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PRÆSTENS KLUMME
”SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ, dens skyer lyser hvide.”
Når man læser Alex Garffs fine efterårssang, så bugner den med farver.
Det er, som om han indfanger september i fuld farveflor, og befinder man
sig ude under åben himmel, må man give ham ret i beskrivelsen af natur
og farver. Det er intenst, og det er herligt!
Til gudstjenesterne bruger vi også farver til at orientere os om, hvor i
kirkeåret vi er. Og lige nu fortæller den grønne farve på præsternes
messehagel os, at vi er i trinitatistiden. Messehagelen er den smukke
kappe, som bæres uden på præstekjolen.
Den grønne farve står for vækst, og det kan man jo synes er underligt, når vi nærmer os efteråret, hvor
naturen går på hæld. Men væksten forbindes ikke med jordens afgrøder, den forbindes med menneskets
vækst. Vækst i åndelighed, vækst i tro.
Vi er nemlig med trinitatistiden på det tidspunkt i kirkeåret, hvor det er blevet hverdag, og hvor
mennesket opfordres til at holde fast i troen på, at Jesus Kristus taler om en anden sandhed om livet for
og med hinanden, end den vi ofte lader være sandheden for os. At vi er forpligtet på hinanden som
medmennesker. Ikke kun dem, vi kender, men også dem, vi ikke umiddelbart synes, vi har forpligtelse
overfor. Og en anden sandhed om livet er, at jo mere vi påskønner, at ikke alt er i vores egen magt, jo
oftere vi overlader ansvaret til Gud for det, vi ikke selv kan være herre over, jo mere vokser vi i tro. Og
det er slet ikke dårligt at sætte sig selv fri fra at skulle beherske og klare alting selv, men af og til sige
Din vilje ske. Det kan vi moderne mennesker med hang til kontrol støde os på og lære noget godt af.
Trinitatistid som hverdagstid er ikke en tid spækket med fest. Kirkens store fester ligger i første halvår
med jul, påske og pinse. Månederne frem til 1. søndag i advent er således en lang periode uden de store
begivenheder. Og dog. For i mange kirker på landet holdes der festlige høstgudstjenester, hvor der
frembringes alverdens ting fra naturen med tak til Gud for årets høst. Også i Vor Frue Kirke har vi holdt
høstgudstjeneste med efterfølgende frokost, det er godt med et lille festligt brud i hverdagen. For selv
om byens folk ikke høster på markerne, men nøjes med en blomst fra haven eller torvet, så er den
grundlæggende taknemmelighed for livets gaver, for venskaber og andet godt den samme. Og derfor er
der grund til at fejre høsten – også i byen.
I år prøver vi for første gang at udvide høstgudstjenesten med et efterfølgende høstmarked til fordel for
Reden KFUK den 16. september. Vi bringer gudstjenesten i børnehøjde og fylder gårdspladsen med mad,
musik og boder. Der kan læses mere herom på bagsiden af kirkebladet og ved opslag. Vi håber
selvfølgelig, at mange vil være med til at bakke op om denne dag, hvor vi ud over at starte dagen med
taknemmelighed for det, vi har og får, også får et andet aspekt af høsten med: At dele med dem, der
har for lidt. Denne del af høsten synger man om i Marken er mejet, hvor markerne rives let, så fuglen og
den fattige også bliver mætte. Vi deler af vores overskud, for det vi har fået, er ikke vokset ved vores
kraft. Og så er vi tilbage til det, som Evangeliet søndag efter søndag minder os om; at af det liv, vi har
fået givet at leve, skal vi også leve for hinanden. Heri er der stadig muligheder for vækst for en
menighed, en by, et samfund.
Rigtig glædelig trinitatis!

