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Fælles aktiviteter

og glæde os over de nye muligheder, vi
kan realisere i den tredje alder? Foredrag ved forfatter Marianne Gade. Kaffe
og kage 25 kr.

digte og små fortællinger vil sognepræst Susanne Holst og organist, Kamilla Sørensen, lede os igennem eftermiddagen, hvor alderdommen er tema.
Kaffe og kage 25 kr.

Sanderum Kirkes Julebasar
Søndag d. 2. dec. kl. 10.00 – 15.00
i Sanderum Sognegård
Sanderums Flittige hænder afholder
den traditionsrige julebasar første søndag i Advent. Kom og kig på de mange
fine juledekorationer, strik og nips. Der
er genbrugsbutik, lotterier, kaffe og
hjemmebag – alt sammen til fordel for
Reden og Varmestuen i Odense.

Torsdag d. 31. januar kl. 19.30
i Sanderum Kirke

Onsdag d. 12. dec. kl. 14.00
i Sanderum Sognegård
Her byder vi på luciaoptog, gløgg, æbleskiver og fællessang. Der bliver også lejlighed til at møde kirkens to hverdagssangere, Anitta Nielsen og Julian Dante.
De vil sammen med organist Kamilla
Sørensen starte eftermiddagen med en
lille koncert. Kaffe og kage 25 kr.

Hyggecafe
Onsdage d. 16. januar kl. 14.30
i Ravnebjerg Kirkeanneks

Gå på opdagelse i kalkmalerierne! Den
første af to aftner, hvor vi fordyber os
i kirkens kalkmalerier om himmel og
helvede. (Se omtale på Sanderums sider) Vi mødes i kirken og slutter i sognegården med ost og rødvin til 35 kr.

Birthe og Erik Hviid fortæller om “deres” børn på Karatina Childrens Home
i Kenya. De er kommet på børnehjemmet gennem 11 år og deler denne eftermiddag deres oplevelser og tanker
med os.

Julesangaften
Torsdag den 6. december kl. 19.00
i Bellinge Sognehus
Kom og syng dig i form til julen med
dens herlige advents- og julesange/
salmer. Kl. 18.00 er der fællespisning
(suppe 30 kr.) for dem, der har lyst.
Tilmelding til spisning nødvendig:
senest mandag den 3. dec. til e-mail
anetteerfurth@live.dk eller 29904453.

Sogneaften – Kend din kirke

Åbent Hus – Ægte julestemning

Onsdage d. 20. februar kl. 14.30
i Ravnebjerg Kirkeanneks

Torsdag d. 14. mar. kl. 14.30
i Bellinge Sognehus
Pia Sigmund, der er historiker og fortæller, mødte en dag et par små tosprogede børn. Hun blev deres mentor og dermed var 2 Timer om Ugen
skabt. 100 frivillige har rakt hånden
ud til et lille tosproget barn og dermed til hele dets familie. 2 Timer om
Ugen er en succes og udvider nu til
andre steder i landet.

Sognepræst Annette Kjær Jørgensen
(Stenløse og Fangel) holder foredrag om
Martin A Hansens liv og forfatterskab.

Hyggecafe

Vintersangaften
En flygtnings fortælling
– ved Helle Asmild

Du må ikke slå ihjel, eller må du?
– ved Carsten Selch Jensen

Torsdag d. 17. jan. kl. 19
i Bellinge Sognehus

Torsdag d. 14. feb. kl. 14.30
i Bellinge Sognehus

Torsdag d. 10. jan. kl. 14.30
i Bellinge Sognehus

Kom og syng dig til varmen med vinterens sange og salmer fra Højskolesangbogen. Undervejs er der tid til
spørgsmål, sangønsker samt kaffe og
kage til 20 kr.

Gennem hele kirkens historie har teologer været optaget af spørgsmålet
om, hvorvidt det er foreneligt med kristendommen at føre krig. Vi ser nærmere på, hvorledes forestillingerne om
en hellig og retfærdig krig har udviklet
sig fra de ældste kristne menigheder
og helt frem til det 21. århundrede.

For to år siden flyttede en ung flygtning fra Syrien ind i Helle Asmilds
familie. Historien om en flugt, om
mødet med dansk kultur og religion – og om en flygtnings kamp for at
leve under vanskelige og ukendte forhold. Hvordan opleves vi af dem, der
kommer udefra? ”En Flygtnings Fortælling” får os også til at se os selv og
vores liv i et nyt perspektiv.

Hyggecafe

Tag barnet ved hånden og byg bro!
– ved Pia Sigmund

Onsdage d. 20. marts kl. 14.30
i Ravnebjerg Kirkeanneks

Fastelavn

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

Søndag d. 3. marts kl. 10.30
i Sanderum Kirke og Sognegård

Forårsangaften

Familiegudstjeneste i kirken ved sognepræst Pernille Svendsen. Tøndeslagning, fastelavnsboller og slikposer i
sognegården efterfølgende. Kom gerne
udklædt – også i kirken.

Torsdag d. 21. mar. kl. 19-21
i Bellinge Sognehus
Kom og syng de herlige forårssange og
salmer fra Højskolesangbogen. Undervejs er der tid til spørgsmål, sangønsker samt kaffe og kage til 20 kr.

