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Friluftsgudstjeneste ved Seden Strand
den 8. september kl. 11.00
– erstatter gudstjenester i Seden og Åsum

Info

Præsten har ordet

Sognepræst
Kirkebogsfører, begravelses- og vielsesmyndighed;
Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
Telefon 30 12 55 62 · E-mail: ansa@km.dk

Så er sommerferien slut, og det er
nærmest som om, at et nyt år er
startet. Sådan er det, med sommerferien. Halvdelen af samfundets forskellige mekanismer og organisationer retter sig mere ind efter sommerferien end de gør efter kalenderåret.
Og det er der jo ikke noget at sige til, for fra man
er et lille barn og indtil man er færdiguddannet,
der er det sommerferiens afslutning, der markerer nye begyndelser. Et nyt skoleår eller semester,
nye klassekammerater eller måske en helt ny uddannelse. For mit eget vedkommende skulle der
går over 30 år, før jeg slap ud af sommerferiekalenderen, og sørme om jeg så ikke røg direkte
over i et system, hvor 1. søndag i advent markerer starten på et nyt år, og således er jeg stadig
lidt forvirret over, hvad der er så specielt ved den
»rigtige« nytårsaften, som ikke umiddelbart markerer andet, end at der ikke er flere sider i kalenderen. Egentlig har jeg det lige på samme måde
med midnat, som ikke markerer meget andet
end, hvorvidt jeg er kommet for sent i seng eller
ej. Den nye dag er jo i alle praktiske og kognitive
kontekster først i gang, når man vågner, eller solen står op. Men nok om mine egne kæpheste.
Da jeg var præst i Hong Kong, der fejrede vi altid sommerferiens afslutning med en »Velkommen hjem« fest, fordi stort set alle danskere der
boede i Hong Kong tog på sommerferie i mindst
en måned, et eller andet, andet sted, hvor der
var knapt så varmt og fugtigt og knapt så mange
mennesker, ikke mindst.
Dertil kom, at sommerferien ofte var det tidspunkt, hvor folk enten flyttede til eller fra Hong
Kong, og således kunne man få gjort status over,
hvem der var kommet til af nye, og hvem af de
gamle, der var flyttet hjem til det danske, eller
måske videre til et andet land. For Hong Kong
er et sted, hvor de fleste danskere kun er i en årrække.
Herhjemme er forholdene lidt anderledes. Her
bliver man typisk boende det samme sted i mange år, medmindre man stadig er studerende og

Sognepræst
Vakant

Kirkekontor
Kordegn Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Telefon 66 10 94 47 · E-mail: elr@km.dk
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-13.
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
E-mail: graverseden@outlook.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Ditte Hassing
Telefon 23 20 55 72 · E-mail: 7783dih@km.dk
Hjemmeside
www.Sedenkirke.dk
Kirkenyt
Udgives af Seden Menighedsråd. Bladet udkommer
4 gange om året og husstandsomdeles i Seden Sogn.
Ansvarshavende redaktør:
Kordegn Ellen Rasmussen
NB. Alle i Seden Kirkes personale
har fri om mandagen.

2

og det synes jeg er synd. For det er så afgørende
for det lokale engagement, og for at foreningsliv
etc. kan blive ved med at løbe rundt, at folk falder godt til, så det ikke bare bliver et sted man
sover og spiser, når man ikke er på arbejde eller børnene er i skole. Og det bliver meget nemt
provinsbyernes lod, i en tid, hvor flere og flere
arbejdspladser koncentreres i byområderne og
folk får længere og længere til arbejde, så de på
den måde er virkelig langt væk fra deres lokalområde, både når de er på arbejde, men også når
de handler på vej hjem fra arbejde, fordi det er
mere praktisk. Jeg er selv tilpas mageligt anlagt
til, at jeg også får en stor del af mine dagligvarer
leveret, og har et socialt netværk, der er spændt
ud over hele landet, så jeg ofte er væk i min fritid. Men jeg minder mig selv om, at jeg også skal
være til stede, her hvor jeg bor, også når jeg ikke
har præstekjolen på. For det er vigtigt, hvis det
hele ikke bare skal blive en soveby, og det synes
jeg ærlig talt ville være en skam. Så velkommen
hjem fra sommerferie, og husk, at hilse på de
nye naboer, kollegaer eller klassekammerater, og
brug nu lige de 10-15 min. ekstra, på at få sagt
ordentlig goddag, og drik en kop kaffe eller noget. Og hvis du ikke ved, om dem lidt længere
nede af vejen faktisk er nye, eller om de har boet
der i 20 år, så kan man jo gå ned og finde ud af
det. Måske viser de sig at være lige så passionerede for pileflet, origami eller lerdueskydning som
du selv er det.
Anders Skaanning Andersen
Sognepræst kbf.

