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Fælles forårskoncert i Åsum Kirke
Søndag den 26. marts kl. 14.00.
Ved organist Tore Bjørn Larsen og sangsolister

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.
E-mail: nhe@km.dk

De små ting
Jeg havde engang mulighed for at læse en ældre
dames optegnelser efter
hendes død. Det var ingen egentlig dagbog –
måske nærmest en tilbageskuende almanak, for
ofte handlede den kun
om årstiderne, om vind og vejr, og hvad der
skete i landbruget. »Stod tidligt op i dag, vinden var i øst, og i dag skulle kvierne ud på marken.« Hun havde boet hele sit liv på den samme
gård, og bortset fra et enkelt ophold på en husholdningsskole havde hun ikke været hjemmefra. Årene var gået. Hendes barndomsår med
skolegang på den lokale landsbyskole. Egentlig
ville hun gerne have haft mere skolegang, men
dengang var der mange folk på gården, så der
var brug for hende derhjemme. Men med den
stigende mekanisering i landbruget fra begyndelsen af halvtredserne og frem blev folkeholdet mindre, og det manuelle arbejde indendørs
også mindre i kraft af støvsuger, vaskemaskine og andre elektriske husholdningsapparater.
Så egentlig var hendes tilstedeværelse overflødig, men hun blev boende, for det var jo hendes hjem
Ungdomstiden gled forbi, og hun boede stadig derhjemme. Hendes optegnelser kredsede
nu ikke så meget mere om de folk, hun havde mødt og talt med, men mere om vejr og
vind. Forældrene døde, jorden blev forpagtet
ud, hun boede stadig hjemme nu kun sammen
med sine brødre. Til sidst boede hun der alene.
»Hele mit liv, skrev hun, har jeg ventet på, at
noget ville ske!«, og vi kan kun gisne om, hvori
hendes forventninger bestod. Har hun drømt
om, at en dag ville han komme, som hun skulle dele sit liv med, flytte bort, bo et andet sted
og stifte en familie. Eller har hun haft kunstneriske eller andre ambitioner, som hun ikke fik
realiseret. Men der skete ingenting.
Og så er vi allerede begyndt at fælde domme,
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hjemme og levede hele sin tilværelse i de samme omgivelser, så nåede hun dog langt. Hun
nåede at finde glæden både i det store og i det
små. I det store: Opmærksomheden vendt mod
naturen, vinden, vejret og årstiden, som jo betød meget for en landbofamilie i gamle dage,
og i det små: Glæden ved at kunne sidde i sin
solkrog allerede i april, at se og mærke duften
fra de roser, som hun selv havde plantet og beskåret. For livet er også i de små ting.
Nogle mennesker får stor ydre succes måske
både erhvervsmæssigt og i familien, men kan
blive vrede og bitre alligevel selv over det mindste, andre finder glæden i det små og deler den
gerne med andre. Apostlen Paulus formaner
menigheden i Filippi således: »Glæd jer, og lad
jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.«
Så det er nok den vej, vi skal. Glæden over de
små ting betyder meget.
Nils Holger Ellekilde

og nogle har tænkt, at hun har spildt sit liv.
Men det er ikke hele sandheden. Som årene gik
blev hendes optegnelser mere og mere positive.
»I år kunne jeg sidde ude allerede i april.« Eller
»Roserne i bedet har aldrig stået smukkere end
nu.« De små ting fylder mere og mere og giver
større og større glæde.
Og gad vist, om det ikke er selve livserfaringen.
At livet består af alle de små ting. At dagligdagen skal have lov til at fylde livet ud. Selvfølgelig vil vi alle gerne finde kærligheden og en
livsledsager så betids, at vi kan nå at stifte familie og leve i det nære fællesskab, som giver
både glæde, tryghed og kontinuitet. Men også
der vil vi opleve, at det er de nære ting, det er
de små ting, der giver indhold.
I første omgang fik jeg under læsningen af den
gamle dames optegnelser medlidenhed med
hende. Bryd dog ud! Skab dit eget liv! Men
bortset fra det geografiske, at hun blev der-

