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Husk at se de mange spændende arrangementer i kirkebladet
- måske er der et for dig!
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PRÆSTENS KLUMME
I GUDS HÆNDER
Et erindringsglimt fra min barndom: Står ud af bussen sammen med mine forældre, går et
stykke hen ad fortovet, holder i hånd, ser op og opdager, at det hverken er min mor eller
min far, men en fremmed. Jeg blev naturligvis bange. Mine forældre derimod grinede
sikkert, for jeg havde bare taget fejl, holdt i hånd med den forkerte. En sådan oplevelse må
ganske sikkert opleves meget forskelligt, om man er barn eller forældre. Jeg kan endnu
huske det! Men mon ikke begge mine forældre hurtigt fik lagt oplevelsen bag sig.
Det er svært at sætte de rigtige ord på det at holde i hånd. Det handler om tryghed, samhørighed, tillid og
kærlighed. For barnet en sikkerhed. For den voksne handler det naturligvis også om det helt praktiske at vide,
hvor man har barnet. Men det er langt mere, og måske man bliver opmærksom på det den dag, hvor barnet er
gået hen og blevet stort og ikke mere vil holde i hånd på en bytur.
Der er steder, hvor der bliver holdt meget i hånd. Det kunne være på sygehuset eller i hjemmet ved en sygeseng.
Når det bliver svært med ord, så er det godt at kunne holde i hånd, trykke hinandens hånd, varme hinandens
hånd.
Der er handlinger, der siger langt mere end ord!
Jeg ser med gru på tv fra verdens fængselsgange besøgende, der end ikke får den mulighed at holde i hånd
med den, de besøger. Når også den mulighed er taget bort, så er der ikke megen menneskelighed tilbage.
I kirken er det ganske givet ved begravelser og bisættelser, at der holdes mest i hånd. Gudstjenesterummet og
kisten er pyntet med blomster, salmer synges, der læses tekster, bedes bønner, og præsten taler om den afdøde
og prædiker evangeliet. Men mon ikke alligevel, at den mest erfaringsnære hjælp er at finde i den
medmenneskelighed, som også udtrykkes i det at holde i hånd. Slægt skal følge slægters gang, synger vi med
Ingemanns salme: At der fortsat er nogen eller nogle ved min side til at holde i hånd. Den sværeste begravelse,
jeg har holdt, var den, hvor der ikke kom nogen: Ingen til at holde i hånd, ingen til at synge med, ingen til at fylde
rummet med blomster, kun præstens ord og så en buket fra kommunen. Igen - menneskeligheden forsvinder,
når der ikke er nogen til at holde i hånd.
Jeg holder meget af det billede, at vi mennesker er i Guds hænder. Der findes hænder, der kan bære meget,
der findes hænder, der kan finde frem og holde i hånd alle steder. Det kan Gud!
Gud kan med sine hænder nå det lille barn, Gud kan med sine hænder nå et menneske i en sygeseng, Han kan nå
den fængslede og ja alle os andre. Når vi trænger til Guds nærvær, så er det, at Han kan nå os med sine hænder.
Det er nok et billede, der ikke skal udfoldes for meget, men netop stå i dets enkelthed – Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder, gode Gud! (DDS 775).