Børnefamilieeftermiddag
Søndag d. 9. dec. kl. 16.00
i Sanderum Kirke og Sognegård
Igen i år er der mulighed for at opleve
kirkens kor synge julekoncert! Dagen
starter med luciaoptog og korsang i
kirken kl. 16.00. Efterfølgende går vi
i sognegården, hvor der er arrangeret fællesspisning, fællessang og julemusik ved Gitte Greves klaverelever.
Maden koster kr. 20,- for voksne og
kr. 10,- for børn. Der er tilmelding via
mobilepay 23996, husk navn og antal
børn/voksne, senest 6. dec.
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Nytårskoncert:
Gunnertoft Gospel Singers
Lørdag d. 19. jan. kl. 16 i Brændekilde
kirke. Billetter á 120 kr. via hjemme
siden www.gunnertoft.dk

Åbent Hus – Der er en tid til alt
Onsdag d. 16. januar kl. 14.00
i Sanderum Sognegård
Et potpourri over alderdommen, dens
udfordringer og glæder. Igennem sang,

Gunnertoft Gospel Singers består af
konservatorieuddannede solister fra
hele landet og henvender sig til et bredt
publikum. Gunnertoft Gospel Singers
har sunget med Nabiha, Burhan G,
Mads Langer m.fl. til TV2s juleshow.

Åbent Hus – Vær sund, fri og glad
som pensionist
Onsdag d. 20. feb. kl. 14.00
i Sanderum Sognegård
Pensionister i dag har et bedre helbred
og er mentalt langt friskere end tidligere tiders pensionister. Men hvordan
former livet sig efter arbejdslivets ophør? Er vi opmærksomme på at bruge

Åbent Hus – Claus Bergs altertavler
Onsdag d. 13. marts kl. 14.00
i Sanderum Sognegård
Historiker Lars Christensen kommer
og fortæller om Claus Bergs altertavler. Lars Christensen har netop
udgivet en bog om emnet og heri
behandler han også vores altertavle i
Sanderum. Det bliver en spændende
eftermiddag. Kaffe og kage 25 kr.

Hyggecafe
Onsdage d. 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!
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Sanderum Kirke

Sanderum Kirke

Kend din kirke

Aktiviteter i Sanderum Kirke og Sognegård
2. dec. kl. 10.00
Julebasar
4. dec. kl. 10.00
Julegudstjeneste for børn
5. dec. kl. 13.00
Flittige Hænder
9. dec. kl. 16.00	Lucia i kirken, fællesspisning
og julesange
11. dec. kl. 10.00
Mandeklub
11. dec. kl. 17.00
Ortodoks kor øver
12. dec. kl. 14.00
Åbent Hus
13. dec. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
20. dec. kl. 08.45
Julegudstjenester
kl. 09.45
for Sanderumskolen
20. dec. kl. 11.00	Julegudstjeneste
for Elsesminde
10. jan. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
13. jan. kl. 16.00
Nytårskoncert med taffel
15. jan. kl. 17.00
Ortodoks kor
16. jan. kl. 10.00
Babysalmesang
16. jan. kl. 14.00
Åbent Hus
23. jan. kl. 10.00
Babysalmesang
23. jan. kl. 13.30
Flittige Hænder
24. jan. kl. 19.30
Litteraturkreds
26. jan. kl. 10.30
Lørdagsdåb
30. jan. kl. 10.00
Babysalmesang

31. jan. kl. 19.30
Sogneaften
5. feb. kl. 17.00
Ortodoks kor
6. feb. kl. 10.00
Babysalmesang
13. feb. kl. 13.30
Flittige Hænder
19. feb. kl. 17.00
Ortodoks kor
20. feb. kl. 10.00
Babysalmesang
20. feb. kl. 14.00
Åbent Hus
21. feb. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
27. feb. kl. 10.00
Babysalmesang
3. marts kl. 10.30
Fastelavn
6. marts kl. 10.00
Babysalmesang
12. marts kl. 17.00 Ortodoks kor
13. marts kl. 10.00 Babysalmesang
13. marts kl. 14.00 Åbent Hus
17. marts kl. 17.00 Fællesspisning og sang
20. marts kl. 13.30 Flittige Hænder
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

Litteraturkreds i
Sanderum Sognegård
Litteraturkredsen er for alle, som har
lyst til at dele boglæsningens glæder
med andre.
I dette halvår har vi to meget omtalte romaner på programmet, som
begge handler om det at frigøre sig og
gøre oprør.
Torsdag den 24. januar kl. 19.30
gemmegåes ”Den anden gren” af
Jesper Wung Sung. Torsdag den 21.
marts kl. 19.30 gennemgåes “Døde
vaskeren” af Sara Omar.
Man kan købe rødvin og ost á 35kr.
Tilmelding til Sanderum kirkekontor
tlf. 66173031.

