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Alsang – kom og syng med
Onsdag den 24. april kl. 19.00 i Seden Kirke
Medvirkende: Kirkens sangere, organist og præst
samt fløjtenist Maja Blenner

Info

Præsten har ordet

Fungerende sognepræst
Kirkebogsfører, begravelsesog vielsesmyndighed Helle Frimann Hansen
Træffes efter aftale i Seden sognegård,
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 21 14 29 64 · E-mail: hfha@km.dk

Hjælp – du er på!

På tv er det velkendt og
almindeligt. At en oplæser eller studievært vender siden til. Snakker videre, for så pludselig at se
sig spejdende omkring.
Og endelig nikkes der lidt
indforstået til os seere, nå, så dér er I, når det
er lykkedes at finde det rigtige kamera, at være
på. Eller vi ser et par kreative hoveder i uformel snak for åben skærm, den ene ser op, lettere forskrækket – er jeg på nu?
Vi har vænnet os til lidt forvirring på skærmen,
det gør ikke den store forskel, det er trods alt
kun fjernsyn. Altså for os der er født, før Berlinmuren blev bygget. Men for andre, unge og
yngre, er det med at være på en anden historie.
Det er nærmest en livsbetingelse. Tror jeg, for
indrømmet – jeg hører til den første kategori.
Selvfølgelig vil vi gerne have billeder og videoer fra livets højdepunkter. Sådan har det været i mere end hundrede år, og det er jeg også
vokset op med. Jeg var vel en 11-12 år, da jeg
fik mit første, billige Kodak kamera, som tog
billeder med skæve horisonter og halve hoveder
og arme. Jeg påstod, at det var galt med søgeren, og knipsede så ellers løs. Allerhelst når far
og mor mindst ventede det. Det var ikke populært, hvad jeg først rigtig forstår i dag. Hvem
har dog lyst til at blive husket som en gammel
gabende mormor, der lige er stået ud af sengen?
Selvfølgelig er der også nogle, for hvem dårlig
omtale er bedre end ingen omtale. Altså mennesker for hvem det allervigtigste netop er at
være på. Men for os andre – bliver det let som
at spise julemad hver eneste dag året rundt: Vi
elsker det i december måned, men vi skal ikke
mange dage ind i januar, før tanken om mere
risalamande kan give os kvalme. Selv det bedste
bliver for meget af det gode, selv familiebesøg
og god tid kan blive for meget af det gode. Og
selv om man elsker billeder af alt fra lagkager
til familiefester, er der også behov for fristeder,
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hvor vi opgiver at jagte billedet og den gode historie. Øjeblikke hvor vi kun er i nu’et og ikke i
fortællingen og kommentarerne bagefter.
Sådan et fristed må kirken gerne være, synes
jeg. Både kirken som rum og kirken som fællesskab. Her skal der være plads til at være –
uden at være på.

Som afslutning vil jeg gerne sige menigheder
og personale tak for tre lærerige måneder: Jeg
har grundet personlige forhold valgt at stoppe
med udgangen af januar måned.
Vikarpræst,
Ulla Charlotte Hansen

Fra menighedsrådet
Nytårskur

Renovering af præstegård

De to sognes menighedsråd har de senere år
holdt fælles nytårskur for præster, ansatte og
menighedsråd. Ved nytårskuren den 18. januar omtalte begge formænd, at 2018 havde været et usædvanligt år med bla. a. pensionering af sognepræst Nils Ellekilde og organist Hans Brehms 40 års jubilæum.
Hendes Majestæt Dronningen har benådet
Hans Brehm med fortjenstmedaljen i sølv,
som blev overrakt til Hans Brehm som en
del af nytårskuren.

I løbet af december måned har håndværkerne fjernet det inventar og de bygningsdele,
som skal udskiftes.
Energirenovering af 1. salen samt ombygning af køkken og toilet er startet i januar
og skrider planmæssigt fremad.
Arbejdet forventes efter planen at være afsluttet således, at den nye sognepræst kan
flytte ind omkring 1. maj.

Ny sognepræst

Åsum og Seden menighedsråd har, efter aftale med biskoppen, opslået stillingen som
sognepræst, og tidsplanen er lagt således, at
en ny sognepræst kan tiltræde 1. maj.
Frem til 1. maj fungerer Helle Frimann
Hansen som sognepræst i Seden og Åsum.
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Aktiviteter
Gammel og glad
Er du fyldt 65? Kunne du tænke dig at mødes
med andre ældre Sedenborgere og tale om livet
og dagens gang, dyrke det sociale samvær og
hygge, så er du velkommen til kaffe og hjemmebag i Seden Sognehus, Mindelundsvej 110,
5240 Odense NØ.
Vi mødes den første søndag i hver måned,
dvs. igen den 7. april og den 5. maj kl. 14.00.
Det koster 10 kr. for kaffe og kage, og af hen-

syn til borddækningen er der tilmelding til
Maj-Britt Emborg på telefon 42 43 42 90 eller på maj-britt-emborg@hotmail.com senest
to dage før arrangementets afholdelse.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive. Vi glæder os til at se dig.
Sheila og Maj-Britt