Jørgen Samsing Bendixen
PRÆSENTATION
Søndag den 7. maj blev jeg af Domprovsten indsat som sognepræst her i Vor Frue Kirke ved en festlig
gudstjeneste. Præstekollegaer deltog i procession. Musikken var storslået, og salmesangen opløftet af kirkens to
kor. Selve kirken var pyntet, og en stor menighed mødt frem. Det skal I alle have tak for: kirkens personale,
kollegaer, de to kor og menighedsrådet, som også havde arrangeret en fin sammenkomst i sognehuset, og ikke
mindst den menighed, som var mødt så talstærkt frem.
Forinden havde der været en lang proces, som til min glæde endte med, at jeg blev kaldet som en af sognets
præster. Jeg glæder mig over nu at skulle samarbejde med min præstekollega, Camilla Balslev, om det at være
præst i dette mangfoldige sogn i Odenses midtby.
Jeg er gift med Pia, og sammen har vi tre børn. Vi er med den yngste af vores børn, Rikke, flyttet ind i
præstegården på hjørnet af Georgsgade og Haraldsgade. Rikke går på gymnasiet. De to andre er Frederik, som er
på højskole og efter sommer forventer at indlede jurastudiet i Århus, og så den ældste, Morten, som bor i Århus og
skal til at begynde sit hovedfag på Universitetet i Tysk, som han kombinerer med fagene samfund og historie.
Pia er skoleleder i Assens Kommune på Gummerup Skole.
Vejen til præsteembede gik over universitetet i Århus. Forinden havde jeg læst HF på VUC i Esbjerg. Her er vi
begge opvokset, og her havde jeg for inden mine studier nogle år, hvor jeg arbejdede som lagerarbejder.
Jeg praler gerne af mine certifikater til gaffeltruck og kran, samt det store kørekort, men det er nok tvivlsomt, om
jeg får brug for det i embedet her.
fortsættes næste side
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(fortsat)
Vi er blevet taget godt imod. Menighedsråd og kollegaer i kirke og sognehus har taget godt imod mig og hjulpet
mig på vej. Der har ikke været grænser for hjælpsomhed fra menighedsråd og kirkens ansatte medarbejdere.
Ikke mindst har kirkegængerne mødt mig med stor venlighed.
Jeg glæder mig til at lære menigheden og sognet at kende og håber at få hjælp dertil. Jeg kommer gerne ud på
besøg i hjemmene, præstegården er åben, og man vil ofte kunne møde mig i kirke og sognehus. Når det er sagt,
så håber jeg at blive en del af det folkelige liv, der leves i området. Det har i mit hidtidige virke altid været mig
magtpåliggende, at kirken ikke skal lukke sig om sig selv, men bygge bro mod det samfund og de mennesker,
den er kirke for.
Jeg glæder mig til forhåbentligt mange og gode år her i Vor Frue Sogn og takker for modtagelsen af mig og min
familie.

Jørgen Samsing Bendixen, Sognepræst ved Vor Frue Kirke
VELKOMMEN TIL DEN NYE SOGNEPRÆST
Den 7. maj 2017 blev sognepræst Jørgen Samsing Bendixen
indsat i Vor Frue Kirke af domprovst Regina Ljung ved en
festgudstjeneste kl. 10.00.
Flere præstekollegaer i procession, mange af sognets beboere,
familie og venner var mødt op for at byde velkommen.
Gudstjenesten blev indledt af domprovsten, hvorefter Jørgen
Samsing Bendixen efter indsættelsen overtog gudstjenesten
og holdt en meget fin prædiken. Herefter var der altergang,
salmesang og som afslutning festpostludium.
Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært ved et traktement i sognehuset, hvor der var lejlighed til at hilse
på den nye præst og hans familie.
Vi byder sognepræst Jørgen Samsing Bendixen og hans familie velkommen og vi ser frem til - og vi glæder os til et godt og trygt samarbejde til alle sider og håber, han får mange gode år i Vor Frue Kirke og Vor Frue Sogn, og
ønsker held og lykke med arbejdet.

Menighedsrådet
TIL LYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER - Se billederne på hjemmesiden
Vi ønsker et stort til lykke til alle 48 konfirmander, som blev konfirmeret Store bededag og Kristi himmelfartsdag
her i Vor Frue Kirke. Vi ønsker jer alt godt i fremtiden og siger tak for de mange timer, vi har haft sammen.
Og husk, skulle jeres vej gå forbi Vor Frue Kirke, så er døren altid åben.
PROGRAM FOR TORSDAGSCAFÉEN KL. 14-16
Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab. Vi drikker kaffe og
spiser hjemmebagt kage, snakker, synger og hører forskellige personer fortælle om dette og hint. I år vil vi også
markere Reformationsjubilæet enkelte torsdage. Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14.
Gratis deltagelse og alle er velkomne.
Torsdag den 3. august (CB)
Vi begynder efter sommerpausen. Jonna Grue fortæller, og vi synger
sæsonen ind.
Torsdag den 17. august (JSB)
Vi får besøg af Bo Frimodt, tidligere redaktør på Ugeavisen, som giver
foredraget ”Var det tilfældigt, eller var det bare Gud?”
Torsdag den 31. august (CB)
Vi synger frit fra Højskolesangbogen.
Torsdag den 14. september
(Birgit Nielsen)
Vi synger efteråret ind (Præsterne er på studietur i den uge).
Torsdag den 28. september (JSB) Vi får besøg af sognepræst Lene Crone Nielsen, der fortæller om
Hildegard af Bingen. Bemærk at vi slutter kl. 16.30.
Torsdag den 12. oktober (CB)
Lidt om malerinden Anna Syberg.
Torsdag den 26. oktober (JSB)
Vi får besøg af Maria Friis, der fortæller om sin vandring rundt i Spanien i
følgeskab med sit æsel.
Torsdag den 9. november (JSB) Luthers Lille Katekismus – har I læst den som børn?
Torsdag den 23. november (CB) Smedenes seniormandskor kommer og optræder
Torsdag den 7. december (CB)
Udflugt til Humlemagasinets julestuer med kaffe og Prinsesse Marie-lagkage.
Bemærk betaling kr. 100 kr. Vi kører kl. 13 og er hjemme ca. kl. 17.
Torsdag den 21. december (JSB) Juleafslutning.
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BABYSALMESANG FOR BØRN I ALDEREN 10 UGER–12 MÅNEDER, TIRSDAGE I EFTERÅRET KL. 13.15-14.00