Babysalmesang
Foråret byder endnu engang på babysalmesang i Sanderum Kirke.
Sognepræst Pernille Svendsen og
organist Kamilla Sørensen står for
forløbet. Vi mødes i kirken, hvor vi
synger, spiller og oplever sammen i
ca. 30-40 minutter.
Bagefter hygges der med kaffe, te
samt en snak om lidt af hvert.
Det nye holdet starter onsdag den
16. januar kl. 10.00. De øvrige datoer er 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 27/2, 6/3,
13/3 (hvor vi slutter af med en fælles
frokost). Vil du vide mere eller tilmeldes babysalmesang, så kontakt kirkekontoret. Tlf. 66 17 30 31 / sanderum.
sogn@km.dk

Kalkmalerierne i Sanderum Kirke
har fået meget opmærksomhed
på det seneste og mange mennesker har været forbi kirken for, ved
selvsyn, at se billederne, som er fra
sidst i 1400 tallet. Siden reformationen har to af kapperne været
dækket med kalk. Ved restaurering
af kirken for år tilbage dukkede de
skjulte malerier frem igen. I foråret
vil vi, over to aftener, dykke ned i
billedernes dybere betydning både
teologisk og praktisk, og sammen
udforske hvad vi ser og hvad der
ligger bagved af symbolik, kirkehistorie, forkyndelse, kunst og teologi.
Vi vil se på, hvordan kirkerummets
opbygning og struktur arbejder

sammen med kalkmaleriernes motiver. De fire kapper viser himmel og
helvede, Maria med den Hellige familie og den opstandne Herre Jesus
Kristus. Gennem disse fire temaer
vil vi gå på opdagelse i middelalderens tankegang og billedunivers og
forhåbentlig blive en del klogere på
vores kirke og den store rigdom som
er overleveret os.
Pernille Svendsen

KOR ved Sanderum Kirke
Sanderum kirkes Spirekor (0.-2. klasse) øver om onsdagen kl. 16.15-17.00.
Ungdomskoret (fra ca. 5. klasse)
øver onsdage kl. 16.50 - 18.00.
Begge kor mødes i kirkens sognelokaler (Sanderumvej 129)
Alle, nye som gamle, er meget vel
komne!
Det er gratis at deltage, og ungdomskor-sangerne aflønnes ved deltagelse i gudstjenester mm.

Tilmelding og spørgsmål til korleder
Kamilla Sørensen på e-mail organist@
kamillasorensen.dk eller på telefon 40
58 19 69.

Julebasar
Sanderums Flittige hænder afholder
den traditionsrige julebasar første
søndag i Advent.
Det er 6. gang vi afholder basar og vi
håber, at der igen bliver et stort overskud til Reden og Varmestuen i Odense. Vi ved at pengene bliver modtaget
med stor glæde.
Kom og køb dine dekorationer hos
os, der er også masser af muligheder
for at købe julegaven i vores fine strikafdeling eller i vores genbrugsbutik.
Desuden er der lotteri af forskellig art,
altsammen til fordel for Reden og Varmestuen. Vi håber at se rigtig mange.
Vi har åbent kl. 10.00 -15.00, så der er
rig mulighed for at gå i kirke inden.
Der er naturligvis kaffe og hjemmebag. Vel mødt.
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Sanderum Sogns
Flittige Hænder
Sanderum Kirkes
Ortodokse kor
Øver tirsdage kl. 17.00 i Sanderum
Sognegård: 11/12, 15/1, 5/2, 19/2,
12/3, 26/3.
Nye sangere er velkomne. Det kræver ingen forkundskaber at være
med, blot glæden ved at synge. Det
Ortodokse kor medvirker ved gudstjenesterne d. 16/12 og 10/2 samt ved
”Fællesspisning og sang” d. 17/3.

Har du lidt timer til overs og kunne
du tænke dig at blive en del af et socialt netværk i Sanderum? De Flittige
Hænder strikker og nørkler som forberedelse til julebasaren, vi synger,
drikker kaffe og hygger os sammen og
vi hjælper til ved kirkens og sognegårdens arrangementer.
Vi har stadig brug for flere Flittige Hænder. Kunne du have lyst til at
hjælpe, så kontakt Birgit Esbjerg på
tlf.: 41 50 24 20, mail: esbjerg.birgit@
gmail.com

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. 26. januar og d. 2. marts begge
kl. 10.30. Gudstjenesterne er åbne
for alle!

Julegudstjeneste for børn
Tirsdag d. 4. dec. kl. 10.00 holder
vi julegudstjeneste for de små ved
sognepræst Pernille Svendsen.
Vuggestuer, børnehaver og andre
små er hjertelig velkomne i kirken.
Tilmelding til kirkekontoret på sanderum.sogn@km.dk

Fastelavn
Familiegudstjeneste i Sanderum
Kirke søndag d. 3. marts kl. 10.30 ved
sognepræst Pernille Svendsen.
Tøndeslagning, fastelavnsboller og
slikposer i sognegården efterfølgende. Kom gerne udklædt – også i
kirken.
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Sanderum Kirke

