl. 17 UK (Fællesspisning bagefter i Sognehuset)
kl. 9.30 LS
kl. 11 UK
kl. 9.30 LS
kl. 11 UK
kl. 17 LS
kl. 9.30 LS
kl. 11 UK
kl. 9.30 UK
kl. 9 + 11 UK Konfirmationer. Rasmus Rask skolen
kl. 10 LS
ingen
kl. 9 UK+LS Pilgrimsvandring med sang og rundstykker
kl. 11 LS Ådalskolen
kl. 9.30 UK
kl. 10.30 UK ved Sognehuset i Bellinge
kl. 9.30 LS
kl. 11 UK
kl. 17 LS
kl. 9.30 LS
kl. 11 UK
kl. 9.30 LS
Kirkebil
kl. 10 UK
hver søndag
ingen
Kirkekontoret
kl. 10 LS
65 96 36 34
ingen
Se kirkens hjemmeside
kl. 10 LS
www.bellingekirke.dk
ingen
kl. 11 UK
kl. 9.30 LS
kl. 11 UK
kl. 9.30 LS

e
Kirkekaffe i Brændekild
r
og Bellinge kirker efte
gudstjenesterne
kl. 9.30 og 11.00.

UK = Uffe Kærup LS = Line Stæhr Frantzen

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

Sognepræst Line Stæhr Frantzen
Tlf. 24 65 92 05
lisf@km.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag og torsdag kl.
11-12 i Sognehuset. Mandag fri

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

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

Graver Martin Sørensen
Tlf. 30 30 42 99

Bellinge Kirke
Kirkelundvej 18, 5250 Odense SV

Ændringer kan forekomme.

Kirkelig vejviser

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

Hyggecafé i Ravnebjerg
Kirkeanneks

Udflugt ud i det blå
med Hyggecaféen

Onsdag den 18. april kl. 14.30
Vi var fredens Tjenere. Foredrag
med Tony From Petersen, der
kommer og fortæller om sin tid
som dansk FN soldat på Cypern
i 1964.

Onsdag den 16. maj kl. 14.00
Vi mødes ved kirkeannekset hvor bussen
tager os med ud i det forårsgrønne fynske
landskab. Der gøres ophold undervejs,
hvor der bydes på kaffe og kage. Husk at
man altid kan bestille kirkebil til Hyggecaféen. Kontakt sognepræst Kathrine
Gørup Christiansen tlf. 29166066.

Koncert og fællessang med Jeanett Ulrikkeholm
Ubberud kirke torsdag den 3. maj kl. 19.00
Kaffe i Kulturhuset cirka kl. 20.30 – her
afslutter vi med mere fællessang!
“Den lille dame med den store stemme”. Sådan siges det om Jeanett
Ulrikkeholm, der blandt andet synger smukke gamle danske og franske
sange. Hun akkompagnerer på guitarlut, guitar og cello.

Så kom i forårshumør - den årstid,
hvor træerne bliver grønne, temperaturen stiger, og dit hjerte måske
begynder at banke lidt hurtigere. Jo,
forår er lig med sang!

Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag 21. maj kl. 10.30 i Bellinge
Traditionen tro går de vestlige kirker
i Hjallese Provsti sammen om at fejre
gudstjeneste i det fri på plænen bag
Bellinge Sognehus.
Frivillige og kirkernes ansatte er
gået sammen om at holde en festlig
gudstjeneste under åben himmel.
Der vil være levende musik og flere
børnekor samles for at synge pinse-

Koncert med Brothers of Mercy
Ravnebjerg Kirke torsdag den 13. september kl. 19.00
Sune Liisberg (bas), Carsten Tranberg-Krab (guitar) og Peter Danielsen
(vokal og guitar) har i over 15 år optrådt i hele landet med personlige 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
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temaer fra jødedom og kristendom,
samt zenbuddhisme. En aften med Brothers of Mercy er en aften i lidenskaben,
intensiteten og fordybelsens tegn.
De to sognepræster og idéhistorikeren har under navnet “Brothers of
Mercy” spillet en lang række koncerter i kirker, caféer, fængsler og på festivaler. Nu kommer de til Ravnebjerg!
Gratis entré.

glæden ud og ind i os der lytter. Efter
gudstjenesten serveres der lidt let at
spise og drikke.
Medbring siddeunderlag eller klapstole. Hvis vejret driller afholdes gudstjenesten i Bellinge Kirke.
Vel mødt til denne oplagte familiebegivenhed med mulighed for at hilse
pinsen velkommen.

