Kirkenyt
Seden Sogn • Årgang 63 • Nr. 3 • September, oktober og november 2017

Folkemøde om kirken
– eller kirkens generalforsamling
Hvert år skal der holdes et offentligt møde, hvor menighedsrådet orienterer om
arbejdet i sognet, og der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag.
TID: Søndag den 17. september efter højmessen kl. 10.30.
Alle medlemmer af Folkekirken i Seden Sogn er velkomne

Præsten har ordet

Info

Lys og mørke

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

I den sene aftenstund,
hvor fjernsynet fortæller,
at 13 mennesker er blevet
dræbt og over 100 sårede
ved et terrorangreb i Barcelona, skal jeg skrive et
indlæg til kirkebladet. Og
jeg vil gerne give en kommentar. »Det er også al
den religion«, siger folk, fordi de er bange for at
tage stilling og ikke vil virke intolerante. Men
det er en forkert måde at se tingene på. Det er
ikke »al den religion« i den forstand, at det også
skulle omfatte kristendommen. Kristendommen er ikke en »religion« på samme måde som
de andres. Kristendommen er en tydning og
en tolkning af tilværelsen, og kristendommen
er den kulturbærende faktor i vores land. Kris
tendommen og de andres religion kan overhovedet ikke sidestilles. Vi har ingen detaljerede
forskrifter om, hvordan vi skal leve. Vi har frihed. Og det eneste, som påbydes i Det nye Tes
tamente, som er kristendommens grundskrift,
er næstekærlighed. Og intetsteds i Det nye Tes
tamente står der noget om, at andre mennesker skulle være vantro, urene eller mindreværdige. Og der opfordres intetsteds i Det nye Testamente til vold mod andre. Tværtimod. Elsk
jeres fjender, siger Jesus. Og bed for dem, der
forfølger jer. Og får du et slag på den ene kind,
skal du vende den anden kind til.
Desværre turde de første kristne, som var jøder, ikke tage springet og begive sig ud i det
nye liv, som Jesus opfordrede til. De ville gerne tage imod det nye, men turde ikke opgive
det gamle, og derfor insisterede de på, at deres
gamle religiøse skrifter, det som vi kalder »Det
gamle Testamente« også skulle gælde dengang.
Og desværre kom dette til at hænge ved, så vi i
vores normale bibel både har Det gamle Testamente, som er det jødiske folks historie læst i
lyset af deres tro, og Det nye Testamente, som
er historien om Jesus, og som er normgivende
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for kristendommen også dag. I Det gamle Tes
tamente er der også grumme ting, men det har
ingen gyldighed for os. I den kristne kirke gælder kun Det nye Testamente.
Jamen, kirken har da også begået megen uret
og vold førhen, siger folk og henviser til de
mange religionskrige her i Europa. Ja det er rigtigt. For da kirken bliver en institution, gives
der plads også for magtmennesker, som misbruger deres ansvar. Faktisk var kristendommen oprindeligt en græsrodsbevægelse: Peace,
Love and Understanding. Men med dannelsen
af en egentlig kirkeinstitution kom ærgerrige
og magtsøgende ledere desværre indenfor, og

derfor er det gået galt undervejs. Der har været
forfærdelige religionskrige i Europa, som man
i dag må lægge afstand til. Men så korstogene
da, siger folk. Men man glemmer, at Israel og
andre mellemøstlige lande oprindeligt hovedsageligt var kristne, men blev med sværd og vold
påtvunget de andres religion, og man ønskede
simpelthen at befri dem.
Både i religion og filosofi omtales menneskelivet ofte som en kamp. En kamp mellem lys og
mørke. Og menneskene som lysets børn eller
mørkets børn. Og hvem der er mørkets børn i
denne tid, er der vist ingen tvivl om.
Nils Holger Ellekilde
Sognepræst

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
Kirken med ved Fjordens dag
På Fjordens dag, som er søndag den 10. september, er der friluftsgudstjeneste ude i Seden Strandby yderst ved fjorden kl. 11.00.
Seden kirkes personale flytter med derud,
og prædikant er sognepræst Nils Holger El-

lekilde. Fløjtenist Maja Blenner
medvirker på tværfløjte. Vi håber, at rigtigt mange vil komme
og være med, og vi håber på høj
og klar september himmel.

Babysalmesang

Efterårsaften i Seden kirke

Onsdage kl. 9.30 – kl. 11.00
fra den 6. september
Velkommen til unge mødre og fædre til sang og
leg med de små. Efterfølgende hyggeligt samvær i
Sognehuset, hvor der serveres kaffe m.m.
Kirke- og Kulturmedarbejder Ditte Hassing
leder babysalmesangen med kirkens organist
Hans Brehm ved orgelet.
Kirkekontoret: Ellen Rasmussen, tlf. 66 10 94 47
E-mail: elr@km.dk
Vi ses i Seden Kirke! Tilmelding nødvendig!