Brændekilde/Bellinge

Nytårskoncert med taffel
Sanderum kirke inviterer traditionen tro
til “Nytårskoncert med taffel”. I år er det
søndag den 13. januar kl. 16.00 i Sanderum Sognegård. Valentin ensemblet står
for den musikalske underholdning. De
DECEMBER
Søndag d. 2. 1. s. i advent
Tirsdag d. 4.
Søndag d. 9. 2. s. i advent
Søndag d. 16. 3. s. i advent
Onsdag d. 19.
Torsdag d. 20.
Søndag d. 23. 4. s. i advent
Mandag d. 24. Juleaften
Tirsdag d. 25. Juledag
Onsdag d. 26. 2. juledag
Søndag d. 30. Julesøndag
JANUAR 2019
Tirsdag d. 1. Nytårsdag
Fredag d. 4.
Søndag d. 6. Hellig 3 kongers søndag
Søndag d. 13. 1. søn. e. H. 3 k.
Søndag d. 20. 2. søn. e. H. 3 k.
Lørdag d. 26.
Søndag d. 27. 3. søn. e. H. 3 k.
FEBRUAR 2019
Søndag d. 3. 4. søn. e. H. 3 k.
Søndag d. 10. Sidste søn. e. H. 3 k.
Søndag d. 17. Septuagesima
Søndag d. 24. Seksagesima
MARTS 2019
Lørdag d. 2.
Søndag d. 3. Fastelavn
Søndag d. 10. 1. søn. i fasten
Søndag d. 17. 2. søn. i fasten
Søndag d. 24. 3. søn. i fasten
Søndag d. 31. Midfaste

fremfører Brahms smukke værk: “Liebeslieder walzer” for fire sangere og to
pianister. Desuden bliver der lejlighed
til at høre forskellige uddrag fra kendte
operaer, operetter og musicals. I pausen
bydes, som altid, på lun leverpostej og

kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 08.45
kl. 09.45
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 15.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Susanne Holst
Pernille Svendsen
Pernille Svendsen
Pernille Svendsen
John Pretzmark Ramskov
Pernille Svendsen
Pernille Svendsen
Susanne Holst
John Pretzmark Ramskov
John P. Ramskov
Pernille Svendsen
Pernille Svendsen
Susanne Holst
John Pretzmark Ramskov
Pernille Svendsen

kl. 16.00
kl. 14.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

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

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

Susanne Holst
Pernille Svendsen
John Pretzmark Ramskov
Susanne Holst

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

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

lidt godt til kaffen. Ensemblet består af
Kristine Becker Lund (sopran), Kristine
Eiler Ernst (mezzosopran), Morten
Andersen (tenor), David Kragh Danving
(baryton) og pianisterne Berit Juul Rasmussen & Kamilla Sørensen.

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

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.

Kor ved kirken
Julegudstjeneste for børn

Julegudstjeneste for Sanderum Plejecenter
Julegudstjeneste Sanderumskolen
Julegudstjeneste Sanderumskolen
Julegudstjeneste Elsesminde

Plejehjemsgudstjenester
Onsdag d. 2. januar 2019 kl. 14.00
ved sognepræst John Pretzmark Ramskov

Spirekor (2. klasse), Juniorkor
(3.-6. klasse) og 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 organist.
bellingekirke@gmail.com

Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 14.00
ved sognepræst John Pretzmark Ramskov

KFUM-spejderne
Filmklub
Onsdage 30. januar, 27. februar og 27.
marts kl. 19 i Brændekilde Forsamlingshus. Der er noget forunderligt
ved at se film i fællesskab – og ved at
tale sammen om filmen bagefter.
I filmklubben ser vi film med et
særligt indhold, hvorefter vi drikker
et glas vin og udveksler de tanker,
som filmen sætter i gang hos os.

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.

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 14.00
ved sognepræst John Pretzmark Ramskov
Gudstjeneste for OK-klubben

Pensionistklubben
Børne- og familiegudstjeneste

Børne- og familiegudstjeneste
Fastelavn

Kirkelig vejviser
Sanderum Kirke
Sanderumvej 144, 5250 Odense SV
www.sanderumkirke.dk

Børneklubben

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

Gudstjenester med særligt indhold
Krummer i Kirken
13. dec. og 7. feb. 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 via www.bellingekirke.dk
– voksne betaler 25 kr., børn spiser
gratis. Kom og vær med!
Julemusikgudstjeneste
De 9 læsninger
Søndag d. 16.dec. kl. 16 i Brændekilde kirke. Kom til en musikgudstjeneste, som med garanti sætter
dig i julestemning. Traditionen
med De 9 læsninger stammer oprindeligt fra England, men er nu
også meget populær i de danske
kirker. Ad-hoc-julekoret og kirkens ungdomskor medvirker.

Nytårsdag d. 1.jan. kl. 16
i Bellinge kirke
Traditionen tro medvirker klarinettist fra Sønderjyllands Symfoniorkester Troels Torstein ved en
festlig gudstjeneste på den første
dag i det nye år. Efter gudstjenesten er der vin og kransekage.
Ro til Tro
3. jan. og 7.mar. kl. 19 i Brændekilde kirke. En gudstjeneste uden
mange ord, hvor tiden er kirkegængerens – til eftertanke eller til
helt at slippe tankerne.
Kyndelmisse
Søndag d. 3.feb. kl.19 i Brændekilde kirke. Årets konfirmander samt
Bellinge-Brændekilde kirkekor og
Sanderum kirkekor medvirker ved
denne musikgudstjeneste, hvor vi
fejrer, at vi går mod lysere tider.

Husk vores årlige indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 10. marts. Kontakt Stina Nøjgaard på
tlf. 28 91 19 33, hvis du vil være indsamler!

Mødes hver torsdag i Sognehuset
kl. 15.00. Nye deltagere er meget
velkomne. Kontakt sognepræst
Uffe Kærup 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.