kun midlertidigt bor, der hvor ens studie ligger,
eller har et af de få jobs, der kræver, at man ofte
flytter.
Men velkommen hjem festen mindede mig alligevel om noget, som jeg tror kunne gavne herhjemme, men som virker som om, at det så småt
er forsvundet. Nemlig det at mødes med dem
i ens lokaleområde, og lære dem at kende, og
komme lidt tættere på hinanden. I byerne, hvor
folk bor i lejligheder, er det helt almindeligt, at
man ikke aner, hvem ens naboer er. Her i provinsen, ved man dog som regel godt, hvem naboen er, men man skal sjældent mere end 2-3
huse ned af vejen, før folk begynder at blive
fremmede for en. Jeg talte om det, i min tale til
Skt. Hans bålet i Seden Strandby, lige da sommeren var startet, men det tåler at blive gentaget,
det med, at vi bør komme hinanden lidt nærmere. Da jeg var barn, holdt man vejfester i de
små byer, eller også var der andre ting der skete i
byen, hvor man mødtes og fik hilst ordentligt på
hinanden, og fik et indtryk af, hvem det var, der
delte ens lokalsamfund med en. I Hong Kong
betød det også, at de nye der kom til, blev taget vel imod, og hurtigt lærte, hvor de kunne gå
til fodbold eller svømning og hvor der var godt
at handle og om der var særlige ting, man skulle være opmærksom på som nytilflytter. Jeg har
været heldig i mit job, at der har været en menighed til at tage imod mig, og så jeg har fået
meget hjælp og en meget varm velkomst, da jeg
kom her til for lidt over 3 mdr. siden. Men jeg
har et klart indtryk af, at det ikke er alle forundt,

Fra menighedsrådet
Lise Marie Ranum er fratrådt sin stilling
som sognepræst ved Seden og Åsum Kirker.
Det er med beklagelse, at vi modtog meddelelsen om opsigelse fra Lise Marie Ranum,
som har været vellidt af alle i begge sogne, og
som har betjent sognene yderst kompetent,

smilende og nærværende. Vi har fuld forståelse for, at den stilling ved Fredens Kirke,
som Lise fik tilbudt, på alle måder er en stilling, som hun ikke kan sige nej til.
Hermed de bedste ønsker for fremtiden for
Lise i hendes nye sogn.
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Aktiviteter
»Hvor er jeg heldig,
at jeg har noget, der gør
det så svært at sige farvel!«

Fjordens Dag
Søndag den 8. september
Igen i år vil Seden Kirke deltage i Fjorden Dag
med en gudstjeneste i teltet på pladsen ved Seden Strandby. Gudstjenesten er fra kl. 11.00,
søndag d. 8. september.
Vores nye sognepræst Anders Skaanning vil
forrette gudstjenesten godt hjulpet af organist
Hans Brehm, kirkesanger Niels Kryger og graver Leif Hansen.