Camilla Balslev
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DET SKER I DIT SOGN
TIL LYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER - Se billederne på hjemmesiden.
Vi ønsker et stort til lykke til alle 41 konfirmander, som blev konfirmeret her i Vor Frue Kirke i år.
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.
HUSK!
Den store vægterafslutning fredag den 31. august kl. 22.00.
Vi begynder med en vægterrundgang fra Den Gamle Kro kl. 21.00.
PRÆSTENTATION AF PRÆSTEPRAKTIKANT.
I perioden fra august til udgangen af året vil et nyt ansigt være
til stede i Vor Frue Kirke. Ansigtet tilhører mig, Alex V. Nielsen,
som skal være præstepraktikant under Camillas kyndige
supervision og vejledning.
Jeg er en ældre herre på 61, pensioneret pilot, med en netop
afsluttet teologisk kandidateksamen, bosiddende i Nyborg, gift
og har to udeboende børn.
Jeg har altid brændt for Folkekirken og glæder mig til at stifte
nærmere bekendtskab med dens praktiske virke. At dette skal
foregå i denne pragtfulde kirke er yderligere en gevinst, som jeg
er meget taknemmelig for.
TORSDAGSCAFÉEN TORSDAGE KL. 14.00-16.00. Deltagelse gratis.
Torsdagscaféen er for mennesker, der kan lide at have et rart og muntert samvær med andre.
Vi mødes i kirken til en kort andagt, inden vi drikker kaffe i sognehuset med hjemmebag til. Hver gang er der lidt
på programmet, tid til at snakke og mulighed for at synge lidt. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.
Torsdag den 30. august
(CB)
Vi synger frit fra Højskolesangbogen.
Torsdag den 13. september (JSB)
”Jeg ved hvor der findes en have så skøn” - Jørgens nørderier.
Torsdag den 27. september (JSB)
Syerske Inge Svenstrup viser billeder og fortæller om tilblivelsen af
Ladbytapetet.
Torsdag den 11. oktober
(JSB)
Efterårets sange ved Jørgen og Lars, kirkens organist.
Torsdag den 25. oktober
(CB)
Sognepræst ved Stenløse kirke Annette Jørgensen fortæller om
forfatteren Martin A Hansen.
Torsdag den 8. november (JSB)
Tidl. Rektor på Nordfyns Gymnasium Jørn Aarup Kristensen
fortæller om Sadolin som stod bag Katekismuskuppet i Odense.
Torsdag den 22. november (CB)
Sognepræst ved Paarup kirke Lasse Lauesen fortæller om den
fynske reformator Hans Tausen.
BABYSALMESANG TIRSDAGE KL. 14.00- 14.45. Første gang er den 4. september. Deltagelse gratis.
Til babysalmesang sørger musikpædagog Maria Hørup for, at der bliver sunget salmer og sange, lavet bevægelser
og fagter. Så har du lyst til at synge med dit barn i en rar atmosfære og drikke kaffe efterfølgende, så meld dig til
på kirkekontoret. Der er plads til 15 på holdet efter ’først til mølle-princippet’.
Vi afslutter lørdag den 17. november kl. 12 med at vise familien, hvad babyerne har lært.
Bemærk at babyerne skal være minimum 10 uger ved opstart og der er 9 undervisningsgange + afslutning.
TUMLESALMESANG LØRDAGE KL. 10.00–11.30 - 22/9, 6/10, 3/11 og 17/11. Deltagelse gratis.
Tumlesalmesang henvender sig til børn i alderen ca. 2,5-4 år (søskende er velkomne), som sammen med deres
forældre har lyst til at synge og være aktive. Musikpædagog Maria Hørup sørger for undervisningen, der forløber
over 4 lørdage i efteråret.
Der er kaffe og saft og mulighed for at spise medbragt mad.
I år vil der som noget nyt være en afslutning, hvor tumlerne optræder til spaghettigudstjeneste tirsdag den
27. november. Tilmelding til tumlesalmesang til kirkekontoret.
TILBUD TIL ALLE BØRN I 3. KLASSE – MINIKONFIRMANDER.
I Vor Frue Kirke laves i efteråret et forløb over 7 tirsdage, hvor børn i 3. klasse kan få lidt mere kendskab til de
store fortællinger, vi møder i kirken.
Det er en af kirkens præster, Jørgen Samsing Bendixen, der sammen med musikpædagog Maria Hørup står for
undervisningen, som vil være præget af sang, fortælling, oplevelser og tid til at undres sammen og stille de store
spørgsmål til livet.
Vi vil i undervisningen tale om det, der sker i kirken: Gudstjeneste, dåb, bryllup og begravelse, og vi skal forberede
og deltage i vores børne- og familiegudstjeneste samt en afsluttende søndagsgudstjeneste.