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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Min Jesus, lad mit hjerte få

Uffe Kærup, 66 år, sognepræst ved
Brændekilde og Bellinge kirker:
Salmen fortæller om det væsentlige ved vores påskebudskab,
nemlig at selve ordet påske, som
nogle vil være bekendt med, betyder forbigang; døden der går
forbi. Ordet er hentet fra beretningen om israelitternes frihed
fra slaveriet i Egypten med Moses
i spidsen.
Det centrale i evangeliet, det
glade budskab, som lyder påskemorgen og som tog sin
begyndelse i julebudskabet med fødsel og engle, det forkynder: “I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er
Kristus, Herren.”
Jeg har igennem mange år sunget den i sognekoret op til
påske og det har været en velsignelse at synge firstemmigt i et
godt fællesskab med organist og kormedlemmer fra sognene.
På Carl Nielsens melodi og med tekst af Grundtvig. Så kan det
næppe være bedre.

Tekst: Biørn Christian Lund 1764
og N.F.S. Grundtvig 1846.
Musik.: Carl Nielsen 1914
Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!
Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund
og tager hjem til dig.
Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!
Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din herlighed!

Gudstjenester
Søndag d. 2. december, 1. s. i advent
Søndag d. 9. december, 2. s. i advent
Torsdag d. 13. december
Søndag d. 16. december, 3. s. i advent
Søndag d. 23. december, 4. s. i advent
Mandag d. 24. december, Juleaften
Tirsdag d. 25. december, Juledag
Onsdag d. 26. december, 2. juledag
Søndag d. 30. december, Julesøndag
Tirsdag d. 1. januar, Nytårsdag
Torsdag d. 3. januar
Søndag d. 6. januar, Helligtrekonger
Søndag d. 13. januar, 1. s. e. helligtrekonger
Søndag d. 20. januar, 2. s. e. helligtrekonger
Søndag d. 27. januar, 3. s. e. helligtrekonger
Søndag d. 3. februar, 4. s. e. helligtrekonger
Torsdag d. 7. februar

Brændekilde
kl. 11 UK
kl. 9.30 CH
Ingen
kl. 16 (De ni læsninger) UK
kl. 10 CH
kl. 16 CH
kl. 9.30 UK
Ingen
kl. 10 UK
Ingen
kl. 19 (Ro til tro) CH
Ingen
kl. 11 UK
kl. 9.30 CH
kl. 11 CH
kl. 19 (Kyndelmisse) UK
Ingen

Bellinge
kl. 9.30 UK
kl. 11 (Lucia) CH
kl. 17 (Krummer i kirken) CH
kl. 10 UK
Ingen
kl. 10 CH, 13, 14.30 og 16 UK
kl. 11 UK
kl. 10 CH
Ingen
kl. 16 (Klarinet, vin, kransekage) UK
Ingen
kl. 10 CH
kl. 9.30 UK
kl. 11 CH
kl. 9.30 CH
kl. 10 UK
kl. 17 (Krummer i kirken) CH

Søndag d. 10. februar, Sidste s. e. helligtrekonger

kl. 11 UK

kl. 9.30 UK

Søndag d. 17. februar, Septuagesima
kl. 9.30 CH
Søndag d. 24. februar, Seksagesima
Kl. 11 UK
Søndag d. 3. marts, Fastelavns søndag
kl. 9.30 CH
Torsdag d. 7. marts
kl. 19 (Ro til tro) CH
Søndag d. 10. marts, 1. s. i fasten
Ingen
Søndag d. 17. marts, 2. s. i fasten
kl. 9.30 UK
Søndag d. 24. marts, 3. s. i fasten
kl. 11 CH
Søndag d. 31 marts, Midfaste søndag
kl. 9.30 (Afskedsgudstj.) UK
Torsdag d. 4. april
Ingen
Søndag d. 7. april, Mariæ bebudelsesdag
kl. 11 CH
UK = Uffe Kærup, CH = Charlotte Juul Thomsen

8

Se kirkens hjemmeside
www.bellingekirke.dk

Kirkebil hver søndag
Kirkekontoret 65 96 36 34

kl. 11 CH
kl. 9.30 UK
kl. 11 CH
Ingen
kl. 10 UK
kl. 11 (Minikonfirmander) UK
kl. 9.30 CH
kl. 11 (Afskedsgudstj.) UK
kl. 17 (Krummer i kirken) CH
kl. 9.30 CH

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

Aktiviteter ved Brændekilde-Bellinge Sogn
6. december
9. december
13. december
16. december
1. januar
3. januar
10. januar
17. januar
19. januar
30. januar
3. februar
7. februar
14. februar
27. februar
7. marts
12. marts
14. marts
21. marts
27. marts

kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19-21
kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 19.00

Julesangaften – spisning kl. 18, sang kl. 19
Gudstjeneste med Lucia-optog i Bellinge kirke
Krummer i kirken
De 9 læsninger, julekormusik i Brændekilde kirke
Festlig nytårsgudstjeneste i Bellinge kirke med klarinet
Ro til tro
Torsdagscafé ved Helle Asmild
Vintersangaften
Nytårskoncert med Gunnertoft Gospel Singers i Brændekilde
Filmaften i Brændekilde Forsamlingshus
Kyndelmisse i Brændekilde kirke med kor og konfirmander
Krummer i kirken
Torsdagscafé ved Carsten Selch Jensen
Filmaften i Brændekilde Forsamlingshus
Ro til tro
Sognekoret begynder at øve til påske
Torsdagscafé ved Pia Sigmund
Forårssangaften
Filmaften i Brændekilde Forsamlingshus

