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Fokus på Luther og Reformationen
– to arrangementer i Seden

Info

Præsten har ordet

Sognepræst
Kirkebogsfører, begravelses- og
vielsesmyndighed N. H. Ellekilde,
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
Telefon 66 10 93 43.
Telefontid: tirsdag, onsdag og fredag
kl. 12-13, torsdag kl. 17-18.
Mail: nhe@km.dk

Det er forår
Helligtrekongertiden
og fasten er forbi, og
endelig står foråret for
døren. For dem der
trykkes af vinterens
kulde og mørke, bliver
det en skøn tid nu, hvor
lyset så småt begynder at komme tilbage.
Skønne, små blomster
vil titte op af jorden og hilse den begyndende
varme velkommen, og den frysende kulde vil
forvandle sig til en mild forårsbrise.
Men cirka en måneds forsinkelse fik vi vores
julesne, men ikke helt nok til at gøre verden
omkring os hvid, men nok til at vi i mange dage
havde højt vejr med klar luft og blændende solskin.
Uanset om man har hang til vinterdepressioner eller ej, er det ingen hemmelighed, at energiniveauet hos de fleste falder en smule i den
sæson af året, vi nu heldigvis kan sige farvel til.
Omvendt betyder det så, på den positive front,
at man i løbet af forårets måneder ofte vil mærke
et boost af energi og glæde, da hele forandringen i vejr og dermed sind gør, at der bliver noget
at se frem til. Selv de små forandringer får stor
betydning.
Det, der især i kirken, kendetegner foråret er
påsken og ikke mindst årets konfirmationer. For
begge traditioners vedkommende er vi i år i kirken også klar til at give begge dele et løft – eller
et boost.
Påskedagenens fejring indledes med Palmesøndag d. 1. april. Her hører fortællingen om Jesu
indtog på æselryg i Jerusalmen til. Og i år vil
kirken indtage H.C. Andersen Skoven, som er
beliggende mellem Seden og Aasum, og holde
en udendørs gudstjeneste kl. 10:00, hvor konfirmanderne fra 7.C medvirker, og selvom de
viftede med Palmeblade, da Jesus red ind i Jeru-
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salem anbefaler vi i stedet, at man medbringer
en varm jakke, da det kun lige er begyndelsen af
foråret, vi befinder os i. Vi håber med tiden, at
H.C. Andersen Skoven kan danne ramme om
flere kirkelige arrangementer i provstiet.
For konfirmationernes vedkommende vil vi
følge op på en tradition, der allerede er skudt i
gang her i det nye år: Ved en månedlig gudstjeneste i Seden Kirke medvirker der en musiker
fra MGK i Odense (Musikalsk Grundkursus,
som er forstadiet til konservatoriet). Derfor vil
vi benytte os af disse unge musikalske talenter og
gøre dette års tre konfirmationer ekstra festlige
ved at lade dem være akkompagneret af musik.
Så foruden lyset og varmen, der venter os, er
der altså også nok af kirkelige arrangementer og
aktiviteter at se frem til her i foråret, læs mere i
bladet om, hvad der ellers er på programmet i
forårsmånederne.
Sognepræst Maria- Louize Helbo

Kirkelig vejviser
Fødselsanmeldelse
Til præsten/kirkekontoret
senest 14 dage efter fødslen.
Man skal medbringe anmeldelsen, der udleveres af jordemoderen samt forældrenes dåbseller navneattester og evt. vielsesattest.
Dåb
Dåb kan foretages i enhver
kirke landet over, hvor man har
tilknytning. Man henvender sig
til præst/kirkekontor ved den
kirke, hvor barnet ønskes døbt.