Ordene
tilhører
egentlig den lille gule bjørn Peter Plys, men den
sidste tid har jeg
næsten gjort dem
til mine egne. For
hvor er jeg heldig,
at ha’ været præst
et sted, der gør det så svært at sige farvel.
Hvor er jeg heldig, at Seden og Åsum blev
stedet, hvor jeg først blev præst. Jeg anede
dybest set ikke, hvad jeg kastede mig ind
i, men hvor var jeg heldig, at det var netop jeres vidunderlige børn, jeg først fik lov
at døbe. Jeres kloge, konfirmationsmodne unge, jeg først fik lov at følge på deres
vej til større indsigt i kristendommen. Jeres gamle – og, ja, somme tider alt, alt for
unge – mennesker, jeg først var med til at
sige farvel til og begrave. Jeres kærlighed,
jeg først fik lov at fejre og lyse Guds velsignelse over, når klokkerne kaldte til bryllup
i de smukke, hvide kirker.
Jeg er, i de 6 år jeg har haft min gang i Seden og Åsum, aldrig blevet taget andet end
godt imod. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl
om, at jeg kommer til at savne alle jer og
alt det, som jeg mødte her. Fra de bedste
og venligste medarbejdere, man kan tænke sig, til den stille, knitrende lyd af grus
under fødderne på vej ind i kirken søndag
morgen.

Menighedsmøde
Seden Kirke afholder
menighedsmøde torsdag den 24.
oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Menighedsmødet er Folkekirkens måde at
holde generalforsamling på.
På mødet vil menighedsrådet og præster
aflægge beretning for det år, som er gået
og fortælle om forventningerne til det år,
som kommer, herunder afvikling af skydebanen og planer om en ny sognegård.
Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til både menighedsråd og præster.
Traditionen tro vil menighedsrådet været
vært ved kaffe, øl, vand eller vin, og højskolesangbogen vil også komme frem.

I taknemmelighed og med kærlig hilsen.

HUSK
Kirke
Høstgudtjeneste i Seden

Lise Marie Ranum,
nu sognepræst ved
Fredens kirke på Skibhusvej.
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Søndag den 29. september

kl 11.00

Se omtaler på www.sedenkirke.dk

Sognecafeen
Sognecafe 1. torsdag i hver måned
kl. 14-16
Arrangementet afholdes på
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.

Besøgstjeneste
ud fra Seden kirke

5. september
Anne Maria Anderson. En eftermiddag i
Astrid Lindgrens fodspor.
Om Pippi Langstrømpe og andre ting
Astrid Lindgren har lavet.

Menighedsrådet ved Seden kirke har besluttet at
oprette en besøgstjeneste ud fra kirken
For at opbygge og koordinere besøgstjenesten
har vi brug for en koordinator, der frivilligt vil
indgå i et samarbejde med undertegnede, kontaktperson Karin Holst Nielsen ved Seden kirke.
Koordinatoren skal have en sygeplejefaglig baggrund, eller tilsvarende. Den kommende koordinator skal kunne tilføre den enkelte besøgsven
den nødvendige viden, der måtte være behov for
i mødet med den enkelte besøgsvært.
Opgaven vil være at koordinere tjenesten, og
være med til at finde de rette match mellem besøgsvært og besøgsven sammen med undertegnede.
Der skal opbygges et team af frivillige, med baggrund og erfaring med ældre og ensomme, der
har brug for besøg ude i sognet. Det kan f.eks.
være samtaler ved ensomhed, sygdom og dødsfald i familien eller bare regelmæssige besøg med
f.eks. højtlæsning, hjælp til brevskrivning/mail,
gåture, eller med ledsagelse af værten til et møde/
arrangement.
Ansøgere vil blive indkaldt til en samtale i september måned, efter nærmere aftale.
Opstart af besøgstjenesten vil finde sted, når vi
har en aftale med den person, vi tror, der er den
rigtige i denne tjeneste.
Henvendelse vedr. den frivillige koordinatorstilling ved Seden kirke, sendes til:
Karin Holst Nielsen
E-mail: karin@livscirklen.dk · Tlf. 23 96 10 54
Kontakt mig gerne hvis du har spørgsmål vedr.
stillingen.