Tak for 28 gode år
Så takker jeg af som sognepræst i
Brændekilde-Bellinge sogne efter godt
28 år. Med udgangen af marts måned
siger jeg farvel. Ikke til sognene, for
min hustru Susanne og jeg bliver boende i sognet, vi er allerede flyttet ud af
præstegården og bor nu på Romerdalen. Jeg er også særlig glad for, at præsteslægten føres videre i nabosognene,
hvor vores søn Matias har været sognepræst siden 2012.
Det har været 28 gode år som sognepræst. Da jeg ankom til Bellinge i december 1990, boede her ikke så mange som nu. Der bor nu ca. 5600 i vore
sogne, så pastoratet er vokset meget
de senere år her i udkanten af Odense,
hvorfor min gode kollega Line Stæhr

Franzen nu også er ansat på fuld tid.
Mange unge mennesker er kommet
til, og det mærkes også i kirken. Jeg har
glædet mig så utroligt over de mange
dåb, vi har haft. Konfirmanderne har
været søde og sjove, og det har aldrig
været kedeligt at være sammen med
dem. Bryllupperne flotte og festlige. Og
de faste gudstjenester er en lang række
af ro og højtid til erindring og påmindelse om, hvor vi hører til. Jeg kender
således rigtig mange, for berøringsfladen har været stor igennem årene.
I de senere år har det været en velsignelse at kunne holde dåb for nogle,
hvis mødre eller fædre jeg har døbt og
konfirmeret, og vielser for nogle som
jeg også har døbt og konfirmeret. Kirkerne har været vidunderlige til afholdelse af de mange gudstjenester, dåb,

Afskedsreception
for sognepræst
Uffe Kærup
Søndag d. 31. ma
rts kl. 12.30 – 14.00
tager vi officiel afs
ked med sogne
præst Uffe Kærup
, der samme dag
holder afskedsgu
dstjenester i Bræn
dekilde og Bellinge
kirker, ved en reception i Sogneh
uset i Bellinge. All
e
er velkommen.
Menighedsrådet
byder på en forfri
skning.

konfirmationer, vielser – og også som
ramme for bisættelser og begravelser.
Den menneskelige kontakt har altid
været det vigtige, og jeg har altid følt
mig velkommen i de forskellige sammenhænge.
Det har været et privilegium at være
jeres præst. Jeg siger tak til sognets
folk, til menighedsrådene og til kirkens
medarbejdere.
Vore børn er for længst fløjet fra reden, har fundet livsledsagere, og børnebørn er kommet til. Og nu kommer
så en ny præstefamilie, som vil nyde
det skønne hus på Engsvinget og de
pragtfulde omgivelser lige så meget,
som vi har gjort.
Tak for alle de gode år i Brændekilde
og Bellinge og på gensyn!

Kirkelig vejviser
Sognepræst Uffe Kærup
Tlf. 29 16 06 52, uk@km.dk
Træffes bedst tirsdag – torsdag kl. 11-12
i Sognehuset. Mandag fri.
Sognepræst Line Stæhr Frantzen
På barsel pr. 19/8 2018
Præstevikar Charlotte Juul Thomsen
Tlf. 71 78 13 64, chath@km.dk

Menighedsrådsformand John Rosenly
Tlf. 40 46 90 78, john.rosenly@hotmail.com
Graver Martin Sørensen
Tlf. 30 30 42 99, mse@km.dk
Organist Bjørn Krog Thesbjerg
Tlf. 24 97 02 38, organist.bellingekirke@gmail.com
Kirketjener i Bellinge
Anita Henriksen, tlf. 61 63 26 62
Kirketjener i Brændekilde
Jesper Andersen, tlf. 22 82 13 20

Vi er en del af Grøn kirke

Kordegn Vivi Mayland Kjærsgaard
Kirkekontoret i Bellinge sognehus
Kirkelundvej 18 A, 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.

Min yndlingssalme

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

9

Ubberud/Ravnebjerg

Ubberud/Ravnebjerg

Der er altid mere at sige om Gud!
Skrevet af sognepræst Jonas Dean Wei
senberg om en konfirmanddag i Dy
rup kirke, som Ubberuds konfirman
der deltog i.
Tilbage i september og oktober deltog
godt 250 konfirmander, fordelt på to
dage, i en tilbagevendende begivenhed.
En stor konfirmanddag hvor en række
præster i Hjallese provsti giver deres
konfirmander en særlig oplevelse.
Ordene, der står som overskrift på
denne artikel, kommer fra sognepræst
Kathrine Gørup Christiansen, som
under den afsluttende gudstjeneste
nævnte, at hun håbede på, at konfirmandinderne ville huske efterfølgende: At der altid er mere at sige om Gud.
Begge dages omdrejningspunkt var
Gudsbilleder og en af pointerne var,
at Gudsbilleder kan være så forskellige afhængigt af hvem man spørger,
og hvad deres livssituation er. Lever
man et sted med sult eller et sted med
overflod. Er man mærket af krig, eller

