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Fint besøg
Biskop Tine Lindhardt taler ved en sogneaften i Seden
onsdag den 1. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen,
Seden Præstegård, Mindelundsvej 45.
Emne: Hvad skal vi med bibelen i det 21. århundrede?
Arkiveres lodret? Eller …

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

Nye tider
I forbindelse med den nye
folkeskolereform er det også blevet nye tider for Folkekirken.
Man betragter nu konfirmandundervisningen som
et fritidstilbud på linie med andre fritidstilbud,
og derfor som naturligt liggende uden for normal skoletid.
Det undrer mig lidt som præst. For vi har vel både
en kirkeminister og et kirkeministerium, så i den
sammenhæng er kirken en offentlig institution på
linje med andre offentlige institutioner, og hvorfor skulle det gode samarbejde med skolen, også
som en offentlig institution, ikke kunne fortsætte?
Men det synspunkt fraviger man nu, og den
naturlige sammenhæng mellem skole og kirke er
ved at glide fuldstændigt ud. Indtil i år har præster
de fleste steder, og således også i Seden og Åsum,
haft mulighed for at have konfirmationsforberedelse i de gode morgentimer fra 08.00 til 10.00,
hvor børnene var friske og klar til nye indtryk.
Og med morgentimerne havde præsterne mulighed for at reservere resten af dagen til andre
ting: Administrativt arbejde, samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger, møder og sammenkomster og sidst men ikke mindst tid til at forrette især bisættelser og begravelser, der ofte foregår
først eller midt på eftermiddagen.
Nu er vi nødt til at placere undervisningen efter
skoletid, og endda den meget sene skoletid, som
er sat i værk med reformen. I Seden og Åsum har
vi således kun kunnet få fra 15.15 – 16.45.
Mandag er personalets fridag efter en travl weekend ved kirkerne. Fredag vil vi ikke lægge beslag
på børnene i den sene eftermiddag, hvor mange
familier allerede er afsted til weekendens aktiviteter, så derfor undervises der nu tirsdag, onsdag
og torsdag i det sene tidsrum, men det er ikke så
godt.
Kl. 15.15 har børnene været i skole siden kl.
08.00 om morgenen. De er trætte og uoplagte og
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ville langt hellere til sport og fritid end til præst.
En del vil falde fra, og jeg tror, at den nye ordning vil svække konfirmationen som en folkelig
kirkelig tradition.
En anden ting er det lokale kirklige liv. Det har
altid været naturligt, at præsterne tog del i de af
menighedsrådene tilrettelagte aktiviteter også i
dagtimerne. I Åsum Tirsdagscafeen, i Seden Syd
andagterne og sammenkomsterne på Hvenekilden og i det gamle Seden Sognecafeen. Disse ligger alle fra kl. 14.30 og halvanden til to timer
frem. Men der vil vi i fremtiden have konfirmander.
Den sene konfirmationsundervisning vil også
blokere for spaghettigudstjenester og eventuelle

minikonfirmander. Så enten må præsterne blive
væk fra de kirkelige aktiviteter, ellers må vi med
jævne mellemrum aflyse konfirmandundervisningen. Det bliver nok en kombination.
Men alt dette bøvl ændrer ikke ved glæden over
igen at kunne modtage de nye konfirmandhold.
Vi må tage os sammen og gøre alt, hvad vi kan for
at gøre det spændende og vedkommende at gå til
præst, samt huske på at hælde noget varm chokolade i ungerne, så der er bare lidt energi tilbage.
Måske kan vi ved en senere evaluering og forhandling med skolen justere lidt på tiderne.
Nils Holger Ellekilde
Sognepræst i Seden og Åsum

Brug hjemmesiden
Hvis man er i tvivl om tider for gudstjenester og arrangementer, så se ind på sognets hjemmeside
www.Sedenkirke.dk. Her finder du også navne og adresser på menighedsråd og personale samt
oplysninger om de forskellige aktiviteter, kirken står for i sognet.

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 inden for
14 dage efter fødslen 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.
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 indsendes
anmodning via www.Borger.dk om
prøvelsesattest Ægteskabskontoret
udsteder en prøvelsesattest, som skal
medbringes til præst/kirkekontor,
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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
Britta Schall Holberg holder foredrag
Onsdag den 10. september kl. 19.00
i konfirmandstuen
Seden Præstegård. Mindelundsvej 45
Britta Schall Holberg er tidligere mangeårigt folketingsmedlem og også tidligere minister. Hun er
kendt for sin kirkelige interesse og har blandt et
meget stort antal tillidsposter også siddet i bestyrelsen for Det danske Bibelselskab.
Hun vil tale over: »Tænk at livet koster livet« fra
Jørgen Gustava Brandts kendte salme af samme
navn. DDS nr. 14.