9 tirsdage i efteråret er der babysalmesang i kirken under ledelse af musikpædagog Maria Hørup. Der synges
salmer og sange i samspil med bevægelse, tørklæder, rasleæg mm. Børnene skal være 10 uger ved opstart. Der er
kaffe og frugt hver gang, og det er gratis at deltage. Sæsonen slutter med en særlig babysalmesangsgudstjeneste
lørdag den 18. november kl. 13, hvor familien er inviteret for at se, hvad vi har lavet, med efterfølgende hygge i
kirken.
Tilmelding til holdet sker til kirkekontoret på vorfrue.sognodense@km.dk efter først til mølle princippet.
Der er plads til 15 på holdet. Opstart 12. september kl.13.15 i kirken.
”I østen stiger solen op…”
”Nu titte til hinanden…”
”Jeg elsker dig, min lille danse mus…”
Sådan lyder det, når man går til
babysalmesang hos den søde musikpædagog
Maria i Vor Frue Kirke.
Det er anden gang, vi har tilmeldt os
babysalmesang med vores nu 8 måneder
gamle babyer.
Det er et super hyggeligt og et godt lille
arrangement. Vi synger nogle af de smukkeste
salmer og hyggelige børnesange. Gode
klassikere, men der tilføjes også nye sange til
babysangsrepertoiret. Vi leger med rasleæg,
sæbebobler, danser og laver fagter for
babyerne til alle sangene. Det hele sluttes af
med kaffe, te og udskåret frugt til babyerne.
Karina med Emil
Katrine med Sigrid
Og masser af mulighed for, at babyerne kan kravle og lege rundt, og mødrene og den ene far kan sludre imens.
(Både mødre og fædre kan gå til babysalmesang med deres babyer).
En ting er sikkert, hvis ikke vi skulle starte på arbejde igen, så tog vi et hold mere.