Kirkelig vejviser
Fødselsanmeldelse
– faderskab
Er forældrene gift, afleveres
ingen fødselsanmeldelse. Besked tilgår automatisk fra jordemoderen til kirkekontoret.
Er forældrene ikke gift, og der
ønskes fælles forældremyndighed, indsendes via www.Borger.dk en Ansvars- og Omsorgserklæring inden for de
første 14 dage efter fødslen.
Ønsker man at navngive før
evt. dåb, skal dette ske på
www.Borger.dk

Dåb
Dåb kan foretages i enhver
kirke landet over. Man henvender sig til præst/kirkekontor ved den kirke, hvor barnet
ønskes døbt.

prøvelsesattest, som skal medbringes til præst/kirkekontor,
hvor vielsen skal finde sted.
Brudeparret skal tillige have
en samtale med den præst, der
skal foretage vielsen.

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.

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.

Vielse
Til ægteskabskontoret indsendes anmodning via www.Borger.dk om prøvelsesattest. Ægteskabskontoret udsteder en
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Arrangementer i Seden Kirke
Sognecafeen
Alle møder holdes den
første torsdag i måneden kl. 14.00 – 16.00
Sted: konfirmandstuen, Seden Præstegård,
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.
Ansvarlig: Vera Brik, tlf. 29 28 15 75

Torsdag den 6. april
En musikalsk eftermiddag
Eftermiddagen byder på
»Gæt en sang« og ledes af
Jens Sandager fra Vejle

Torsdag den 2. marts kl. 14.00
Om samfundets svageste
Ved gadepræsten
Peder Pontoppidan Thyssen
Han vil fortælle om det opsøgende
arbejde blandt hjemløse og
marginaliserede mennesker i Odense

Torsdag den 4. maj
Om Jeppe Aakjær
Ved Anne-Lise Arnstrup
Fortælling om Jeppe Aakjærs liv,
og undervejs synger vi nogle af hans sange.

Sognecafeen tager på sommerudflugt torsdag den 1. juni 2017
Afgang fra Seden kirke kl. 10.00.
Vi kører til Christiansfeld, hvor vi skal besøge Brødremenigheden og museet, hvor
vi er i ca. en time.
Derefter kører vi til »Den gamle Grænsekro«, hvor vi ca. kl. 13 får en let frokost.
Med i prisen er en øl eller vand pr. person.
De, der har lyst til at se Museet »1864«, følges ad. Alle andre kan bare nyde de skønne omgivelser. Omkring kl. 15.00 kører vi mod Skamlingsbanken, hvor vi finder et
sted at nyde kaffen. Efter kaffen går turen tilbage til Seden, hvor vi forventer at ankomme kl. 17.00.
Turen koster i alt 200 kr. pr. person. Vejret bliver selvfølgelig solrigt!
Alle er velkomne!
Kontakt Vera Brik på telefon 29 28 15 75. S.U. senest den 15. maj.
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Sogneaften
Onsdag 15. marts 2017 kl. 19.00:
Forfatter og »sprogdoktor« Anders W. Berthelsen holder foredrag om det danske sprog og
den fynske dialekt. Han har netop udgivet bogen »Fynsk så det synger« om vores lejfige fynske dialekter. Hver mandag optræder han som
»Sprogdoktoren« på bagsiden af de fynske dagblade.
Sted: Seden Præstegård, konfirmandstuen,
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.

Seden kirke tilbyder samtalegruppe
ved tab af ægtefælle
Hvis du ønsker at deltage i en gruppe,
eller har spørgsmål ang. indhold eller andet, så kontakt:
Terapeut Karin Holst Nielsen,
tlf. 23 96 10 54 eller
e-mail: karin@livscirklen.dk
Se information i Våbenhuset!