Navngivning (uden dåb)
Til præst/kirkekontor i moderens bopælssogn. Husk, at et
barn skal have navn enten ved
dåb eller navngivning, inden
det bliver 6 måneder.
Vielse
Til ægteskabskontoret på rådhuset i bopælskommunen,
hvor den såkaldte prøvelse af
ægteskabsbetingelserne finder
sted, skal medbringes dåbseller navneattester, personnummerbevis og evt. skilsmissebevilling. Ægteskabskontoret udsteder en prøvelsesattest,
som skal medbringes til præst/
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kirkekontor, hvor vielsen skal
finde sted. Brudeparret skal tillige have en samtale med den
præst, der skal foretage vielsen.
Dødsfald og
begravelse/bisættelse
Det normale vil nok være, at
man har en begravelsesforretning eller en bedemand til at
sørge for de praktiske ting. De
pårørende aftaler det fornødne
med den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen.
Uanset om man ønsker begravelse eller bisættelse, kan man
altid få det fra sin sognekirke.

Arrangementer i Seden
Den lutherske reformation I
Filmaften
Onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.00
Seden præstegård, Konfirmandstuen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.
Ved Sognepræst Mette Gabelgaard,
voksenunderviser i Kristendom
i Hjallese Provsti.
Hvorfor er paven ikke chef for alle kirkerne i Europa og i Danmark. Hvorfor har vi
ingen klostre med munke og nonner. Hvorfor har vores kirke ingen verdslig eller økonomik magt.
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther
(1483-1546) slog sine 95 teser op på døren
til Slotskirken i Wittenberg, det blev start-

skuddet til reformationen, opgøret med den
Katolske Kirkes enevælde og samtidigt hermed protestantismens opståen.
Denne aften ser vi filmen om Luther, et
drama om kirkereformatoren Martin Luthers
liv og betydning. Efter filmen er der et glas
vin og lidt at spise.

Gospelworkshop i Seden kirke
Therese Andreasen er til daglig organist ved
kirken i Nyborg Statsfængsel, og tillige en
meget rutineret gospel og korleder. Hun leder
bl.a. koret »A la Carte«, som vi har haft fornøjelsen af ved flere koncerter i vores kirker
i Seden Åsum.
Ideen er at alle, som har lyst til at prøve at
synge gospel møder op i kirken.
Dagen starter kl. 9.30 med stemmeopvarmning og indstudering af nogle friske
gospelnumre, som giver energi og spreder
masser glæde.
Vi øver formiddagen igennem.
Efter en fælles frokost fortsætter indstuderingen, og dagen slutter kl. 14.00 med en Seden
Big Gospel Concert
Et åbent arrangement, hvor alle er velkomne
til at komme i kirken og lytte med.
Kom med, og lad os se, hvor langt vi kan nå.

Lørdag d. 21. april 2012 med start kl. 9.30
Lørdag den 21. april afholdes der gospelworkshop med Therese Andreasen.
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Den lutherske reformation II
Foredragsaften
Onsdag den
25. april
2012 kl. 19.00
i Seden præstegård,
konfirmandstuen,
Mindelundsvej 45,
5240 Odense NØ.
Ved sognepræst
Lasse Rødsgaard
Lauesen.
Med afsæt i
Lutherfilmen, som vi så tidligere vil selve reformationen her blive uddybet.
Foredrag om den tyske reformation. Efter foredraget er der et glas vin og lidt at spise.
Voksenundervisnings arrangement er for Hjallese provstis østlige sogne. Seden, Aasum, Agedrup, Tornbjerg, Davinde, Allerup og Fraugde.
Men alle er velkomne.

Kirkens nyhedsbrev
Fra den 1. marts kan man tilmelde sig
kirkens nyhedsbrev. Tilmeldingen foregår
til kirkekontoret, enten ved at man sender et brev med ens navn, adresse samt
mailadresse, eller man tager en seddel i
våbenhuset påfører oplysningerne og lægger den i brevsprækken ved kirkekontoret. Eller allerbedst ved at man sender en
mail direkte til kordegn Ellen Rasmussen
elr@km.dk
Nyhedsbrevet udsendes, hver gang et større arrangement ved kirken nærmer sig.