lever man i tryghed. Er man et barn,
med et barns første møde med mange ting, eller et ældre menneske, som
har oplevet meget. Ligesom der dannes forskellige billeder hos os, dannes
der også forskellige følelser inde i os,
når vi hører ordet Gud. Gudsbilleder
kan være både positive og negative, og
de er et vidnesbyrd om, at Gud er meget
mere og meget andet end det, vi som
menneske kan forestille os.
Gud kan ikke begrænses. Gud er så
mangefacetteret, at ét enkelt billede
ikke slår til. Og hvis vi låser Gud fast
til kun ét enkelt billede, så gør vi Gud
mindre, end han er.
De fleste Gudsbilleder i Bibelen
er personbilleder: Gud som konge,
far, mor, hyrde, en brændende busk,
pottemager, vingårdsejer og så videre. Men det er alt sammen billeder.
Billeder vi selv kan tænke med på.
For konfirmanderne var afslutningen på dagen en gudstjeneste, hvor
alteret var gemt bag en høj mur af

Hyggecafé i Ravne
bjerg Kirkeanneks
negative Gudsbilleder (som de selv
havde lavet sammen med kunstneren Karsten Auerbach) - for vi kan
komme i situationer, hvor vi føler
fraværet af Gud, og hvor svære følelser præger vores Gudsbillede eller
står i vejen for troen.
Kort inde i gudstjenesten faldt nogle
af murens “sten” dog ud, og hullerne
udgjorde et kors og åbnede op for en
række små tableauer af positive Gudsbilleder. Forhåbentligt blev det tydeligt for de mange konfirmander, at de
negative billeder, vi kan have af Gud,
aldrig må stå i vejen for alt det andet,
der også er at sige om Gud. Det blev i
hvert fald tydeligt for flere af os voksne, der var med.
For der er altid mere at sige om Gud
og vi bliver aldrig færdige med at prøve at forstå hvad og hvem Gud er og
Hans betydning for vore liv.

Julekoncert med Svøbsk og Lunau&Sund

Luciagudstjeneste
Søndag den 9. december kl. 14.00 i
Ravnebjerg Kirke: gudstjeneste og
efterfølgende 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.
Børn fra området har øvet sig i at
synge og gå i fine hvide dragter, på
den helt rigtige måde!
Kom og del den helt særlige stemning på denne lysets dag i Ravnebjerg, hvor også landsbyens juletræ
bliver tændt.
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Onsdag d. 12. december kl. 19.00 i Ubberud Kirke. På forunderligste vis fletter Svøbsk og Lunau&Sund de gamle
elskede julesalmer sammen og forener
dem i et både traditionelt og moderne
udtryk. Det får salmerne til at blomstre
i en stemningsfuld buket af glæde, varme, højtidelighed og fest.
De fire musikere har en vidtfavnende ballast indenfor kirkemusik, folkemusik, kor og rock/pop. Sammen
leverer de en forrygende flot, professionel og hjertevarm koncert, der får
julestemningen til at brede sig.Lunau&Sund: Trine Lunau: sang, harmonika
og klokkespil. Peter Sund: guitar og

Onsdage kl. 14.30:
16. januar: Birthe og Erik Hviid
fortæller om ”deres” børn på
Karatina Childrens Home i
Kenya. De er kommet på børnehjemmet gennem 11 år og
deler denne eftermiddag deres
oplevelser og tanker med os.
20. februar: Sognepræst
Annette Kjær Jørgensen (Stenløse og Fangel) holder foredrag
om Martin A Hansens liv og
forfatterskab.

Nytårsdag tirsdag den
1. januar 2019: Gudstjeneste
i Ubberud Kirke kl. 16.00
Musik ved fløjtenisten Rikke Petersen. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår i våbenhuset
med et stykke kransekage og et glas bobler!

Søndag den 3. marts kl. 14.00 i Ravnebjerg Kirke. Efter en festlig børne- og
familiegudstjeneste i Ravnebjerg Kirke
går vi i forsamlingshuset og slår katten
af tønden, spiser fastelavnsboller og
drikker varm kakao. Denne dag er også
en ganske særlig dag for de børn, der
blev døbt for 5 år siden i Ubberud og
Ravnebjerg kirker. Vi fejrer deres dåbs-

17. april: 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!

Filmaftener i Ubbe
rud konfirmandstue
Følgende onsdage: den 9. januar, 20. februar og 13. marts. Alle dage kl. 19.00.
Konfirmandstuen omdannes 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.

jubilæum. De modtager en invitation i
postkassen – og modtager en gave fra
kirken ved gudstjenesten. Husk: Sjov og
festlig udklædning - både store og små!

Babysalmesang
Et tilbud til alle forældre og deres babyer! Opstart tirsdag den 22. januar.
I alt 10 tirsdage kl. 9.30 – 10.15. Korup Kirke og sognegård, Korupvej 40.

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

15. maj: Obs. kl. 14.00. Udflugt
ud i det blå. Bustur i det fynske
med kaffe og lagkage! Tilmelding til sognepræst Kathrine
Gørup Christiansen

kor. Svøbsk: Maren Hallberg: harmonika og kor. Jørgen Dickmeiss: violin, kor,
mandolin, bodhran.
Efter koncerten er alle velkomne i
Ubberud Kultur- og Bevægelseshus,
hvor der serveres gløgg og æbleskiver.