Første gang er tirsdag den 2. oktober kl. 16.00 til 17.15.
Tilmelding til kirkekontoret, hvor man også kan få en folder med program for hele forløbet.
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DET SKER I DIT SOGN
SPAGHETTIGUDSTJENESTE TIRSDAG KL. 17.00-18.30. Mad kr. 25 pr. voksen.
Tirsdag den 30. oktober.
Tema: Hvorfor bliver vi døbt? (JSB)
Tirsdag den 27. november. Tema: Hvorfor er der lys i verden? (CB)
NÅR 2 BLIVER TIL ÉN. TORSDAGE KL. 17.30-20.00.
Første gang den 20. september. Deltagelse kr. 60.
Mange, der bliver alene, savner at spise sammen med andre. Eller at lave mad til mere end sig selv. Mad er mere
end det, vi spiser sammen, det er også fællesskabet omkring bordet. Er du blevet alene inden for de seneste 2 år?
Så kunne du måske tænke dig at deltage i et givende samvær, hvor vi spiser sammen, og hvor det, vi umiddelbart
har tilfælles, er netop det, at vi er blevet alene?
Første gang er menuen medisterpølse, kartofler, grønsager, sovs, vin, kaffe og kage. Derefter planlægger vi
menuen fra gang til gang, og der vil være mulighed for på skift at være med til at stå for mad og opdækning og
opvask. Vi mødes 20/9, 4/10, 1/11, 13/12. Der er kirkebil – ring til kirkekontoret 6612 6539.
Tilmelding til Dorte Larsen på 2289 1499 for deltagelse 20. september er mandag den 17. september pga. indkøb.
Vil du gerne vide mere? Så kontakt også Dorte.
LÆSEKREDS FOR VOR FRUE SOGN OG DOMSOGNET. ONSDAGE KL. 15.30-17.00.
Første gang er den 26. september.
Dette efterår og vinter er begreberne skam og tilgivelse i fokus i den litteratur, vi læser. Vi indleder med at læse
Maskeblomstfamilien af Lars Saaby Christensen. Hovedbiblioteket er behjælpelig med fremskaffelse.
Som sidst mødes vi de første to gange i Skt. Knuds kirkes lokaler. Det drejer sig om den 26. september og den
14. november. De to gange i det nye år mødes vi i Vor Frue kirkes sognehus. Det drejer sig om den 30. januar og
den 20. marts. Sognepræsterne Camilla Balslev og Kirsten Søgaard Kjær leder læsekredsen.
Der er plads til 12 og tilmelding til sognepræst Kirsten Søgaard Kjær på ksoe@km.dk senest den 8. september.
Oplysninger om afhentning udsendes samlet til læsekredsen.
NØRKLEDAMERNE FORTSÆTTER!!
Når høstmarkedet er vel overstået fortsætter vi nørklerierne. Vi mødes som vi plejer på torsdage i lige uger fra
kl. 13-15 i sognehuset.
Vi strikker karklude, strømper, handsker, trøjer, huer m.m. alt til fordel for Kirkens Korshær og Reden.
Kaffe, te og garn sørger kirken for, men dine egne pinde og evt. sødt til kaffen må du selv medbringe.
Merry Hansen er tovholder og kan kontaktes på telefon 23 37 29 53.
FOLKEUNIVERSITETET – TEMADAG, LØRDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 10-14 I SOGNEHUSET.
Oplægget til temadagen ser sådan ud:
10.00-11.00
Svend Andersen: Indledende oplæg – emne: Fundamentalisme - en reaktion på sekularisme og
ateisme? Skrifttolkning og/eller politisering?
Hvad er der sket i de sidste 100 år i mødet mellem "fornuftstroen" og "religiøs overbevisning"?
Hvordan kan/skal religiøse tekster tolkes?
11.00-11.30
Søren Holst: Biblen - Spidsfindigheder og nytænkning af GT's tekster.
11.30-12.00
Lars Bruun: Biblen - Kærlighed og dom i NT? Bibelbælte og modernitet? (eller?)
12.00-12.30
Pause – kaffe / te kan købes.
12.30-13.00
Ph.d. Marianne Schleicher: TaNaKh - hvordan forstås Toraen i jødisk sammenhæng?
(fokus: tekst og tolkning med fokus på jødisk feminisme?)
13.00-13.30
Ph.d. (mm.) Thomas Hoffman: Koranen - hvordan læser man den i muslimsk tradition?
(fokus politisk islam vs. sufi?)
13.30-14.00
Ph.d. Jesper Petersen: Koranen - hvordan læser man den i muslimsk tradition?
(fokus tekst og tolkning med fokus på islamisk feminisme)
Pris
Kr. 260,00.
Tilmelding
Til Folkeuniversitetet www.fuodense.dk telefon 6550 2772 eller fu@fuo.sdu.dk.
Betaling sker ved tilmelding.
KREADAG LØRDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 14.00-17.00.
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!
KIRKEMUSIK I VOR FRUE KIRKE.
Torsdag den 6. september kl. 17.00:
Torsdag den 4. oktober kl. 17.00:
Lørdag den 17. november kl. 15.00:

