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Fælles forårskoncert for
begge sogne i Åsum kirke
Søndag den 15. april kl. 14.00
Ved organist fra Vor Frue Kirke i Svendborg, Poul Chr. Balslev
og koret fra denne kirke: »Vor Frue Kantori«

Præsten har ordet

Info

Det givne

Sognepræst
Kirkebogsfører, begravelses- og
vielsesmyndighed N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
Telefon 66 10 93 43.
E-mail: nhe@km.dk

Rigtig mange mennesker ved ikke rigtig, hvad
ben de skal stå på, når
det drejer sig om religion.
De køber hele pakken, jo
nærmere vi kommer juleaften, eller når præsten
gør det godt til en begravelse. Danskerne er sæson- og situationskristne. Det meste af tiden lever vi endimensionalt, det vil sige, at vi kun regner med den virkelighed, som vi kan konstatere
og undersøge med videnskab og bearbejde med
teknik. At der skulle være mere, end det som vi
kan måle og veje, bliver os mere og mere fjernt.
Det »hinsidige« er forsvundet. Vi er lukket inde
i en »dennesidighed«.
»Dennesidigheds-klaustrofobi« kan man kalde det. Hvorfor klaustrofobi? Fordi meningen
med livet så ikke længere er noget givet, men
noget menneskeskabt, som vi i sidste ende selv
må finde på. Og så truer overanstrengelsen,
angsten, stressen, forvirringen, ensomheden og
tomheden.
Men de allervigtigste ting i vores liv har vi ikke
fundet på selv eller skabt selv. Glæden findes.
Den er ikke opfundet af os, men er givet. Og
den har det med at komme igen og igen – på
trods. Selv meget ængstelige mennesker glemmer ind imellem angsten og gribes af glæde,
fordi andre er glade, og glæde er smittende.
Tilliden findes. Den er ikke opfundet, men givet. Og vi kunne ikke være til uden. Tænk, hvis
der kun fandtes mistænksomhed. Så ville der aldrig være selvforglemmelse til i samvær, samtale
og omsorg.
Forskellen på godt og ondt findes. Og det
gode har forrang for det onde. Forleden var det
Auschwitz-dag, og vi blev erindret om den totale ondskab, som altid skal huskes, fordi vi kun i
modsætningen kan erindres om, hvad det gode
egentlig er.
Farven findes. Tænk, hvis alt var gråt og mørkt.

Sognepræst,
Lise Marie Ranum
Træffes efter aftale i Seden sognegård,
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 29 16 60 13
E-mail: lmr@km.dk
Kirkekontor
Kordegn Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 66 10 94 47.
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-13.
E-mail: elr@km.dk
Organist
Hans Brehm
Mobil 20 49 85 32
E-mail: hansbrehm42@gmail.com
Graver
Leif Hansen
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 20 43 10 87
Undtagen mandag.
E-mail: graverseden@outlook.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Ditte Hassing
Telefon 23 20 55 72
E-mail: 7783dih@km.dk
Hjemmeside
www.Sedenkirke.dk
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Udgives af Seden Menighedsråd.
Bladet udkommer 4 gange om året
og husstandsomdeles i Seden Sogn.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst N. H. Ellekilde
NB. Alle i Seden Kirkes personale
har fri om mandagen.
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Mange mennesker stopper op ved det, som kan
konstateres, måles og vejes og kalder sig rationalister. Nogle mener, at vi i virkeligheden ingenting ved og kalder sig agnostikere. Andre
tror ikke på noget som helst. Der er intet, og de
kalder sig ateister.
Og så er der mange, som er åbne for undren,
beundring og taknemmelighed – vi kalder os
troende. Fordi vi har svært ved at se, at vores
erfaringer og oplevelser skulle kunne dække alt.
Livet er ikke tilfældighed og tomhed. Livet er,
hvor kærligheden findes. Og den har vi ikke
skabt selv. Den fik vi som livets og troens vuggegave. Det givne fylder mest.
Nils Holger Ellekilde
Sognepræst

Vellyd findes. »En fuglestemmes vellyd fornemmes, eja, den første stær« (Johannes V. Jensen).
Skønhed findes. Tænk på sommerfuglene. Der
er hundredtusinder af sommerfugle. Hvorfor
denne overflod af pragt?
Livet findes, og det har forrang for døden. Vi
elsker livet, selvom det ind imellem arter sig
forfærdeligt. De aller aller fleste vil beholde det
for næsten enhver pris.
Mening findes. Og mening er givet. Vi skal
ikke selv finde på meningen. For kærlighed findes, og meningen er kærlighed. Det ved vi fra
sorgen, når vi mister en af dem, der er umistelige for os.
Alt dette siger vores oplevelse og erfaring os. Og
det kalder på undren: »Hvad skal jeg sige, mine
ord vil ikke meget sige,« skriver Brorson i salmen »Op al den ting« fra 1734!