Besøg af biskoppen
Onsdag den 1. oktober kl. 19.00
ved Tine Lindhardt
i konfirmandstuen, Seden Præstegård,
Mindelundsvej 45

I sit første år som biskop har Tine Lindhardt gjort en stor indsats for at lære stiftet
at kende, og hun har allerede besøgt rigtigt
mange sogne på Fyn. Nu er turen kommet
til Seden Sogn, hvor hun besøger os den 1.
oktober om aftenen.
Her vil hun holde et foredrag: Hvad skal vi
med bibelen i det 21. århundrede? Arkiveres
lodret? Eller ..?
Tine Lindhardt har i sin karriere været både
hjælpepræst og senere sognepræst flere steder.
Hun har været medarbejder på Danmarks
Radio i et program om mennesker og tro.
Hertil har hun undervist på universitetet og
andre steder, været skribent ved flere ledende aviser samt været generalsekretær for Det
Danske Bibelselskab.
Tine Lindhardt har et både akademisk, professionelt men også et meget personligt forhold til bibelen, og hendes foredrag herom er
særdeles spændende.
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Mandskoret Vulcan i Seden Kirke
Koncert onsdag den 19. november
kl. 19.00 i Seden kirke

ner – første gang hos B&W i København i
1933, og siden gennem årene også i Ålborg
og Århus, hvor smedesangerstævnerne også
løb af stablen. De sidste mange år var koret
et slags huskor på Lindøværftet og sang gerne
til store fester i medlemmernes kreds og ved
større begivenheder på værftet. Glæd jer til
koncerten. Det er ikke kvindestemmer, men
et smedekor, som kommer på besøg. Dog
ledes koret af en kvinde, Gulli Odsbøl.

Mandskoret Vulcan blev oprindeligt stiftet i
1905 som et smedekor, dog under et andet
navn. Det nuværende navn »Vulcan« fik de
i 1921. Koret har sunget mange steder, men
et egentligt gennembrud fik det ved Københavns Landssangerstævne i 1926. Det har
optrådt ved de såkaldte smedesangerstæv-

Allehelgens aften i Seden Kirke
Søndag den 2. november kl. 19.00
En stemningsfuld musikgudstjeneste, hvor vi
mindes dem, vi har mistet i sognet siden sidste
Allehelgen og læser deres navne op. Medvirkende er Claus Ladekjær Wilson og Christina Enig
på henholdsvis orgel og fløjte. Fælles salmer og
prædiken ved Lise Marie Ranum
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Babysalmesang

Hvenekilden

Tirsdage kl 9.30 med start i kirken
og derefter kaffe og hygge i sognegården
Babysalmesangen er for unge mødre eller fædre
med deres børn, fra børnene er helt små, til de
begynder at kravle. Ingen tilmelding er nødvendig, man møder blot op.
Babysalmesangen varetages af sognemedhjælper
Helle V. Skov, tlf. 65 97 67 71,
mobil 22 67 17 41, e-mail: hvas@km.dk

Der holdes andagter på plejecentret Hvenekilden
en gang om måneden. Alle dage kl. 14.30.
Datoerne er:
Tirsdag den 9. september (høstprogram)
Tirsdag den 21. oktober
Tirsdag den 11. november
Tirsdag den 9. december (adventsprogram)

Sognecafeen
Torsdag den 4. september kl. 14.30
Et flot og festligt musikalsk arrangement ved
organist Hans Brehm og kirkesanger Annie Leth.
Hans Brehm er organist ved Seden og Åsum
kirker med en fortid som underholdnings- og
jazz musiker. Annie Leth er kirkesanger ved
Agedrup kirke, men synger også rytmisk og
ved koncerter.

Torsdag den 6. november kl. 14.30
Musikalsk eftermiddag ved »Koret ved Noret« –
dirigeret af Lili Agerskov
»Koret ved Noret« er et lokalt kor fra egnen
omkring Kerteminde. Det er flerstemmigt
kvindekor, der fortrinsvis synger jazz, gospel
og andre rytmiske sange – med og uden klaverakkompagnement

Torsdag den 2. oktober kl. 14.30
Foredrag ved tidl. forstander Hans Jørgen Jönsson
om »Ungekulturen 2014«
Han Jørgen Jönsson er tidligere forstander på
Seden Enggård, ligesom han har mange års
erfaring med unge mennesker fra andre stillinger. Kom og lyt til et engageret menneske.