Gratis adgang til alle koncerterne.
Orgelkoncert med Daniel Pandolfo fra Obernai i Alsace. Værker af
bl.a. César Franck, Louis Vierne og Jacques-Nicklas Lemmens.
Orgelkoncert med Lars Frederiksen, der spiller gammel italiensk
orgelmusik.
40-års jubilæumskoncert med blokfløjteensemblet Midtfyns Consort,
der spiller musik fra renæssancen og barokken.
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GUDSTJENESTER I VOR FRUE KIRKE
SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2018
LØRDAGS-OG SØNDAGSDÅB
Man kan få dåb på alle lørdage og søndage.
Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.

NOVEMBER
Søndag 4. kl. 16 (Alle helgen søndag)
Alle helgens gudstjeneste med navneoplæsning
Begge præster: Prædikant Camilla Balslev
Torsdag 8. kl. 14 (andagt)
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 11. kl. 10 (24.s.e.trinitatis.)
Camilla Balslev
Joh. 5,17-29
Lørdag 17. kl. 12 (afslutning babysalmesang)
Camilla Balslev
Søndag 18. kl. 10 (25.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev og Alex Nielsen
Luk. 17,20-33
Torsdag 22. kl. 14 (andagt)
Camilla Balslev og Alex Nielsen
Søndag 25. kl. 10 (sidste søndag i kirkeåret)
Jørgen Samsing Bendixen
Matt. 11,25-30
Tirsdag 27. kl. 17 (spaghettigudstjeneste)
Camilla Balslev og Alex Nielsen

SEPTEMBER
Søndag 2. kl. 17 (14.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Joh. 5,1-15
Søndag 9. kl. 10 (15.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev og Alex Nielsen Luk. 10,38-42
Torsdag 13. kl. 14 (andagt)
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 16. kl. 10 (16.s.e.trinitatis)
Familiehøstgudstjeneste og efterfølgende
høstmarked
Liturg Camilla Balslev og Alex Nielsen
Prædikant Jørgen Samsing Bendixen