Den Danske Salmeduo
Seden Kirke, torsdag den 10. maj
kl. 19.00.
En koncert med Den Danske Salmeduo er en medrivende
rejse gennem 800 års kirkemusik. Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer, i et frugtbart møde mellem
den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende
improvisationer.
Et musikalsk anderledes og særdeles underholdende arrangement.
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Arrangementer i Åsum
Sogneaftener i Åsum

Babysalmesang

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30
»Fynske sagn og eventyr – på fynsk«
Sognepræst Agnete Holm Hvidt, Odense, fortæller og læser folkeeventyr fra Fyn og fortæller om de
gamle sagn, om overnaturlige væsner, gengangere
og præster, der kunne mere end deres fadervor.

For børn i alderen 0 – 1 år og deres forældre.
Du er nybagt mor, far eller bedsteforældre, som kan li´ sang, musik og dans,
og du har lyst til at dele dette med dit
lille barn.
Seden Kirke tilbyder forløb med babysalmesang, hvor du udover at få rørt
stemmebåndet også kan nyde godt af
hyggeligt samvær med andre forældre
og deres små børn. Babysalmesangens
formål er at stimulere babyens sansemotoriske og kreative udvikling og at
inspirere dig som forældre til at lege,
synge og danse med dit barn. Babysalmesangen varetages af Helle Vallum
Skov, som har erfaring med babysalmesang fra Kølstrup og Munkebo Kirker.
Tirsdage kl. 9.30 – 10.30 i kirken efterfulgt af hygge i sognegården
Følgende datoer:
13. marts – 20. marts – 27. marts
10. april – 15. maj – 22. maj
29. maj – 5. juni
Information og tilmelding:
Seden Kirkekontor
Tlf. 66 10 94 47
Mail elr@km.dk

Onsdag d. 18. april kl. 18.30
Rundvisning på Galleri Galschiøt
Galleri Galschiøt indeholder billedhuggeren Jens
Galschiøts arbejdende værksted, bronzestøberi,
galleri, butik samt skulpturpark. Vi mødes kl.
18.30 ved Rytterskolen, fylder bilerne op og kører
samlet til Banevænget 22, Odense N. Arrangementet koster 40 kr. Vi vil gerne have tilmelding
til dette arrangement senest tirsdag d. 3 april.
Hanne Lind–Thomsen, 66 10 26 73,
Hanne@Lind-Thomsen.dk eller
Bente B. Knudsen, 51 34 55 41,
aasumgraveren@mail.dk

Tirsdagscaféer i Åsum
Tirsdag d. 6. marts kl. 14.30 – Fynsk forår    
Ole Hedegaard fortæller om Carl Nielsens liv og
levned med hovedvægten på hans lyriske humoreske, »Fynsk Forår«, og tiden omkring tilblivelsen
af dette korværk, der bl.a. indeholder tenorsangen
»Den milde dag er lys og lang«. Akkompagneret
af Hans Brehm vil han synge nogle af Carl Nielsens elskede sange, og vi vil sammen synge flere af
de allermest kendte fra Folkehøjskolens Sangbog.
Tirsdagscaféns udflugt tirsdag d. 15. maj kl.
13.00 – afgang med bus fra Rytterskolen. Turen
går til Sanderumgaard. Susanne Vind vil til indledning fortælle om havens tilblivelse og Sanderumgård. Derefter er der en guidet tur rundt i
Den Romantiske Have. Pris 100 kr.
Tilmelding: Senest mandag d. 7. maj til
Hanne Lind-Thomsen, tlf. 66 10 26 73.
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
27. november