Søndag den 15. oktober kl .19.00
Denne søndag er der ikke gudstjeneste om formiddagen, men i stedet om aftenen kl. 19.00.
Aftenen får præg af efteråret og efterårssalmer, og
der er ekstra musik i form af to unge musikere
på violin, som vil spille et lille Mozart program.

Mødet om kirken
Omtalt på forsiden. Tid og sted: Seden præs
tegård konfirmandstuen, Mindelundsvej 45,
5240 Odense NØ søndag den 17. september
efter højmessen kl. 10.30.

Høstgudstjenesterne
I Åsum kirke holdes høstgudstjenesten søndag den 1. oktober kl. 10.30 også som en
friluftsgudstjeneste. Det foregår på græsbanken vest for tårnet, og skulle det blive dårligt
vejr, rykker man indenfor i kirken.
Prædikant er Lise Marie Ranum

I Seden er der høstgudstjeneste søndag den
8. oktober kl. 9.30, som holdes på mere traditionel vis i kirken. Men kirkens kor medvirker denne dag for at gøre det hele mere
festligt.
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Samtalegruppe ved tab af ægtefælle

Lutherrosen i Seden kirke

Hvis du ønsker at deltage i en gruppe, kontakt
terapeut Karin Holst Nielsen på tlf. 23 96 10 54,
eller e-mail: karin@livscirklen.dk.
Se information i Våbenhuset!

Den 23. november kl. 19.00.
Koncertprogram med mezzosopran
Merete Laursen og pianist Kamilla Sørensen, der i anledning af reformationsfejringen har udarbejdet et program
med udgangspunkt i Lutherrosens symbolik: Troen på korset (det sorte kors) –
Kristi kærlighed (den røde baggrund)
– Fred, trøst og glæde på denne
jord ved troen på Kristus (den
hvide rose) –
Den himmelske glæde, der
venter os (den himmelblå baggrund) – Den evige salighed
(den gyldne ring).
Merete Laursen og Kamilla Sørensen
vil tage publikum med gennem citater,
sang og musik. Vi vil føres kortfattet
gennem de vigtigste begivenheder i Luthers liv og teologi, og der krydres med
små fortællinger fra Luthers liv.
Merete Laursen har diplomeksamen
som klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun synger i Det
kgl. Teaters Operakor, Mogens Dahls
kammerkor og DR Koncertkoret.
Kamilla Sørensen har diplomeksamen
og solistklasse fra konservatoriet med
klaver som hovedfag.
Har studeret ved Anne Øland, Rodolfo
Llambias samt Mirta Herrera og debuterede fra Det Jyske Musikkonservatorium, september 2007.
Koncerten er gratis !
Alle er
velkommen!

Sognecafeen
1. torsdag i hver måned kl. 14-16
Arrangementet afholdes på
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.
7. september:
Ørehængere fra »Dengang farfar var
ung«. Ved folkemusikerne Hans Rytter,
Peder Sørensen og Arne Ploug
5. oktober:
Kom og hør forfatter og freelancejournalist Anne-Sofie Storm holde foredrag
om Poul Reichhardt.
Der vises filmklip, og vi skal synge
nogle af hans sange
2. november:
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen fortæller om deres 4½ års ophold i Canada, om Amish-folket og livet som præstefolk for en dansk immigrant menighed.
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Arrangementer i Åsum
Sogneaften
Onsdag, den 15. november 2017 kl. 19.00,
foredrag i Rytterskolen
Chokolatier Thormar Thorbergsson og hustruen Tine Buur, Odense chokoladehus, Nørregade, Odense kommer med deres Chokoladeskole on the road. I en uhøjtidelig og munter tone,
fortæller de om kakaofrugten, kakaoplantager
og skabelsen af chokolade. De vil også tale om,
hvorvidt chokolade er sundt. Der vil blive rig
mulighed for at stille spørgsmål.

Undervejs bydes der på kaffe, the og smagsprøver på eksklusive chokolader.
Grundet planlægning hos Odense Chokoladehus, beder vi om tilmelding til dette arrangement, hvor der er plads til 40 deltagere.
Tilmelding senest fredag den 1. november
2017 til Inge Burmølle tlf. 30 66 06 51 eller
mail burmoellem@gmail.com.

Tirsdagscafé
mange du har plads til. Mødested Rytterskolen
– hvorfra vi køre kl. 13.00.
Tilmelding til Karin Lundsgaard tlf. 30 55 01 65
– LundsgaardKarin@gmail.com
Har du årskort til Østfyns Museer – husk det –
så sparer vi entreen. Vi håber, du har lyst til at
deltage på denne tur, der er gratis.
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 14.30,
foredrag i Rytterskolen
Jylland mellem tvende have. En rejseberetning
af Gunnar Jensen. Gunnar Jensen har sammen med sin hustru cyklet godt 1200 kilometer rundt om Jyllands ydergrænse. En cykeltur,
hvor de forventede at skulle cykle op langs den
jyske vestkyst med vinden i ryggen og fantastisk
sommervejr i de to uger, de var undervejs. Der
var meget, der blev anderledes. Foredraget bliver serveret med smil og glimt i øjet og er ledsaget af en lang serie smukke og afvekslende fotos.
Der venter en
god eftermiddag
med den danske
natur, vi kender
så godt.

Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 13.00,
udflugt til Johannes Larsen museet i Kerteminde
Vi skal se og høre om det nye Ladbytapet. Det
er et 7 m langt broderi, som handler om Ladbyskibets historie – fra det sejlede på havet i vikingetiden, til det foreviges som broderi i nutiden. Det er inspireret af det 70 meter lange Bayeuxtapet, der handler om slaget ved Hastings
i 1066. Tapetet er broderet med plantefarvet
uldgarn på hør og med samme opbygning som
Bayeux
tapetet. Der bliver samtidig mulighed
for at gå rundt på museet på egen hånd. Der er
en ny udstilling, som er lavet i anledning af Johannes Larsens 150 års fødselsdag. Der er malerier af kunstnere, som Johannes Larsen havde
en tæt kontakt til. Kl. 15.00 er der kaffe med
lagkage i kaffehuset. Vi kører i egne biler. Ved
tilmelding – fortæl om du kan/vil køre, og hvor
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
4. juni
4. juni
11. juni
18. juni
30. juli
20. august
4. juni
4. juni
11. juni
25. juni
20. august

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Åsum
Åsum
Åsum
Åsum
Åsum

Karl Lykke Haukrogh, Mindelundsvej 33
Villads Raasthøj Christoffersen, Ryleholmen 36
Marie Lemb Honoré, Klaus Berntsens Vej 165
Melani Schmidt Fjord Hansen, Rapsmarken 1
Sigurd Holbæk Møller, Utzons Allé 62
Magnus Ellekilde-Pedersen, Digevej 84 1
Aske Maurice McDouall Hansen, Krogsløkkeparken 59
Simon Dahl Jørgensen, Seden Birkevej 2
Marie Ramshøj Nørholt, Bjerggårdsløkken 125
Marius Arthur Panting, Hvenekildehaven 48
William Ifeanye Arved Amuzie, Sverige

Viede, kirkelig velsignede
10. juni
2017
Seden
1. juli
2017
Seden
			
10. juni
2017
Åsum

Ann Højborg Borum og Henrik Poulsen, Daltoften 16
Ann-Britt Lund Hauken og Rasmus Lund Hauken,
Ryleholmen 19
Anne Miller og Søren Miller, Kanslergade 22

Døde, begravede, bisatte
15. maj
21. maj
28. maj
29. maj
9. juni
10. juni
13. juni
21. juni
25. juni
29. juni
19. juli
22. juli

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

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

Egon Gustav Pedersen, Fridasholmvej 8 2
Helge Frithjof Frandsen, Fridasholmvej 42
Thi Ngu Hoang, Fjordholmen 69
Inger Marie Rasmussen, Hvenekildeløkken 400
Erik Østergaard, Poppelhaven 91
Hans Egon Knudsen, Tværvej 14
Marianne Jytte Henningsen, Hammeren 65
Gunnar Jørgensen, Flaskehalsen 19
Kaj Laurits Kristensen, Kragenæsvej 23
Erik Hansen, Fjordholmen 57
Lene Margrethe Nielsen, Egholmen 14
Jytte Jensen, Strandvejen 3
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Gudstjenester
Seden

Åsum

Søndag 10. 13. s. e. trin.

kl. 11.00 NHE

Ingen

		

Friluftsgudstjeneste Seden Strand

Søndag 17. 14. s. e. trin.

kl. 10.30 LMR

kl. 9.00 LMR

Søndag 24. 15. s. e. trin.

kl. 9.00 NHE

kl. 10.30 NHE

SEPTEMBER

OKTOBER
Søndag 1.

16. s. e. trin.

Ingen

			

Søndag 8.

17. s. e. trin.

kl. 10.30 LMR
Frilufts- og Høstgudstjeneste

kl. 9.30 NHE

kl. 11.00 NHE

		

Høstgudstjeneste. Kirkekor

Kirkekor

Søndag 15. 18. s. e. trin.

kl. 19.00 NHE

Ingen

Søndag 22. 19. s. e. trin.

kl. 9.30 NHE

kl. 11.00 NHE

Søndag 29. 20. s. e. trin.

kl. 11.00 LMR

Ingen

kl. 19.00 NHE

kl. 16.00 NHE

Søndag 12. 22. s.e.trin.

kl. 11.00 LMR

kl. 9.30 LMR

Søndag 19. 23.s.e.trin

kl. 9.30 NHE

kl. 11.00 NHE

		

Kirkekor

Kirkekor

Søndag 26. Sidste s. i kirkeåret

kl. 11.00 LMR

kl. 9.30 LMR

kl. 9.30 NHE

kl. 16.00 NHE

Søndag 5.

Alle Helgens dag

DECEMBER
Søndag 3.

1. s. i advent

LMR Lise Marie Ranum

NHE Nils Holger Ellekilde
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