Tumlesang
- et tilbud til dagplejere og børn
i alderen 9 måneder til 3 år
Repertoiret vil overvejende være sange og
små sanglege krydret med enkle instrumenter som f.eks. rasle-æg.
Der vil være lidt frugt og vand samt en kop
kaffe i Sognehuset til hver gang.

Tumlesangen ledes af musiklærer og kirkeog kulturmedarbejder Ditte Hassing,
tlf. 23 20 55 72, mail: 7783dih@km.dk
Tilmelding: Nødvendig!
Deltagelse: Send en mail med dit navn,
adresse og telefonnummer samt antal børn
– gerne med navne.
Ved sygdom eller forhindret deltagelse –
send en sms (husk navn).

Hvor: Seden Sognehus,
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Hvornår
Onsdag d. 21. februar
Onsdag d. 7. marts
Onsdag d. 21. marts
Onsdag d. 4. april
Onsdag d. 18. april
Onsdag d. 2. maj
Onsdag d. 16. maj
Onsdag d. 30. maj

Uge
8
10
12
14
16
18
20
22

Tumle
s
3
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Arrangementer
Koncert i Åsum kirke
Søndag d. 15. april 2018 kl. 14.00
Vor Frues Kantori fra Svendborg har i de
forgangne år udviklet sig hastigt og er efterhånden mere og mere efterspurgte til koncerter rundt om i landet! Koret har de sidste
år sunget slotskoncerter, indspillet cd samt
været på turneer i både Frankrig, Spanien,
Italien, Tyskland og har senest deltaget ved
en stor korfestival på Gran Canaria. Herudover har koret fået tilegnet og uropført værker af forskellige komponister.
Ved en anmeldelse af en slotskoncert på
Nyborg Slot blev der bl.a sagt følgende om
koret: »Vor Frues Kantori er et fremragende kor – homogeniteten af stemmer er helt
i top. Frasering, intonation samt rytmisk
prægnans er ofte en mangelvare ved mange
kor, men absolut ikke ved Vor Frues Kantori. Endvidere glimrer koret med tydelig
tekst«.
Koret ledes af Povl Chr. Balslev, der udover
at være organist og klokkenist ved Vor Frue
kirke i Svendborg ligeledes er en efterspurgt

Medlemmer af Vor Frue Kantori
på turne i Tyskland.
solist og foredragsholder rundt om i landet.
Herudover har Povl Chr. Balslev komponeret orkestermusik samt musik for orgel, ligesom han har skrevet en del korværker og
korarrangementer.
Ved koncerten i Åsum vil koret bl.a. synge
musik af komponisterne Rutter, Chilcott,
Gjeilo og Lauridsen, ligesom koncerten indeholder forårssange og salmer i nye arrangementer af Bo Holten og af Povl Chr. Balslev. Og så vil der selvfølgelig også være et
par fællessalmer, så de fremmødte kan få lov
også at synge med sammen med koret!

Dåbskluden – masker med mening
»I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn«.
Når præsten under dåben har øst vand på
dåbsbarnets hoved tre gange, er vandet traditionelt blevet tørret af med en papirserviet.

Men i flere og flere kirker landet over bliver
papirservietten i øjeblikket erstattet af noget
blødere og mere vedvarende: Håndstrikkede
dåbsklude med kristne symboler på. Dåbskludene bliver strikket af frivillige og er en
gave fra kirken til dåbsbarnet. I Seden-Åsum
pastorat er der i øjeblikket fem fingernemme
damer, der strikker dåbsklude. Vil du strikke
med, så kontakt en af sognepræsterne.
Lise Marie Ranum
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Aftengudstjeneste og fælles
spisning skærtorsdag i Åsum
Påsken er et drama på liv og død, der udspiller
sig i flere akter og strækker sig over mere end
en uge. Skærtorsdag er dagen, inden Jesus bliver tortureret og henrettet på et kors, og skærtorsdag aften sker der ifølge Bibelen ikke så
lidt: Jesus vasker bl.a. disciplenes fødder (heraf
navnet skærtorsdag, der betyder rene torsdag)
og spiser sit sidste aftensmåltid sammen med
dem – også samme med ham, der få timer senere forråder ham med et kys! Jesus sidste måltid bliver kirkens første nadver, og skærtorsdag
er først og fremmest en fest for nadveren.
Efter aftengudstjenesten den 29. marts kl.
17.00 i Åsum kirke spiser vi sammen i Rytterskolen. Alle deltagere medbringer traditionen
tro en ret til det fælles bord.