Torsdag 4. december kl. 14.30
»Juletraditioner« ved Anne-Lise Arnstrup
Anne-lise Arnstrup er en meget brugt og rutineret foredragsholder. Til daglig er hun kordegn ved Vollsmose Kirke. Seden & Åsum
kirkekor medvirker denne eftermiddag med
underholdning af forskellig slags.

Arrangementer i Åsum
Tirsdagscaféer

Sogneaftener

7. oktober kl. 14.30: På Caminovandring med
Pia Valbak.
4. november kl. 14.30: Om min opvækst på børnehjem ved Ester Langsted.
2. december kl. 14.30: Julestue.

Onsdag d. 22. oktober kl. 19.30: Odense før, nu
og i fremtiden ved Svend Erik Sørensen.
Tirsdag d. 18. november kl. 19.30: Børge Wagner: Mit liv med musik.
Alle arrangementer i Åsum foregår i den gamle rytterskole lige neden for kirken.
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
25. maj
25. maj
25. maj
8. juni
8. juni
15. juni
15. juni
22. juni
1. juni
1. juni
8. juni

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Åsum
Åsum
Åsum

Mie Annabell Søndergaard Andersen, Hvenekildeløkken 315
Astrid Josefine Perry, USA
Emmelie Diana Hansen, Floravænget 26
Esther Rosenlund Johansen, Mindelundsvej 35
Rosa Rosenlund Johansen, Mindelundsvej 35
Theis Lønfeldt Sørensen, Munkerisvej 21
Jonas Christian Bendtsen, Højstrupvej 68
Valerie Storm Jørgensen, Brolandsvænget 18 A
Asger Nelleborg Knudsen, Biskorupvej 41
Bjørn Dreyer Larsen, Snedkerstræde 5
Elvira Højbjerg Sinding, Bjerggårdsløkken 31

2014

Seden

Karin Lillegaard Hansen og Henrik Jensen, Brunsegårdsvej 25 B

Viede
19. juli

Døde, begravede, bisatte
16. maj
21. maj
26. maj
26. maj
29. maj
1. juni
6. juni
8. juni
12. juni
25. juni
6. juli
9. juli
24. juli
30. juli
3. august
3. august

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

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

John Jensen, Seden Birkevej 18
Gunnar Karl Rasmussen, Fridasholmvej 129
Merete Brølling, Langegade 9 B
Vagn Beiskjær, Hjallegade 30
Jørn Bent Nielsen, Bjergskiftet 18
Else Grethe Jensen, Hammeren 83
Jens Ulrik Lauritzen, Muslingevej 41
Johny Ejvind Mortensen, Krogsløkkeparken 59
Neumann Jæger, Bjergskiftet 12
Henrik Hansen, Hvenekildeløkken 426
Palle Jørgensen, Enghaugen 6
Ireneusz Burski, Poppelhaven 201
István Balázs, Enghaugen 4
Gunnar Hedmann, Krogen 4
Kirsten Vibeke Stærmose, Fridasholmvej 47
Tove Birgit Morsø, Tvedvænget 16
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Gudstjenester
Seden

Åsum

SEPTEMBER
Søndag 14. 13. s. e. trin
kl. 9.00 LMR
Søndag 21. 14. s. e. trin
kl. 10.30 NHE
Lørdag 27. 			

kl. 10.30 LMR
kl. 9.00 NHE
kl. 10.00 LMR

			

Høstgudstjeneste

Søndag 28. 15. s. e. trin

kl. 9.00 LMR

OKTOBER
Søndag 5. 16. s. e. trin

kl. 11.00 LMR

kl. 9.30 LMR

		

Kirkekor og kirkekaffe

Kirkekor

Søndag 12. 17. s. e. trin
Søndag 19. 18. s. e. trin
Søndag 26. 19. s. e. trin

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

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

Søndag 2. Alle Helgens dag
Søndag 9. 21. s. e. trin

kl. 19.00 LMR
kl. 11.00 NHE

kl. 16.00 LMR
kl. 9.30 NHE

		

Kirkekor og kirkekaffe

Kirkekor

Søndag 16. 22. s. e. trin
Søndag 23. sidste s. i kirkeåret
Søndag 30. 1. s. i advent

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

kl. 11.00 NHE
kl. 9.30 LMR
kl. 16.00 NHE

kl. 11.00 NHE

kl. 9.30 NHE

Kirkekor

Kirkekor

DECEMBER
Søndag 7.

2. s. i advent

		

LMR Lise Marie Ranum

NHE Nils Holger Ellekilde

ProGrafisk ApS • 63 38 39 40

NOVEMBER