2011

Seden

Deon Jesse Ernlund Kjær, Kaslundsvej 52

22. januar

2012

Seden

Axl Witt, Egholmen 76

22. januar

2012

Seden

Silas Skovlund Borup, Hvenekildeløkken 24 B

29. januar

2012

Seden

Magnus Gram Petersen, Bjerggårdsløkken 116

27. november

2011

Åsum

Naja Nielsen, Arendalsvej 24

27. november

2011

Åsum

Kirsten Trydeman Bertelsen, Pilevej 2

27. november

2011

Åsum

Erik Hauge Trydeman, Møllevejen 34

Vielser, kirkelige velsignelser
Ingen

Døde, begravede, bisatte
11. november

2011

Seden

Cindie Louise Sørensen, Bjerggårdsløkken 31

18. november

2011

Seden

Gudrun Luise Nielsen, Bøgeparken 86

21. november

2011

Seden

Arne Ole Dyrholm, Krogsløkkeparken 35

2. december

2011

Seden

Bent Jørgensen, Lundemosevej 16

5. december

2011

Seden

Jens Jørgen Uhrbrand, Flaskehalsen 15

15. december

2011

Seden

Thomas Holm, Hvenekildeløkken 142

24. december

2011

Seden

Ebbe Rosengreen, Tingskiftet 35

27. december

2011

Seden

Erik Ove Sørensen, Hvenekildeløkken 295

9. januar

2012

Seden

Doris Nibuhr Pedersen, Miskesvej 21

5. februar

2012

Seden

Astrid Aagaard, Fridasholmvej 8

6. februar

2012

Seden

Ketty Emilie Engstrøm Johansen, Fridasholmvej 105

7. februar

2012

Seden

Jørna Birgit Jørgensen, Stadionvej 87

9. februar

2012

Seden

Lillian Clausen, Fridasholmvej 8

14. februar

2012

Seden

Erna Damm-Hansen, Fridasholmvej 28

9. januar

2012

Åsum

Knud Aage Larsen, Væverstræde 1
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Gudstjenester
Seden

Åsum

M a r ts
Søndag 18. 		Midfaste
kl. 9.30 NHE
Søndag 25. 		Mariæ bebudelses dag kl. 19.00 MLH
			

Kor

Torsdag 29.		Spagettigudstj.

kl. 17.00 MLH

kl. 11.00 NHE
kl. 9.30 MLH

A p r il
Søndag 1. 		Palmesøndag

kl. 10.00 MLH

kl. 10.00 MLH

Torsdag 5. 		Skærtorsdag
Fredag 6. 		Langfredag
Søndag 8. 		Påskedag

Ingen
kl. 11.00 MLH
kl. 9.30 NHE

kl. 17.00 MLH
Ingen
kl. 11.00 NHE

Mandag 9. 		2. påskedag
Søndag 15. 		1.s.e.påske

kl. 11.00 NHE
Ingen

Ingen
kl. 14.00 NHE

Søndag 22. 		2.s.e. påske

kl. 10.30 NHE

Ingen

Torsdag 26. 		Spagettigudstj.
Søndag 29. 		3.s.e. påske

kl. 17.00 MLH
kl. 9.00 MLH

kl. 10.30 MLH

			

			

Fælles friluftsgudstjeneste i H.C. Andersen skoven

Musik

				
			

Kor + kirkekaffe

Musik

Fælles forårskoncert

Maj
Fredag 4. 		Bededag		
				

Konfirmation, musik

kl. 10.00 NHE

			

Konfirmation, musik

Søndag 13. 		5.s.e.påske

Kl. 10.00 MLH

Torsdag 17. 		Kr. himmelfarts dag
Søndag 20. 		6.s.e.påske

kl. 9.00 MLH
kl. 10.30 MLH

kl. 10.30 MLH
kl. 9.00 MLH

Søndag 27. 		Pinsedag

kl. 9.00 NHE

kl. 10.30 NHE

Mandag 28.		2. pinsedag

kl. 10.30 NHE

Ingen

kl. 9.00 LBM
kl. 10.30 NHE

Ingen
Ingen

			

			
			

Konfirmation, musik

Kor + kirkekaffe
Musik

Kor

Musik

J u ni
Søndag 3. 		Trinitatis søndag
Søndag 10. 		1.s.e.trin.
LBM Lene Bischoff-Mikkelsen

MLH Maria-Louize Helbo

NHE Nils Holger Ellekilde

Grafisk Center Langeskov A/S • 63 38 39 40

Søndag 6. 		4.s.e.påske

kl. 10.00 NHE