Katrine og Karina

TUMLESALMESANG 4 LØRDAGE I EFTERÅRET KL. 10-11.30 (23/9., 7/10., 4/11. og 18/11)
4 lørdage mødes børn i kirken med forældre, bedsteforældre til tumlesalmesang, hvor der synges, danses og er
aktiviteter sammen med musikpædagog Maria Hørup. Tumlesalmesang er anlagt til børn i alderen 2,5-5 år, men
søskende er naturligvis velkomne. Tilbuddet er gratis, og der serveres kaffe, saft og lidt frugt.
Tilmelding sker til kirkekontoret på vorfrue.sognodense@km.dk efter først til mølle princippet.
Der er plads til 15 på holdet. Opstart 23. september i sognehuset.
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
for børnefamilier og andre der gerne vil være med til fællesspisning – pris kr. 20
Tirsdag den 19. september kl. 17-18.30
(JSB) Tema: Efteråret og de mange farver!
Tirsdag den 24. oktober
kl. 17-18.30
(CB) Tema: Allehelgen – hvor går vi hen når vi dør?
Tirsdag den 28. november kl. 17-18.30
(CB) Tema: Advent.
FILMAFTEN I KIRKEN FREDAG DEN 15. SEPTEMBER 20.00-21.30 - se mere på hjemmesiden
LIDA er en poetisk dokumentar om den 81-årige ukrainske kvinde ved samme navn, der bor på et plejehjem i
Østukraine. Det er et portræt af det lille menneske i historien og i vores nutid. Gennem filmen personificerer Lida
både sin egen såvel som Ukraines historie gennem de sidste 80 år – fra 2. Verdenskrig over sovjetiske arbejdslejre
i Sibirien tilbage til den svenske koloni i Ukraine, hvor hun bor og er den sidste
taler af gammelsvensk. Filmens billeder er skudt på 16mm film, som giver et
nostalgisk lag til de emner, der igennem personlige fortællinger og subtile
observationer bliver berørt: spiritualitet, religion, erindring, død og ensomhed.
Ved at blande tid og sted skabes et narrativt maleri om familiær kærlighed,
som kun eksisterer i minder. Disse fortælles tidløst af hovedkarakteren Lida,
hendes søn og søster, som på trods af kilometerne og timerne, der adskiller
dem, kommunikerer igennem filmen. Filmen er impressionistisk, drømmende
og handler om smukke og lune karakterer, som spænder over generationer.
Fri entre.
HØSTFROKOST SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER
Vi fejrer høsten efter gudstjenesten med frokost i sognehuset.
Tilmelding til kirkekontoret på 66 12 65 39. Deltagelse kr. 25.
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LÆSEKREDS OM DE 7 DØDSSYNDER I EFTERÅRET
I samarbejde med Skt. Knuds Kirke og Hovedbiblioteket startes en læsekreds i efterårs- og
vintermånederne, som tager fat på emner inden for kristendom. Vi læser i alt 3 bøger: Mon det ender
godt?, Den misundelige frisør og Hun er vred.
Der kan deltage 12 personer i læsekredsen, som ledes af sognepræsterne Kirsten Kjær og Camilla Balslev i
fællesskab. Bøgerne anskaffes efter aftale med Hovedbiblioteket og hentes på Skt. Knuds kirkes kirkekontor.
I efteråret læser vi Mon det ender godt?
Kredsen mødes første gang onsdag den 27. september og anden gang onsdag den 1. november, begge
gange i Skt. Knuds salen kl. 16-17.30, og der er gratis deltagelse. Al tilmelding foregår til Kirsten Kjær på
mail: ksoe@km.dk
”TIL BORDS MED LUTHER” TIRSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 17-19
Skuespiller Agnethe Bjørn og pianist Lisbeth Sylvest fører os gennem
et dramatiseret foredrag krydret med gule ærter, pandekager, snaps
og øl.
På en folkelig og fornøjelig måde fortæller to køkkenpiger ansat på
Lutherhaus i Wittenberg om Martin Luther, hans hustru Katharina von
Bora, familien og vennerne, samt Luthers ideer om reformationen.
Pigerne har lyttet ved dørene, når Luther holdt sine store middage, og
de har kigget i studenternes referater af hans taler.
De er oplært i husholdning af Luthers stærke hustru, Frau Käthe, og sammen med publikum vil de synge
flere af Luthers salmer. Alt i alt en fortælling om Luther og reformationens opståen – og om hvordan den
bredte sig til Danmark. Tilmelding pga. mad til kirkekontoret vorfrue.sognodense@km.dk
senest tirsdag den 26. september. Pris 25 kr.
MINDEGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 16
Allehelgens søndag mindes vi ved en eftermiddagsgudstjeneste de mennesker, der er døde i Vor Frue Sogn
i løbet af året, og gudstjenesten er naturligvis åben for alle. Gennem musik, salmer, lys og ord er der plads
til sorgen, taknemmeligheden og håbet om, at dem vi har mistet er i Guds varetægt.
KREADAG LØRDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 14-17
Igen i år holder vi jule-kreadag, hvor der er mulighed for at lave flotte julegaver til far, mor, bedsteforældre
eller andre i familien.
Vi kan også klippe julepynt og så hygger vi os med friskbagte boller, te, kaffe og saft.
Deltagelse er gratis!
VOR FRUE KIRKES BØRNE- OG UNGDOMSKOR
Vor Frue Kirkes Børne- og Ungdomskor er åbent for nye medlemmer. Alle drenge og piger fra ni år og
opefter, der har lyst til at synge i et kirkekor, er velkomne. Vi øver hver tirsdag eftermiddag i sognehuset
fra kl. 15.15 til 16.45.
Koret medvirker ved forskellige gudstjenester i kirken i løbet af året - højmesser, spaghettigudstjenester,
luciaoptog og festgudstjenester.
Korleder er organist Lars Frederiksen, tlf. 21 22 06 19.
Første korprøve efter sommerferien er tirsdag den 29. august kl. 15.15.
KIRKEMUSIK
Torsdag den 14. september kl. 17.00: Orgelkoncert med Angelo Castaldo fra Napoli.
Værker af Bruhns, Buxtehude Bach, Guilmant, Bossi, og Langlais. Fri entre.
Odense Barokfestival
Fredag den 22. september kl. 17.00:
Koncert med Spissky Duo, Pernille Ebert Spissky, Peter Spissky, Hanna Thiel og Doyho Sol.
Lørdag den 23. september kl. 16.00: Koncert med Ensemble Barocca.
Søndag den 24. september kl. 15.00: Koncert med Festivalorkesteret og sopran Lise Bech Bendix.
Under barokfestivalen opføres der bl.a. værker af Telemann i 250-året for hans død.
Entré til barokfestivalkoncerterne er 50 kr.
Torsdag den 16. november kl. 17.00: Koncert med kirkens organist, der spiller værker af den dansktyske barokkomponist Diderich Buxtehude. Fri entre.
Torsdag 30. november kl. 19.30: Julekoncert med Kurt Ravn
Igen i år vil Kurt Ravn fylde kirker rundt i hele landet med populære og stemningsfulde julesange og
julesalmer. Billetter kan købes på Ticketmaster.dk telefon 7015 6565.
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GUDSTJENESTER I VOR FRUE KIRKE
AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2017
LØRDAGS-OG SØNDAGSDÅB
Man kan få dåb på alle lørdage og søndage.
Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.