Fastelavn og
dåbsjubilæum

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.
En bemærkning fra forældre, der
har deltaget i babysalmesang:
Anna Sofie og jeg har gået til baby
salmesang både forår og efterår her
i 2018. Vi startede da hun kun var 8
uger gammel. Det har været et kæmpe
hit, og kan kun anbefales. Anna Sofie
er sensitiv og født lidt for tidligt. Det
har været fedt at se alt det, der er sket
fra foråret til nu. Jeg kan tydeligt se på
hende, at hun genkender alle lyde, for
tællinger og sange, der bliver sunget.
Hun ”danser” og charmer helt vildt og
elsker at ”spille på klaveret” (se bille
de), og hun er megatræt ovenpå den
gode omgang babysalmesang.
Anna Sofie og Nadja

At være pårørende til en dement
– det meningsfulde liv med demens.
Foredrag ved Vibeke
Frimodt i Ubberud
Kulturhus søndag
den 27. jan. kl. 14.00.
Demens ændrer
hvert år livet for tusindvis af danskere.
Det er svært at se sin
ægtefælle eller forældre blive dårligere
og dårligere af sygdommen. Livet med
demens behøver ikke kun at være trist
og meningsløst. Hør mere om syg-

dommen og om hvordan man som
pårørende kan lære at håndtere det.
Vibeke Frimodt er tidligere sygeplejelærer for videreuddannelse af syge- og
sundhedsplejesker på Danmarks sygeplejehøjskole v. Århus Universitet. Hun
har også læst teologi på Åbent Universitet i København fra 2003 – 2010. Foredraget tager udgangspunkt i hendes tilgang til værdighed og værdier i omsorg
og pleje af det demente menneske.
Kaffe kan købes i pausen 30 kr.
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Kirke i børnehøjde
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
inden, til sognepræst Kathrine på
kgc@km.dk tlf. 29166066 eller til Addie tlf. 26 23 78 78 / 65 96 79 66.

Skulle du have lyst til at samle ind til
Folkekirkens Nødhjælp, så henvend
dig til sognepræst Kathrine Gørup
Christiansen. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe
ekstrem ulighed.

Gudstjenester
Søndag den 2. december - 1. s. i adv.
kl. 11.00 Lasse Rødsgaard Lauesen
Søndag den 9. december - 2. s. i adv.
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Søndag den 9. december - 2. s. i adv.
kl. 14.00 Kathrine Gørup Christiansen Lucia i Ravnebjerg
Søndag den 16. december - 3. s. i adv.
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Søndag den 23. december - 4. s. i adv.
kl. 11.00 Paw Kingo Andersen
Mandag den 24. december - Juleaftensdag
kl. 14.00 Paw Kingo Andersen
Julegudstjeneste Ubberud
Mandag den 24. december - Juleaftensdag
kl. 15.00 Kathrine Gørup Christiansen Julegudstjeneste Ravnebjerg
Mandag den 24. december - Juleaftensdag
kl. 16.00 Paw Kingo Andersen
Julegudstjeneste Ubberud
Tirsdag den 25. december - Juledag
kl. 11.00 Paw Kingo Andersen
Onsdag den 26. december - Anden juledag
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Søndag den 1. januar - Nytårsdag
kl. 16.00 Kathrine Gørup Christiansen
Søndag den 6. januar - Hellig Tre Kongers søndag
kl. 11.00 Paw Kingo Andersen
Søndag den 13. januar - 1. s.e. h3k
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Søndag den 20. januar - 2. s.e. h3k
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Tirsdag den 22. januar
kl. 17.00 Kathrine Gørup Christiansen Børnegudstjeneste i Ubberud
Søndag den 27. januar - 3. s.e. h3k
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Søndag den 3. februar - 4. s.e. h3k
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Søndag den 10. februar - Sidste s.e. h3k
kl. 11.00 Paw Kingo Andersen
Søndag den 17. februar - septuagesima
kl. 11.00 Paw Kingo Andersen
Søndag den 24. februar - septuagesima
kl. 11.00 Paw Kingo Andersen
Søndag den 3. marts - fastelavn
kl. 14.00 Kathrine Gørup Christiansen Dåbsjubilæum Ravnebjerg
Søndag den 10. marts - 1. s. i fasten
kl. 9.00
Kathrine Gørup Christiansen Sogneindsamling
Søndag den 17. marts - 2. s. i fasten
kl. 11.00 Paw Kingo Andersen
Søndag den 24. marts - 3. s. i fasten
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Søndag den 31. marts - Midfaste
kl. 11.00 Kathrine Gørup Christiansen
Hvor intet andet er anført afholdes gudstjenesten i Ubberud Kirke

Kirkelig vejviser (Henvendelser vedrørende arrangementer rettes til præsterne)
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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ligoere (som ikke har mu
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Sogne Nyt udgives i samarbejde mellem Sanderum,
Brændekilde/Bellinge og Ubberud/Ravnebjerg sogne.

Menighedsråd
Paw Kingo Andersen,
Formand og provst

Inge Würtz,
Kontaktperson
Pilevej 39, 5200 Odense V.
Tlf. 20 91 54 22

Inger Jørgensen
Næstformand
Husemosevej 80
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 74 62

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

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.

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 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

Tirsdage den 22. januar og 9. april 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

Sogneindsamling
søndag den 10. marts

