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Et glad konfirmandhold fra Seden Kirke
7. B fra 14. maj konfirmeret af sognepræst Nils Holger Ellekilde
Ida Mathilde Oldenburg Andersen · Cirkeline Vestermann Frandsen · Kirstine Slot Hansen
Celine Gørting Jensen · Anna-Sofie Rosenkranz Ørsted Krogh · Astrid Lundbech
Nicoline Bøtker Schmidt · Viktor Bjørnskov Brønnum · Viktor Haar Givskov
Emil Mølgaard Jørgensen · Jonas Egløkke Larsen · Oliver Gilbjerg Melander
Daniel Nordsborg Sørensen · Mathias Thyregod Vikkelsøe-Pedersen

Præsten har ordet

Info

Hvad i alverden er det,
vi gør forkert?

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

»Når du møder et menneske, der spørger til lykken og meningen med
livet, så skal du være på
vagt”. Sådan belærte en
klog dame mig engang.
Dengang fattede jeg ikke
helt, hvad hun mente. I
dag ved jeg, at de fleste af os er fløjtende ligeglade med meningen med det hele, og kun
de færreste skænker lykken en tanke de dage,
hvor glæden og kærligheden og lykken smiler
til os og får verden til at funkle. De dage behøver ingenting at gå op; det er kun spændende
og skønt, at livet er skørt og skævt og uigennemskueligt! Men de dage derimod, hvor vi
står og stirrer ned i en tilværelse, der er granatchokramt af mødet med sygdom og sorg, eller
bare ligner daggammel havregrød og føles som
et hamsterhjul, da melder spørgsmålene sig.
Når letheden går ud, går forstanden og uroen
ind. Og forstanden og uroen kræver håndfaste svar og forklaringer. Livet og lykken bliver
en avanceret ligning med masser af ubekendte,
der skal gennemskues og løses.
Og Gud skal vide, at de fleste af os dagligt gør
os vældigt umage og løser løs på bedste beskub. Vi arbejder med os selv. Hyrer en coach
for at optimere vores energi på jobbet. Går i
parterapi for at forebygge eventuelle kriser i
parforholdet. Skaffer vores børn en tutor og en
psykolog i håbet om at gøre dem tilstrækkeligt
livs-robuste. Læser blogs om simple living. Detoxer vores indre, vores klædeskabe og vores relationer. Får en personlig træner og en ernæringsekspert til at hjælpe os med at trimme vores værkende kroppe. Og en hundehvisker til
at lære vores firbenede at lystre. Og så vælger vi
at se lyst på vores tilværelse og tænke masser af
ualmindeligt fremadrettede og positive tanker.
Og vi gør det i bedste mening. Fordi vi altid

Sognepræst,
Lise Marie Ranum
Træffes efter aftale i Seden sognegård,
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 29 16 60 13
E-mai
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Kordegn Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 66 10 94 47.
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Organist
Hans Brehm
Mobil 20 49 85 32
E-mail: hansbrehm42@gmail.com
Graver
Leif Hansen
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
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E-mail: graverseden@outlook.dk
Kirke. og kulturmedarbejder
Ditte Hassing
Telefon 23 20 55 72
E-mail: dittehtk@yahoo.dk
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det – næsten altid i relationer til andre mennesker. Vær deres lykkes smed i stedet«, sagde han, med ord, der næsten kunne være Jesus’. Men også kun næsten. For psykologiprofessoren mangler en væsentlig mellemregning:
Nemlig den Gud, der sender gaverne til os
mennesker, når vi mindst venter det og aldrig,
aldrig nogensinde, bliver træt af at minde os
om, at det medmenneske hvis lykke, vi først og
fremmest skal koncentrere os om ikke bare er
den, vi særligt udvælger, men ethvert menneske, der krydser vores vej.
Lise Marie Ranum
sognepræst

har lært, at vi er vores egen lykkes smed, og at
vi skal skynde os at se at få smedet, mens jernet er varmt, hvis vi skal få overskud til verden
og de andre.
Men det hjælper lige fedt. Vores hjerter banker
stadig uroligt derudad.
Hvad i alverden er det, vi gør forkert?
Psykologiprofessor og forfatter Svend Brinkmann kredsede om problematikken i et avisinterview forleden dag. Ifølge ham begynder vi
det helt forkerte sted: »Man bliver ikke lykkelig af at sætte sig selv først. Lykken og følelsen
af mening er ikke et resultat af et valg, men
kommer som en gave, når man mindst venter