Tak til Helle
Seden Menighedsråd, præster og personale vil
her sige en stor tak til kirke og kulturmedarbejder Helle V. Skov, som gennem adskillige år
har stået for babysalmesangen og sidste år også
for minikonfirmander. Helle har gjort det rigtigt godt med sin kombination af næsten moderkærlighed og hertil et godt overblik. Alle taler pænt om Helle, og vi er kede af at skulle sige
farvel. Helle har selv sagt sin stilling op, da hun
i forvejen også arbejder ved Kølstrup og Munkebo kirker.
Seden menighedsråd slår snarest stillingen op,
så vi kan fortsætte både med babysalmesang og
minikonfirmander.
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Hvenekilden

Babysalmesang
og minikonfirmander

Der holdes andagter på Plejecentret Hvenekilden den anden tirsdag i hver måned kl. 14.30.
Den præst, som havde søndagsgudstjenesten,
kommer sammen med organist og kirkesanger
og står for en lidt kortere gudstjeneste.
Efter gudstjenesten står foreningen »Hvenekildens Venner« for fælles kaffebord.
Datoerne i dette kirkeblads løbetid er:
14. marts • 11. april • 9. maj

Begge vil blive taget op, når menighedsrådet
har fundet en ny kirke- og kulturmedarbejder
(sognemedhjælper).

Graverens jubilæum
Graver Leif Hansen ved Seden kirke kan fejre
25 års jubilæum mandag den 1. maj. Mandag
er dog hele personalets fridag, og derfor har
menighedsrådet valgt at fejre jubilæet dagen
før, nemlig søndag den 30. april med en reception efter gudstjenesten. Gudstjenesten begynder kl. 11.00, og derefter går vi over i konfirmandstuen for at fejre vores graver med et glas
og lidt at spise.
Leif Hansen har været og er Seden Sogn en god
medarbejder. I kirken tager han korrekt klædt
imod i våbenhuset, han deler salmebøgerne ud
og viser folk venligt på plads. Ældre mennesker
tager han sig tid til at hjælpe, og er kirkebilen forsinket efter gudstjenesten, er han mand
for at sætte lidt skub i dem. Han er meget opmærksom omkring dåbsfamiliernes velbefindende og lever op til det at være vært og tage
imod ved kirken.
Hvis brudeparrene beder ham pynte kirken,
gør han det elegant og nøje ifølge de indgåede
aftaler. Ved bisættelser og begravelser, hvor der
kan være tryk på, når mange mennesker kommer stort set på samme tidspunkt, og alle har
blomster med, bevarer Leif Hansen overblikket
og sørger både for, at blomsterne får en pæn
plads i kirken, at folk finder en plads, samt at
det hele fungerer.

Seden kirkegård er pæn og velvedligeholdt, og
det er hans personlige stolthed. Men Leif har
aldrig mere travlt, end at han også har tid til at
hjælpe folk med forskelligt omkring deres gravsteder. Og i den svære stund, når familier i sorg
kommer for at udpege gravsted, er Leif både
hjælpsom og diskret.
Vi har en rigtig god graver i Seden Sogn, og
vi håber at have ham ansat mange år endnu.
Og vi håber, at flest muligt vil møde op og sige
tillykke den 30. april efter gudstjenesten kl.
11.00.
For Seden menighedsråd
Nils Holger Ellekilde,
sognepræst
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
20. november
20. november
27. november
4. december
18. december
8. januar
15. januar
29. januar
29. januar
5. februar
5. februar
12. februar
12. februar
12. februar

2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden

Astrid Lykke Blouner, Otto Baches Vej 5
Ruth Lundblad Eriksen, Hybenhaven 30
Hannah Alberta Strandsberg Nørgaard, Bjerggårdsløkken 86
Emil Grønkjær Nielsen, Vejrhanen 6
Noah Bjerregaard Kjemtrup- Larsen, Hvenekildeløkken 247
Kristine Lyhne Lauritsen, Strand Allé 2
Alice Høxbroe Petersen, Hvenekildeløkken 57 B
Agnete Anna Vegeberg Andersen, Hvenekildeløkken 13 A
Lauge Neumann Olsen, Flaskehalsen 39
Daniel Nordsborg Sørensen, Flaskehalsen 8 B
Nellie Borup Munch, Hvenekildeløkken 309
Alma Lohmann Mehr, Slettensvej 171
Liv Phillip Klausen, Bredgade 14
Maila Phillip Klausen, Bredgade 14