Ubberud/Ravnebjerg

Påske i overflod
Nogle opdager måske først rigtig det
er helligdag, når man slukøret står foran forretningen, og skydedørene forbliver lukkede. Gud, er det påske!
I kirken har vi forberedt os længe. I
ugerne op mod påsken, der kaldes fastetiden, har tekster og salmer forberedt os mentalt på kirkeårets største
helligdag: påskedag, hvor opstandelsens lys stråler ud fra den tomme grav.
Det skal fejres! Og påsken bliver markeret i Danmark. I kirken og i hjemmene. Der er fridage, hvor mange mødes
over traditionelle påskefrokoster, hvor
der serveres æg, laks og sild, samt øl
(gerne den særlige påskeøl) og snaps. I
påskedagene bliver der også spist meget chokolade. Påskeæg og påskeharer
giver chokoladebrune fingre og smil til
op over begge ører. Sådan er helligdage og traditioner ofte knyttet sammen
af mad. Sådan var det også på Jesu tid.
En af dagene i påsken bliver det særligt tydeligt: skærtorsdag, som er den
dag Jesus spiser sit sidste måltid sammen med disciplene. Det er vel nok
dét mest skildrede måltid overhovedet
i kunsten. Og kunsten har det jo med
at afspejle virkeligheden. Livet.
Big size
Jeg fandt en sjov, eller nok rettere afslørende, opdagelse to forskere har gjort
efter studier af 1000 års skildringer af
den sidste nadver. Det mest kendte
maleri af nadveren er jo nok Leonardo
Da Vincis maleri af Jesus sammen med

Opstart af
samarbejde
Vi har gjort de indledende øvelser
til et forhåbentlig godt og frugtbart
samarbejde mellem Ubberud Kultur og Bevægelseshus og Ubberud
Kirke – til gavn for lokalsamfundet. Kultur og Bevægelseshuset har
nu stået i dets nye fine form i 2 år.
I den tid har huset skabt rammerne
for mange gode arrangementer. Kirken har stået i mange hundrede år.
Og har lagt hus til gudstjenester, til
personlige mærkedage og også til et
utal af arrangementer.

disciplene. De 2 amerikanske forskere
har undersøgt 52 billeder og tendensen er klar. Portionerne bliver større
og større på billederne. Lige præcis
Leonardo da Vinci har på sit maleri fra
1498 brugt mere energi og tid på de 12
disciples chokerede reaktioner, da Jesus fortæller, at en af dem vil forråde
ham - end på madvarer og opdækning.
Anderledes på mange andre malerier hvor det varierer meget, hvilke
hovedretter der pryder bordet. Druer,
brød og vin. Lam. Alt det hørte til et
typisk jødisk påskemåltid. Men også
fisk og ål, ja sågar svinekød er skildret
på flere kunstværker.
Retter, tallerkener og brødportioner
er altså vokset betragteligt. Hovedretterne er i gennemsnit vokset 70 pct. i
løbet af 1000 år. Brødet er kun “hævet”
23 pct., mens tallerkenerne - helt naturligt - har fulgt hovedretterne og er
vokset 65 pct.
Overflod af samvær
I den jødiske påske repræsenterer det
flade, usyrede brød enkelthed og beskedenhed, og når man ofrede et lam, gjorde man sig bevidst om, at det at tage
et liv for at spise kød er en ansvarsfuld
gerning. Det kan vist godt føles helt ned
i maven, at vi generelt er kommet på afstand af den tilgang til mad og forbrug.
Vi er gået fra at være et knaphedssamfund til at være et overflodssamfund. Det interessante spørgsmål er,
hvad det gør ved os? En civiløkonom
og psykolog kan spørge: I dag er vi blevet opmærksomme på, at vi fysisk er
Begge huse er for mennesker
Nu er det tid til fælles fodslag for områdets mennesker. Derfor vil vi gerne
fremover sammen skabe gode rammer for begivenheder, aktiviteter,
koncerter, foredrag… og så videre! Et
eksempel er koncerten med Jeannet
Ulrikkeholm torsdag den 3. maj kl.
19.00. Koncert i kirken. Kaffe i Kulturhuset. Se omtale her i bladet. Til
efteråret er der børnegudstjenester
med fællesspisning i Kulturhuset.
Flere arrangementer i støbeskeen…
Vi glæder os over og til samarbejdet
og håber Ubberud og omegn vil få
fornøjelse af dette udspil. At I vil