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
Hold 7. A
Konfirmeret i Seden Kirke
St. Bededag den 12. maj
ved sognepræst
Lise Marie Ranum
Mariana Klymova
Sebastian Sølund Jakobsen
Mads Jespersen
Mathias Lavlund Madsen
Silas Skau Røsling
Silas Samson Zachariasen
Hold B
– se forsiden

Hold 7. C
Konfirmeret i Seden kirke
søndag den 7. maj
ved sognepræst
Lise Marie Ranum
Emma Stanojevic Andersen
Yasmin Dalsgaard Jensen
Niclas Steen Juul Henriksen
Jens Peer Houg
Anders Gervig Jensen
Malthe Benjamin Jespersen
Mikkel Aabenholt Kaspersen
Rasmus Mølgård Madsen
Nicklas Weien Rasmussen

Minikonfirmander
Undervisningen af minikonfirmander er et
nyt tiltag fælles for hele Folkekirken. Børn
fra 3. eller 4. klasse kommer i konfirmandstue og kirke for at høre bibelshistorie og
få lidt at vide om kirken, og hvad der ellers
foregår der. Da vi kun har én konfirmand-

stue lægger vi denne undervisning i et koncentreret forløb efter de almindelige konfirmationer. Vi er startet den 17. maj, men
man kan endnu nå at være med.
Kontakt Ditte Hassing eller kirkekontoret
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Konfirmationsdatoer for de næste 4 år
2018
A-klassen ���� St. Bededag den 27. april kl. 10.00
B-klassen ������������� Søndag den 29. april kl. 10.00
C-klassen ����������������� Søndag den 6. maj kl. 10.00
2019
A-klassen ����� St. Bededag den 17. maj kl. 10.00
B-klassen ��������������� Søndag den 19. maj kl. 10.00
C-klassen �������������� Søndag den 12. maj kl. 10.00

Klasserne er alle på Seden Skole. Udensogns
børn, som går i disse klasser er velkomne både
til undervisning og til konfirmation i vore to
kirker. Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitutioner bedes tilmeldt hos kirkekontoret
Der arrangeres velkomstaftener i præstegården
efter sommerferien, og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener.
Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund
af anden konfirmation i familien, kan enkelte
omflytninger arrangeres, men kun efter aftale
med den præst, som har holdet.

2020
A-klassen �������� St. Bededag den 8. maj kl. 10.00
B-klassen ��������������� Søndag den 10. maj kl. 10.00
C-klassen ��������������� Søndag den 17. maj kl. 10.00
2021
A-klassen ���� St. Bededag den 30. april kl. 10.00
B-klassen ����������������� Søndag den 2. maj kl. 10.00

Sognecafeen

Hvenekilden

Sognecafeen slutter sin sæson med en
udflugt torsdag den 1. juni kl. 10.00
som tidligere annonceret.
Hvis du har nået at modtage kirkebladet før, kan man ringe til Vera Brik for
at høre om evt. afbudsplads,
tlf. 29 28 15 75.
Sognecafeens program for efteråret
foreligger ikke endnu, men vil blive
offentliggjort i næste nummer af kirkebladet, som udkommer sidste uge af
august.