Sognecafeen
Sognecafe 1. torsdag i hver måned kl. 14-16
Arrangementet afholdes på Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.
4. april
Mette og Børge Solkær fra Cafe Ellegård fortolker med Søren Iversen irske og skotske
sange og viser.

fra menighedsrådet vil fortælle om kirken.
Det vil tage ca. 1 time.
Kl. ca. 12.30 er der frokost på Snekken
Trattoria.
Kl. ca. 14.00 kører vi til Lytzhøfts Købmandsgård. Her kan man handle i butikken, der kan føres tilbage til 1920. Siden
1982 har Købmandssgården fungeret som
levende museum for købmandshandel og
købmandsliv.
Kl. ca. 15.00 finder vi et sted, hvor vi kan
drikke vores medbragte kaffe og kage.
Kl. ca. 16.30 går turen hjem til Seden,
hvor vi regner at være fremme omkring
kl. 18.30.
Tilmelding til turen kan foretages på
sognecaféerne 7. marts, 4. april, og 2. maj
2019.
Betaling: 200 kr. pro persona.
Der er plads til 50 personer, så »først-tilmølle«.
Efter den 2. maj ved vi, om alt er optaget!
Vi håber, det gode sommervejr vil være
med os.

2. maj
Henrik Møller Jensen, organist og korleder,
fortæller om Niels W. Gade:
Fra romantiker til kristen – det unge geni,
der erobrede verden.

6. juni
Sognecafeens sommerudflugt.
Turen går til Roskilde.
Afgang fra Seden kirke kl. 9.00.
Vi kører mod Roskilde Domkirke, hvor en
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Se omtaler på www.sedenkirke.dk

Hvenekilden
Der holdes andagt på Hvenekilden den
anden tirsdag hver måned kl. 15.00
Efter andagten arrangerer foreningen
Hvenekildens Venner fælles kaffebord.

Samtalegruppe
ved tab af ægtefælle

Tiderne i dette kirkeblads periode
er således:
• 9. april
• 14. maj
• 11. juni

Vi vil samtale om:
• At blive alene – om at miste
• At være alene – om hverdagen uden
ægtefællen
• At leve alene – om den nye virkelighed
Hvis du ønsker at deltage i en gruppe,
kontakt terapeut Karin Holst Nielsen på
telefon 23 96 10 54 eller
e-mail: karin@livscirklen.dk
Materiale findes i Våbenhuset!

Andagterne er ikke kun for plejecentrets beboere. Alle andre ældre er også
velkomne.

Skærtorsdagsbrunch i Åsum Kirke
En særlig gudstjeneste har du nu mulighed for at opleve i Åsum Kirke Skærtorsdag den 18. april kl. 10.30.
Vi synger nogle af påskens dejlige salmer,
får læst dagens tekst og får en passende
god prædiken ved præst Helle Frimann
Hansen.
Herefter spiser vi – i stil med hvad Jesus
gjorde sammen med sine disciple – lidt
brød, vin, frugt m.m. i en enkel udgaveoppe ved ved alteret.
Det hele foregår i kirken kl. 10.30.
Tag din ven, nabo, barn med og få en oplevelse, der er lidt ud over det sædvanlige.
Kom og få en god start på påsken.

PS. Påsken starter egentlig palmesøndag
– søndagen før skærtorsdag.
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Aktiviteter

Se omtaler på www.sedenkirke.dk

Minikonfirmander i Seden Kirke
I løbet af foråret tilbyder Seden Kirke et minikonfirmandforløb for alle interesserede 3. klasser.
For mere information kontakt kirke- og kulturmedarbejder Ditte Hassing på 7783dih@km.dk.
Et gratis tilbud til alle sognets 3. klasser
• Vi går på opdagelse i kirken og på kirkegården
• Vi snakker om, hvad dåben er
• Vi skal tegne og være kreative
• Vi hører bibelhistorie og dramatiserer den
• Vi synger salmer og sange
• Vi snakker om, hvorfor vi fejrer jul, påske og
pinse
• Vi må spørge om alt mellem himmel og jord
• Vi får også lov til at lege
• Vi får altid noget godt at spise og drikke, og vi
hygger os sammen
• Forløbet slutter med en familiegudstjeneste i
Seden Kirke, hvor vi selv er med til at tilrettelægge gudstjenesten.

Babysalmesang
Der er i øjeblikket ikke babysalmesang pga.
manglende tilslutning.
Hvis du er interesseret i at gå til babysalmesang
i Seden Kirke og evt. kender andre, der også har
lyst og mulighed, så der kan dannes et lille hold,
er du meget velkommen til at kontakte vores kirke- og kulturmedarbejder på 7783dih@km.dk
eller på tlf. 23 20 55 72.

Tumle
sa

Man behøver ikke at være døbt for at deltage!