Joh. 11,19-45

Søndag 23. kl. 10 (17.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Mark. 2,14-22
Torsdag 27. kl. 14 (andagt)
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 30. kl. 10 (18.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Joh. 15,1-11

DECEMBER
Søndag 2. kl. 10 (1.s.i advent)
Begge præster
Prædikant: Alex Nielsen

OKTOBER
Søndag 7. kl. 17 (19.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Joh. 1,35-51
Torsdag 11. kl. 14 (andagt)
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 14. kl. 10 (20.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Matt. 21,28-44
Søndag 21. kl. 10 (21.s.e.trinitatis)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 13,1-9
Torsdag 25. kl. 14 (andagt)
Camilla Balslev
Søndag 28. kl. 10 (22.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Matt. 18,1-14
Tirsdag 30. kl. 17 (spaghettigudstjeneste)
Jørgen Samsing Bendixen

Matt. 21,1-9

Adventsfrokost

Torsdag 6. kl. 14 (andagt)
Jørgen Samsing Bendixen
Alex Nielsen er i praktik som en del af den
afsluttende præsteuddannelse og deltager i nogle
af vores gudstjenester. Tag godt imod ham.
GUDSTJENESTER PÅ FREDERIKSBROEN
Afholdes i den bagerste del af caféen
Beboere fra omegnen er velkomne!
Tirsdag den 11. september kl. 14
Tirsdag den 2. oktober
kl. 14
Tirsdag den 23. oktober
kl. 14
Tirsdag den 13. november kl. 14
Tirsdag den 4. december kl. 14

Jørgen Samsing Bendixen
NÆSTE KIRKEBLAD:
DECEMBER 2018 - MARTS 2019
OMDELES FRA 12. - 17. NOVEMBER
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BØRNE- OG UNGDOMSKORET
Vor Frue Kirkes Børne- og Ungdomskor begynder
igen efter ferien tirsdag den 28. august.
Vi øver i Sognehuset hver tirsdag kl. 15.15 - 16.45.
Koret er åbent for alle piger og drenge fra ni år og
opefter, der kan lide at synge. Koret medvirker ved
forskellige gudstjenester i kirken, bl.a. højmesser
og spaghettigudstjenester og står også for
Luciaoptog i december. Koret ledes af kirkens
organist, som man er velkommen til at henvende
sig til, hvis man har spørgsmål.

ADRESSER
Kirkekontoret:
Kordegn Lis Winther
Kordegn Jonna Grue
Frue Kirkestræde 12 B, 5000 Odense C
Telefon: 66 12 65 39
E-mail: vorfrue.sognodense@km.dk
Kontortid
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag

KIRKENØGLEN

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

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag den 20. september 2018
Torsdag den 25. oktober 2018
ændres - se
hjemmesiden
Torsdag den 15. november 2018
Mødested: Sognehuset. Klokkeslæt: Kl. 11.00

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

DER HENVISES TIL KIRKENS HJEMMESIDE
www.vorfrueodense.dk
”Kirken tilbyder”
Fødsel
Dåb
Navngivning (uden dåb)
Konfirmation
Vielse
Kirkelig velsignelse
Bisættelse og begravelse
Gudstjeneste i hjemmet
Samtale med en præst
På www.personregistrering.dk

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

finder du information om
personregistrering, som du kan
få brug for som borger i
Danmark.

Kirkeværge Flemming Hanghøj
Frederiksgade 18D, 5000 Odense C
Telefon: 66 10 95 87 / 28 20 76 33
E-mail: hanghoj@sport.dk

STATISTIK FOR VOR FRUE SOGN, 1. halvår
Antal
Fødte
56
Døbte
20
Døbte i udensogns kirke
7
Døde
33

Hjemmesiden: www.vorfrueodense.dk

NØLENØGLENIRKENØGLEN

Deadline for næste blad
den 23. oktober 2018
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 gudstjenesten 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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