Andagterne på Hvenekilden er nu flyttet til kl 15.00, men er stadig den anden tirsdag om måneden.
Efter andagten er der kaffebord arrangeret af foreningens Hvenekildens Venner.
Alle ældre også fra Seden Syd er velkomne.
Datoerne er:
• 13. juni ved sognepræst 
Nils Holger Ellekilde
• Juli ferie
• 8. august ved sognepræst 
Lise Marie Ranum
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Kært barn har mange navne
Sognemedhjælper, sognemedarbejder, diakon,
kateket, kirkeunderviser, kirkemedhjælper, kulturmedarbejder, og der er sikkert flere. Den
mest brugte stillingsbetegnelse i dag er dog kirke- og kulturmedarbejder, og sådan én er der nu
ansat i Seden og Åsum Pastorat fra den 15. maj
i år!

spire- og børnekor. Sogneudflugter og diakoniprojekter har også været en del af min hverdag
som kirke- og kulturmedarbejder.
Mit arbejde her i pastoratet vil bl.a. bestå i at
fortsætte det gode arbejde med babysalmesang og at lave minikonfirmandforberedelse og
-gudstjeneste for alle elever fra 3. klasses sammen med kirkens præster.
Jeg håber, at der vil komme flere opgaver til,
og det er mit ønske på længere sigt at kunne
oprette et spirekor i kirken for elever fra 0.2. klasse og måske et børnekor for lidt større
børn.
Jeg glæder mig til at stifte bekendtskab med
mange nye mennesker, og jeg håber, at mit arbejde vil blive til glæde og gavn for mange i de
to sogne.
Jeg kan kontaktes på mail dittehtk@yahoo.dk
eller på telefonnummer 23 20 55 72.
Ditte Hassing
Kirke- og kulturmedarbejder

Præsentation af den nye
Kirke- og kulturmedarbejder
Mit navn er Ditte Hassing, og jeg har arbejdet
som kirke- og kulturmedarbejder i Hans Tausens Sogn i Skt. Knuds Provsti siden 2009. Jeg
har to musikuddannelser i ryggen, dels en uddannelse fra Det fynske Musikkonservatorium
som bratschist, dels en kirkesangeruddannelse
fra Løgumkloster Kirkemusikskole. Jeg er tillige uddannet lærer til de frie skoler fra Den frie
Lærerskole i Ollerup og har arbejdet som friog efterskolelærer i nogle år. Siden 2009 har jeg
primært beskæftiget mig med børn i skole- og
kirkesammenhænge. Jeg har undervist børn fra
den lokale skole i kristendom og kirkekultur og
lavet minikonfirmandforberedelse og børnegudstjenester, sunget med mange mødre i kirken til babysalmesang og beskæftiget mig med

Babysalmesang
Du er nybagt forælder, som kan lide at synge og har lyst til at dele din sangglæde med
dit lille barn. Børnene fornemmer musikken og rytmen og reagerer helt afgjort positivt herpå. Og hertil hyggeligt samvær i
sognegården med andre unge mødre/fædre
og deres små børn. Babysalmesang for efteråret 2017 vil foregå onsdage fra 09.30 til
11.00 og starter onsdag den 6. september.
kl. 09.30. Der vil være 10 gange i alt. Efter

samværet i kirken går man over til sognegården til hygge og kaffe.
Kirke og kulturmedarbejder Ditte
Hassing leder babysalmesangen
hjulpet af kirkens organist Hans
Brehm.
Tilmelding til kirkekontoret,
tlf. 66 10 94 47,
e- mail elr@km.dk
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
19. februar
19. februar
5. marts
19. marts
30. april
19. februar
5. marts
5. marts
19. marts
9. april
13. maj

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Åsum
Åsum
Åsum
Åsum
Åsum
Åsum