Tumlesang
Repertoiret vil overvejende være sange og
små sanglege, krydret med enkle instrumenter og rekvisitter som rasle-æg, triangel, ærteposer, tørklæder, faldskærm m.v.
Efter sangen vil der være lidt frugt og vand
til børnene samt en kop kaffe og en småkage til de voksne.
Tumlesang foregår onsdag den 20. marts
(uge 12), 3. april (uge 14), 24. april (uge
17), 8. maj (uge 19) og den 22. maj (uge
21).
Alle dage kl. 9.30 – 10.15 i Seden Sognehus,
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ.
Bemærk et skift i lige- og ulige uger pga.
påskeugen!

ng

For nærmere information, kontakt kirkeog kulturmedarbejder
Ditte Hassing, mail: 7783dih@km.dk eller
tlf. 23 20 55 72.
Tumlesangen ledes af Ditte Hassing, som
er uddannet musiklærer, kirkesanger og instrumentalist, og som til dagligt arbejder
som kirke- og kulturmedarbejder bl.a. i Seden Kirke. Til aktiviteten spiller kirkens organist Hans Brehm.
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
11. november
11. november
18. november
25. november
25. november
2. december
9. december
13. januar
21. oktober
11. november
11. november
18. november
20. januar
3. februar

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2018
2018
2018
2018
2019
2019

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

Alfred Warren Albertsen
Kaya Sommer Sønnichsen
Theis Høxbroe Petersen
Buster Peter Jepsen Weile
Josephine Havshøj Kirkegaard
Valdemar Hauken Baudeau
Jens Varming Lund Jæger
Lea Kjær Schmidt
Pelle Bagger Frydenlund
Mira Pio Mathiesen
Sophia Andrés
Alfred Teilmann Maigaard
Alexander Korsgaard Hansen
Alexander Hjort Bryld

2018

Seden

Louise Løkke og Mark Füring Knudsen

Vielser
10. november

Døde, bisatte begravede
6. november
12. november
29. november
8. december
22. december
1. januar
1. januar
4. januar
10. januar
19. januar
19. januar
21. januar
29. januar
25. november
10. december
16. december
19. januar

2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2019

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

Victor Høgfeldt Pedersen
Jørgen Kruse Hansen
Ove Møller Hansen
Carlo Martin Pedersen
Tove Knudsen
Edel Boline Jensen
Lissi Margit Madsen
Ernst Kristian Nielsen
Birthe Solveig Rasmussen
Vagn Olivarius Olsen
Marianna Nikole Vissing
Grete Laura Baagøe Petersen
Niels Gert Andersen
Hans Erik Hansen Dybkjær
Brian Norup Østergaard
Anne Marie Baltzer
Martin Højgaard Hansen
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Gudstjenester
Seden

Åsum

Søndag 10. 1.s.e. fasten

kl. 11.00 HFHA

kl. 9.30 HFHA

		

Med ekstra musik og kirkekaffe

Søndag 17. 2.s.e. fasten

kl. 9.30 HFHA

Ingen

Søndag 24. 3.s.e. fasten

kl. 11.00 NN

kl. 9.30 NN

Søndag 31. Midfaste

kl. 9.30 HFHA

MARTS

			

kl. 11.00 HFHA
Med ekstra musik

APRIL
Søndag 7.

Mariæ bebudelsesdag

kl. 11.00 NN

kl. 9.30 NN

		

Kirkekaffe

Søndag 14. Palmesøndag

kl. 9.30 HFHA

kl. 11.00 HFHA

Torsdag 18. Skærtorsdag

Ingen

kl. 10.30 HFHA

Fredag 19. Langfredag

kl. 11.00 NN

Ingen

		

Med ekstra musik

Søndag 21. Påskedag

kl. 9.30 HFHA

kl. 11.00 HFHA

Mandag 22. Anden påskedag

kl. 11.00 HFHA

Ingen

Søndag 28. 1.s.e. påske

kl. 9.30 NN

			

kl. 11.00 NN
Med ekstra musik

MAJ
Søndag 5.

2.s.e. påske

kl. 11.00

kl. 9.30

Søndag 12. 3.s.e. påske konfirmation

kl. 10.00

Ingen

		

Med ekstra musik

Fredag 17. Bededag konfirmation

kl. 10.00

		

Med ekstra musik

Søndag 19. 4.s.e. påske konfirmation

kl. 10.00

		

Med ekstra musik

Søndag 26. 5.s.e påske

kl. 9.30

kl. 11.00

Torsdag 30. Kristi himmelfartsdag

kl. 11.00

kl. 9.30

Ingen
Ingen

Søndag 2.

6.s.e. påske

kl. 9.30

kl. 11.00

			

Med ekstra musik

Søndag 9.

kl. 9.30

kl. 11.00

kl. 11.00

Ingen

Pinsedag

Mandag 10. Anden pinsedag

HFHA Helle Frimann Hansen
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JUNI

NN Vikar

Når tjenstgørende præst kendes, ajourføres oplysninger i Seden og Åsum på sogn.dk
og på Seden kirkes hjemmeside www.sedenkirke.dk