OKTOBER
Søndag 1. kl. 10 (16.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Luk. 7,11-17
Søndag 8. kl. 10 (17.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 14,1-11
Torsdag 12. kl. 14
Camilla Balslev
Søndag 15. kl. 10 (18.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Matt. 22,34-46
Søndag 22. kl. 10 (19.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Mark. 2,1-12
Tirsdag 24. kl. 17 (spaghettigudstjeneste)
Camilla Balslev
Torsdag 26. kl. 14
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 29. kl. 10 (20.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Matt. 22,1-14

AUGUST
Onsdag 2. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Camilla Balslev
Torsdag 3. kl. 14
Camilla Balslev
Søndag 6. kl. 10 (8.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Matt. 7,15-21
Onsdag 9. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 13. kl. 10 (9.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 16,1-9
Onsdag 16 kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Camilla Balslev
Torsdag 17. kl. 14
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 20. kl. 10 (10.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 19,41-48
Onsdag 23. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Jørgen Samsing Bendixen
Fredag 25. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Afslutning på sommerens vægtergang
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 27. kl. 10 (11.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Luk. 18,9-14
Torsdag 31. kl. 14
Camilla Balslev

NOVEMBER
Søndag 5. kl. 10 (Alle helgens søndag)
Camilla Balslev
Matt. 5,1-12
Søndag 5. kl. 16 (Alle helgen søndag)
Mindegudstjeneste - Begge præster
Torsdag 9. kl. 14
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 12. kl. 10 (22.s.e.trin.)
Camilla Balslev
Matt. 18,21-35
Søndag 19. kl. 10 (23.s.e.trin)
Jørgen Samsing Bendixen
Matt. 22,15-22
Torsdag 23. kl. 14
Camilla Balslev
Søndag 26. kl.10 (sidste søndag i kirkeåret)
Camilla Balslev
Matt. 25,31-46
Tirsdag 28. kl. 17 (spaghettigudstjeneste)
Camilla Balslev

SEPTEMBER
Søndag 3. kl. 10 (12.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Mark. 7,31-37
Søndag 10. kl. 10 (13.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 10,23-37
Torsdag 14. kl. 14
Birgit Nielsen
Søndag 17. kl. 10 (14.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 17,11-19
Tirsdag 19. kl. 17 (spaghettigudstjeneste)
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 24. kl. 10 (15.s.e.trinitatis)
Høstgudstjeneste og høstfrokost
Begge præster
Matt. 6,24-34
Torsdag 28. kl. 14
Jørgen Samsing Bendixen

DECEMBER
Søndag 3. kl. 10 (1.s.i advent)
Adventsfrokost
Jørgen Samsing Bendixen
Torsdag 7. kl. 14
Camilla Balslev