Vel mødt til stemningsfuld aftengudstjeneste
og fælles påskemåltid!
Lise Marie Ranum

Sangaften i Seden Kirke.

Musik i kirken

Torsdag den 23. maj kl. 19.00
En aften omkring den nye kirkesangbog og andre nye samlinger af sange og salmer.
Organist Hans Brehm vil sørge for sangere og
musik. Sognepræst Lise Marie Ranum vil fortælle om salmer og sange samt om deres forfattere og komponister.
Menighedsrådet serverer et glas sommerhvidvin i våbenhuset bagefter.

Det går godt med at have besøg af unge
musikalske mennesker ved gudstjenesterne.
Vi har nu to unge mennesker på tværfløjte, en på horn, to på violin og en på
trompet. De kommer på skift ved de
gudstjenester, hvor der på gudstjenestelisten står »Med ekstra musik«.
Caroline Vepler fra Seden
har nu spillet med flere gange.

Hvenekilden
Der holdes andagt på Hvenekilden Plejecenter
den anden tirsdag i måneden kl. 15.00 med efterfølgende kaffebord.
Alle er velkomne, ikke kun beboerne på plejecentret, men også andre ældre fra Seden Syd.
13. marts ved Nils Holger Ellekilde
10. april ved Lise Marie Ranum
8. maj ved Nils Holger Ellekilde
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Seden kirke tilbyder samtalegruppe,
ved tab af ægtefælle
Hvis du ønsker at deltage i en gruppe, eller har spørgsmål angående indhold
eller andet, så kontakt terapeut Karin Holst Nielsen på telefon 23 96 10 54
eller e-mail: karin@livscirklen.dk
Se information i Våbenhuset!

Sognecafeen
Sognecafeen er åben for alle
og ligger den første torsdag i
måneden.
Tid: Kl. 14.00
Sted: Mindelundsvej 45,
Seden Præstegård i konfirmandstuen.
I forhold til det tidligere uddelte program er der lidt
ændringer,men her er det
endelige program for sognecafeen dette forår.
1. marts – Bodil Rytter
vil fortælle om
»Min mors bog«
Kom og hør med!
5. april – Hans Brehm og
Hans Henriksen spiller og
synger sange
– af bl.a. »Four Jacks«, John
Mogensen, Otto Brandenburg og andre. Hans Brehm
er Seden og Åsum kirkers
faste organist og har tillige
en fortid som jazzmusiker.
Hans Henriksen er kirkesanger ved vore kirker men
har tillige sunget på Nyborg

Vold sammen med politiorkestret og nu også i Vor
Frue Kantori

3. maj – Johannes Larsens
»Liv & Kunst«
Ved museumsinspektør
Malene Linell Ipsen

Somm erud flugt torsd ag den 7.6.1 8

Afg. Seden kirke kl. 8.30.
Vi kører til Vester Vedsted, hvor vi kl. 11. tager bussen
til Mandø.

Kl. 12. er der frokost på Restaurant Mandø med Sommerm
enu,
frokosten er inkl. 1 øl eller vand pr. person.

Kl. 13.30 en guidet fortællertur rundt på Mandø.

Kl. 15: Afgang fra Mandø.

Kl. 15.40: Ankomst Vester Vedsted, med afgang omkring
kl. 15.55.

Så kører vi mod Fyn, hvor vi finder et ”kaffested”.

Derefter går turen tilbage til Seden, hvor vi forventer at
være
kl. ca. 18.
Vi håber på godt vejr! Vi ses!

Tilmeldi ng: Senest den 3.5.

Betaling : 200 kr. pr. person.
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Hilsner Vera Brik.

Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
26. november
2. december
14. januar
14. januar
2. februar
2. februar
4. februar
3. december
21. januar
28. januar
28. januar

2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2018
2018

Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Åsum
Åsum
Åsum
Åsum

Selias Alexander Bundgaard, Kløvermarken 62
Alfred Schnor Mølgaard, Ryleholmen 5
Loui Midskov Mikkelsen, Herluf Trolles Vej 228
Carla Botten Eriksen, Snedronningen 14
Sofie Kirkegaard, Hvenekildeløkken 068 A
Bianca Nadine Schmidt, Mindelundsvej 13
Marc David Lindved Mutwale, Vanddråben 79
Mathias Sørensen, Clemens 7
Ella Benedikt Larsen, Utzons Allé 60
Theodor Arvid Hungeberg Justesen, Snedronningen 32
Nellie Christensen, Nyborgvej 670

Viede, kirkeligt velsignede
2. december 2017
Seden
			
25. december 2017
Seden

Jannie Schnor Jakobsen og Claus Mølgaard Jørgensen,
Ryleholmen 5
Trine Krogh og Kim Hansen, Pilegården 33

Døde, begravede, bisatte
17. november
24. november
25. november
25. november
4. december
4. december
13. december
26. december
30. december
30. december
2. januar
4. januar
4. januar
7. januar
13. januar
19. december

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2017

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

Bente Margrethe Clausen, Herluf Trolles Vej 14
Mogens Østervig, Hvenekildehaven 44
Irene Eicke Pedersen, Bullerupvej 37 D
Lillian Agnes Christensen, Poppelhaven 199
Erling Pedersen, Degesvænget 7
Per Knudsen, Vestbirkvej 1
Grethe Lis Trebbien, Poppelhaven 73
Peter Thorsen, Albanigade 21 D
Bjarne Sten Christensen, Borsvinget 23 A
Svend Evald Johansen, Fridasholmvej 105
Bjarne Viktor Jensen, Hammeren 127
Ove Leif Thorarinsson, Egholmen 42
Jan Lumby, Bullerupvej 61 A
Kirsten Ibsen, Arendalsvej 22
Willy Søjborg Nørreløkke, Mølleløkkevej 1
Frank Jønsson. Lunden 6 A
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Gudstjenester
Seden

Åsum

MARTS
Søndag 11. Midfaste

kl. 9.30 NHE

kl. 11.00 NHE

Søndag 18. Mariæ bebudelses dag

kl. 11.00 LMR

kl. 9.30 LMR

		

Med ekstra musik

Søndag 25. Palmesøndag

kl. 9.30 NHE

kl. 11.00 NHE

Torsdag 29. Skærtorsdag

Ingen

kl. 17.00 LMR

Fredag 30.

kl. 11.00 LMR

Ingen

Langfredag

		

Med ekstra musik

APRIL
Søndag 1.

Påskedag

kl. 9.30 NHE

kl. 11.00 NHE

Mandag 2.

2. påskedag

kl. 11.00 NHE

Ingen

Søndag 8.

1.s.e. påske

kl. 9.30 NHE

kl. 11.00 NHE

			

Med ekstra musik

Søndag 15. 2.s.e.påske

kl. 14.00 LMR

Ingen

			

Forårskoncert

Søndag 22.

3.s.e. påske

kl. 11.00 NHE

kl. 9.30 NHE

Fredag 27.

Bededag

Ingen

kl. 10.00 LMR

			

Konfirmation

Søndag 29. 4.s.e. påske

kl. 10.00 NHE

Ingen

		

Konfirmation

MAJ
5.s.e. påske

		

kl. 10.00 LMR

Ingen

Konfirmation

Torsdag 10. Kristi Himmelfarts dag

kl. 9.30 NHE

kl. 11.00 NHE

Søndag 13. 6.s.e.påske

kl. 11.00 NHE

kl. 9.30 NHE

		

Med ekstra musik

Søndag 20. Pinsedag

kl. 9.30 LMR

kl. 11.00 LMR

Mandag 21. 2. Pinsedag

kl. 11.00 NHE

Ingen

Søndag 27. Trinitatis søndag

kl. 9.30

kl. 11.00

			

Med ekstra musik

JUNI
1. s.e.trin

kl. 10.30 LMR

kl. 9.00 LMR

Søndag 10. 2. s.e.trin

Søndag 3.

kl. 14.00 LMR

Ingen

		

Familiegudstjeneste

LMR Lise Marie Ranum

NHE Nils Holger Ellekilde

ProGrafisk ApS • 63 38 39 40

Søndag 6.