ved at dø af vores overflod af mad. Mon
vi en dag opdager, at vi psykisk er ved at
dø i jagten på økonomisk overflod? Lise
Andersen hedder hun.
Jeg lader spørgsmålet stå åbent. Lise
Andersens kommentar er dog tankevækkende: Inden for psykologien har
man længe vidst, at en af de sikreste veje
til psykologisk velfærd er gennem menneskeligt samvær. Vi bliver mere lykke
lige af samvær med dem, vi holder af.
Det må gerne være ord vi tager med
os ind i påsken, så vi værdsætter det,
hvis vi er så heldige at sætte os omkring et dækket påskebord. At vi opnår psykologisk velfærd gennem menneskeligt samvær.
De samme ord spiller med hver gang
vi holder nadver i kirken. Her er påskebordet dækket året rundt. Og se ved
dette måltid, vi sammen indtager knælende skulder ved skulder, er der ikke
tale om et overdådigt overflodsmåltid,
hvor tallerkenerne vokser i størrelse.
Tværtimod. Her rækker vi stadig blot
vore tomme hænder frem. Mere behøves ikke. Her kan man tale om knaphed. Men overflod på et andet plan,
på livets plan. Det lille stykke brød og
den lille mundfuld vin skal ikke mætte
– men skal lige akkurat kunne smages
og fornemmes så tankerne kan ledes
hen på Jesu liv og død.
Et liv der blev levet og en død der
blev til liv – i kærlighed til os. Så vi kan
vise kærlighed til hinanden. I overflod. For den rette velfærd opnås gennem samvær.
Glædelig påske.

bakke op - og kommer til at mærke
virkelysten og energien der opstår,
når flere sætter sig omkring et bord
og planlægger i fællesskab.
Skrevet af sognepræst Kathrine
Gørup Christiansen

11

Ubberud/Ravnebjerg

Torsdag den 29. marts - Skærtorsdag

kl. 19.00

Kathrine Gørup Christiansen

Fredag den 30. marts - Langfredag

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Aftengudstjeneste i Ravnebjerg

Søndag den 1. april - Påskedag

kl. 9.30

Kathrine Gørup Christiansen

Påskedag i Ravnebjerg

Søndag den 1. april - Påskedag

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Påskedag i Ubberud

Mandag den 2. april - Anden påskedag

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 8. april - 1.s.e. påske

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 15. april - 2.s.e. påske

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 22. april - 3.s.e. påske

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Fredag den 27. april - Bededag

Kl. 9.30

Kathrine Gørup Christiansen

Konfirmation

Fredag den 27. april - Bededag

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Konfirmation

Søndag den 29. april - 4. s.e. påske

Kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Konfirmation

Søndag den 6. maj - 5. s.e. påske

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Torsdag den 10. maj - Kristi himmelfart

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 13. maj - 6. s.e. påske

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 20. maj - Pinsedag

kl. 9.30

Paw Kingo Andersen

Pinsedag i Ravnebjerg

Søndag den 20. maj - Pinsedag

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Pinsedag i Ubberud

Mandag den 21. maj - anden pinsedag

kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste

Bellinge Sognehus

Lørdag den 26. maj

kl. 9.30

Paw Kingo Andersen

Gudstjeneste med dåb

Søndag den 27. maj - Trinitatis søndag

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 3. juni - 1.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 10. juni - 2.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 17. juni - 3.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 24. juni - 4. s.e. trinitatis

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 1. juli - 5. s.e. trinitatis

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 8. juli - 6. s.e. trinitatis

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 15. juli - 7.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 22. juli - 8.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 29. juli - 9.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 5. august - 10.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Søndag den 12. august - 11.s.e. trinitatis

kl. 11.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 19. august - 12. s.e. trinitatis

kl. 19.00

Kathrine Gørup Christiansen

Søndag den 26. august - 13. s.e. trinitatis

kl. 11.00

Paw Kingo Andersen

Konfirmation i Ravnebjerg

Aftengudstjeneste i Ubberud

Hvor intet andet er anført afholdes gudstjenesten i Ubberud Kirke

Kirkelig vejviser
Kirkekontor
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.

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

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