Døde, begravede bisatte.
25. november
26. november
1. december
8. december
11. december
11. december
15. december
26. december
28. december
6. januar
8. januar
11. januar
2. februar
9. november

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2016

Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Åsum

Egon Willy Bache, Fridasholmvej 8
Vagn Helge Andersen, Poppelhaven 143
Hans Aage Andersen, Fridasholmvej 8
Anna Josefine Hansen, Fridasholmvej 34
Peter Bech-Olsen, Krogsløkkeparken 12
M. Petra Christensen, Vollsmose Allé 40A
Birthe Knudsen, Skovhaven 80
Birthe Høgh Bruntse, Fridasholmvej 8
Inge Merete Andersen, Bjergskiftet 5
Maibritt Eriksen, Hvenekildeløkken 148
Kaj Hansen, Poppelhaven 76
Svend-Erik Hansen, Hvenekildeløkken 299
Troels Ansgar Ørtoft Carstensen, Fridasholmvej 8
Aase Hansen, Hjallesegade 30 tidl. Gartnervænget 5

Hør også andre
I dette kirkeblads gudstjenesteliste er der
mange nye navne. Dette skyldes, at sognepræst Nils Holger Ellekilde er blevet bedt
om at afvikle opsparet frihed, da reglerne er

blevet ændret. Tag godt imod de vikarierende præster, og husk at komme til gudstjeneste, så de ikke synes, det er forgæves, at de
møder op.
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Gudstjenester
Seden

Åsum

MARTS
Søndag 12. 2. s. i fasten
kl. 11.00 LMR
Søndag 19. 3. s. i fasten
kl. 9.30 KN
Søndag 26. Midfaste
Ingen
			

kl. 9.30 LMR
kl. 11.00 KN
kl. 14.00 LMR
Fælleskoncert

APRIL
Søndag 2.

Mariæ bebudelses dag

kl. 11.00 HAB

Søndag 9.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Søndag 16.
Mandag 17.
Søndag 23.
Søndag 30.

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske

kl. 9.30
Ingen
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00

7. maj

3. s. e. påske

kl. 10.00 LMR

Ingen

Fredag 12.

Bededag

kl. 10.00 LMR

Ingen

Søndag 14. 4. s. e. påske

kl. 10.00 NHE

Ingen

Søndag 21. 5. s. e. påske
Torsdag 25. Kristi himmelfarts dag
Søndag 28. 6. s. e. påske

kl. 9.30 NHE
kl. 11.00 LMR
kl. 9.30 LMR

kl. 11.00 NHE
kl. 9.30 LMR
kl. 11.00 LMR

kl. 11.00 NHE

kl. 9.30 NHE
Ingen

		

kor + kaffe

COC
COC
LMR
KNG
KNG
MG

kl. 9.30 HAB

kor + kaffe

kl. 11.00
kl. 17.00
Ingen
kl. 11.00
Ingen
kl. 11.00
kl. 9.30

COC
LMR
LMR
KNG
MG

		
		
		

konfirmation
konfirmation
konfirmation

JUNI
Søndag 4.
Mandag 5.

Pinsedag
2. pinsedag

		

Henvisning til Friluftsgudstjeneste
i Eventyrhaven

Søndag 11. Trinitatis søndag

kl. 9.00 NHE

kl. 10.30 NHE

LMR Lise Marie Ranum • NHE Nils Holger Ellekilde • KN Karine Nebel • HAB Helle A. Biskop
COC Carsten O. Christensen
•
KNG Karen Nedergaard
•
MG Mette Gabelgaard
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