Iris Schou Damsted, Ryleholmen 22
Hjalte Panvig, Hvenekildeløkken 70 A
Astrid Lundbech, Poppelhaven 44
Bertil Thorsten Søndergaard Andersen, Remisen 10
Naja Hvid Kongensgaard, Krogsløkkeparken 28
Viktor Obitsø Andreasen, Bjerggårdsløkken 76
Silas Andrés, Hindehøjen 172
Tristan Krogh Mortensen, Utzons Allé 8
Isabella Reinhold Handwerk, Utzons Allé 56
Casper Nørgaard Rossen, Utzons Allé 7
Majse Marie Kofoed Ardal, Nyborgvej 517

Viede, kirkelig velsignede
13. maj

2017

Åsum

Karina Kofoed Andersen og Steffen Ardal, Nyborgvej 517

Døde, begravede, bisatte
6. februar
12. februar
16. februar
20. februar
20. februar
20. februar
23. februar
7. marts
19. marts
21. marts
22. marts
25. marts
25. marts
29. marts
14. april
15. april
22. april
24. april
28. april
3. maj
9. maj
10. april
8. maj

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

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

Amineh Bondok, Hvenekildeløkken 72 A
Grete Andersen, Åsumvej 573
Gunny av Vollanum, Skovløkkevej 1
Mogens Preben Jørgensen, Bullerupvej 5
Erik Verner Andersen, Skovvej 5
Marie Kirstine Hansen, Fridasholmvej 14
John Torben Bech, Fridasholmvej 16
Inge Karen Rosenkrantz Jakobsen, Hvenekildehaven 23
Benny Ove Andersen, Rugløkkevej 8 A
Joan Lykke Olsen, Fjordholmen 50
Poula Henriksen, Fridasholmvej 8 lej. 8
Jette Hedegaard Christensen, Hvenekildeløkken 402
Leif Gotschalck Kaa Olsen, Krogsløkkeparken 9
Liss Hansen, Hvenekildeløkken 265
Hatice Øzsari, Lundemosevej 3
Jørn Kongstad Jørgensen, Fridasholmvej 44
Ebbe Jørgensen, Muslingevej 4
Villi Hansen, Biskorupvej 81
Raimond Günther Jørgensen, Fridasholmvej 8 lej. 12
Ole Børge Thrane, Seden Birkevej 4
Ernst Torkild Rasmussen, Fridasholmvej 32
Frits Hansen, Fridasholmvej 30
Svend Erik Lindholm Jensen, Slåenhaven 131
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Gudstjenester
Seden

Åsum

JUNI
Søndag 4.

Pinsedag

kl. 11.00 NHE

kl. 9.30 NHE

Mandag 5.

2. pinsedag

Henvisning til friluftsgudstjeneste
Eventyrhaven

Ingen

		

Søndag 11. Trinitatis søndag

kl. 9.00 NHE

kl. 10.30 NHE

Søndag 18. 1.s.e.trin.

kl. 10.30 NHE

kl. 9.00 NHE

Søndag 25. 2.s.e.trin.

kl. 9.00 LMR

kl. 10.30 LMR

JULI
Søndag 2.

3.s.e.trin.

kl. 10.30 NHE

kl. 9.00 NHE

Søndag 9.

4.s.e.trin.

kl. 9.00 LMR

kl. 10.30 LMR

Søndag 16. 5.s.e.trin.

kl. 10.30 NHE

kl. 9.00 NHE

Søndag 23. 6.s.e.trin.

kl. 9.00 NHE

kl. 10.30 NHE

Søndag 30. 7.s.e.trin.

kl. 10.30 LMR

kl. 9.00 LMR

8.s.e.trin.

kl. 9.00 LMR

kl. 10.30 LMR

Søndag 13. 9.s.e.trin.

kl. 10.30 LMR

Ingen

Søndag 20. 10.s.e.trin.

kl. 10.30 NHE

kl. 9.00 NHE

Søndag 27. 11.s.e.trin.

kl. 9.00 NHE

Ingen

kl. 10.30 LMR

kl. 9.00 LMR

Søndag 6.

SEPTEMBER
Søndag 3.

12.s.e.trin

LMR Lise Marie Ranum

NHE Nils Holger Ellekilde
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