Luk. 4,16-30

GUDSTJENESTER PÅ FREDERIKSBROEN
Afholdes i den bagerste del af caféen
Beboere fra omegnen er velkomne!
Tirsdag den 8. august
kl. 14.00
Tirsdag den 29. august
kl. 14.00
Tirsdag den 19. september kl. 14.00
Tirsdag den 10. oktober
kl. 14.00
Tirsdag den 31. oktober
kl. 14.00
Tirsdag den 21. november kl. 14.00

Jørgen Samsing Bendixen
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ADRESSER

KIRKENØGLEN

Kirkekontoret:
Kordegn Lis Winther
Kordegn Jonna Grue
Frue Kirkestræde 12 B, 5000 Odense C
telefon: 66 12 65 39 - fax: 66 12 91 66
E-mail: vorfrue.sognodense@km.dk

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Fredage kl. 12.00 i sognehuset
18. august, 22. september,
27. oktober, 24. november
STATISTIK
Fødte
Heraf:
Døbt i Vor Frue Kirke
Døbt i udensogns kirke
Alene navngivet
Alene navngivet udensogns
Ej navngivet/døbt
I alt
Udensogns fødte børn,
døbt i Vor Frue Kirke
STATISTIK FOR JANUAR
Fødte
Døbte
Alene navngivet
Døde

2015 / 2016
89
110
26
34
26
2
1
89

34
24
47
5
0
110

42

37

KVARTAL 2017
20
18
6
10

LILLE TILBAGEBLIK FOR ÅRET 2016
Det har været et travlt år med skiftende præster
i næsten et år. Først den 1. maj i år kunne vi
byde velkommen til den nye sognepræst Jørgen
Samsing Bendixen.
Der har også været valg til menighedsrådet, det
var i november. Vi havde fredsvalg, idet der kun
var indkommet en liste. Vi er nu 11 folkevalgte
medlemmer i menighedsrådet.
Præsterne er fødte medlemmer.
Vor Frue Kirke er en åben og levende kirke
med et gudstjeneste- og musikliv og mange
forskellige aktiviteter.
Musik og aktiviteter
Orgelkoncerter, babysalmesang og
tumlesalmesang og meget mere.
Fremtiden
Vi vil fortsætte med de aktiviteter, vi allerede
har i gang og der kommer flere til!
Se i kirkebladet og hjemmesiden.
Vor Frue Kirke bestræber sig fortsat på at
være en åben og imødekommende kirke, der
møder mennesker og tager imod mennesker i de
livssituationer, hvori de står.

Kontortid
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag

kl. 10.00-13.00
kl. 10.00-14.00

Sognepræst Jørgen Samsing Bendixen
Georgsgade 50, 5000 Odense C
Telefon: 23 23 13 65 / 66 12 57 84
E-mail: jbe@km.dk
Træffes ikke mandag
Sognepræst Camilla Balslev
Sognehuset – Frue Kirkestræde 12B
Telefon: 21 74 65 39
E-mail: cbf@km.dk
Træffes efter aftale - undtagen mandag
Kirketjener Torben Brohus-Weiss
Kirketjener Ernst Andersen
Træffes bedst hverdage kl. 8.00 - 14.00
undtagen mandag
Telefon: 23 43 66 36
E-mail: kirketjenervorfrue@gmail.com
Organist Lars Frederiksen
Henriettevej 24, 5000 Odense C
Telefon: 21 22 06 19
E-mail: organistfruekirke@gmail.com
Menighedsrådsformand Birgit Nielsen
Nyborgvej 101, 2. tv., 5000 Odense C
Telefon: 66 11 51 54 / 40 48 19 94
E-mail: birgitnielsen101@gmail.com
Kirkeværge Søren Windell
Nedergade 37, 5000 Odense C
Telefon: 24 48 12 84
E-mail: sw@1761.dk
Hjemmesiden: www.vorfrueodense.dk
Deadline for næste kirkeblad
den 14. oktober 2017

Kirkebil

Kirkekaffe

Er du gangbesværet, kan du få gratis transport
til kirkens gudstjenester og sognemøder.
Liftbus til kørestolsbrugere.
Ring til kirkekontoret senest fredag kl. 10 - 12
Handicapindgang på sydsiden

Efter alle gudstjenester serveres en kop (stående) kaffe
i kirken - ved siden af prædikestolen,
så vi får lejlighed til at hilse på hinanden,
inden vi igen går hver til sit.

Redaktion: Camilla Balslev (ansvarshavende), Bente Lund Pedersen, Merry Hansen, Henning Patick, Birgit Nielsen
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