3. oktober
Anders Skaanning Andersen, Seden og
Åsums nye præst, taler om sit arbejde
med kirken i hele verden.
7. november
Troels Bering præst i Søvind. Troelses foredrag handler om en af de største
berømtheder i slutningen af det 19. århundrede, . Og hvorfor jounalisten Henry Standley var villig til, at rejse rundt i
den afrikanske jungle for at finde ham
med sætningen:
Dr. Livingstone, I Presume.
5. december
Julehygge med Hans Brehm med flere og
ikke mindst os alle.
Alle er velkommen til møderne i Sognecafeen, som Seden Menighedsråd startede for 5 år siden. Birgit Jæger og Hans
Jørgen Jønsson er kontaktpersoner.
Der serveres kaffe og kage til 20 kr.
Programmet omtales ligeledes på kirkens
hjemmeside: www.sedenkirke.dk.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Aktiviteter

Se omtaler på www.sedenkirke.dk

Gammel og Glad
Er du fyldt 65? Og kan du tænke dig at
mødes med andre ældre Sedenborgere
over en kop kaffe og lidt kage og tale om
livet og dagens gang, så er du velkommen i Seden Sognehus, Mindelundsvej
110, 5240 Odense NØ.
Søndag den 1. september
klokken 14.00 – 16.30.
Vi vil derefter mødes 1. søndag i hver
måned. Formålet er socialt samvær og
hygge, hvor kaffe nydes med hjemmebag
ved et »gammeldags« veldækket bord.
Det koster 10 kr. at deltage.
Husk tilmelding til: Maj-Britt Emborg,
senest 4 dage før arrangementets afholdelse på telefon 42 43 42 90 eller e-mail:
maj-britt-emborg@hotmail.com.

Samtalegruppe
ved tab af ægtefælle
Hvis du ønsker at deltage i en gruppe, kontakt:
Karin Holst Nielsen på telefon 23 96 10 54 eller
e-mail: karin@livscirklen.dk.
Se information i Våbenhuset.

(U)hyggelig familiedag
i Rytterskolen og Åsum Kirke,
søndag den 27. oktober kl 16.00
Kom til en (u)hyggelig eftermiddag, hvor
vi sammen fejrer Halloween. Vi starter i Rytterskolen med lidt at spise
og skære græskar i fællesskab. Herefter vil der være familiegudstjeneste i Åsum kirke. Hele familien er
velkommen – gerne udklædte – og
husk at medbringe græskar og redskaber.

Julekoncert i Åsum Kirke
Søndag den 15. december kl. 14.00
med Kor a la Carte. Program følger.

Hvenekilden
Der holdes andagt på Hvenekilden
den anden tirsdag hver måned kl. 15.00

Tiderne i dette kirkeblads periode er således:
10. september • 8. oktober • 12. november
Andagterne er ikke kun for plejecentrets beboere. Andre ældre fra området er også velkomne.

Efter andagten arrangerer foreningen
Hvenekildens Venner fælles kaffebord.
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
30. maj

2019

Seden

Severin Lerche Meyer

2. maj

2019

Seden

Silje Hertel Krüger Mertz

30. juni

2019

Seden

Kian Emil Reiflin Hansen

7. juli

2019

Seden

Merle Cady Vingaard Wogelius

2. juni

2019

Åsum

Sofie Elise Schou

4. august

2019

Åsum

Magne Glud Toft Kristensen

Vielse, kirkeligt velsignede
1. juni

2019

Seden

Camilla Tang Nielsen og Lars Arenkild Hess Andersen

22. juni

2019

Seden

Benedikte Jørgensen og Poul Erik Asbjørn Rasmussen

20. juli

2019

Seden

Marlene Ørgreen Jensen og Michael Eriksen Trolle

2. august

2019

Seden

Sofie Villads Jepsen og Jens Klingenberg Jepsen

3. august

2019

Seden

Tascha Lynggaard Jørgensen og Jesper Nielsen

1. juni

2019

Åsum

Stine Hjort Jensen og Thomas Thrane Bryld

29. juni

2019

Åsum

Dorte Dreyer Jakobsen og Carsten Larsen

Døde, begravede bisatte
24. maj

2019

Seden

Else Marie Amtrup Jørgensen

27. maj

2019

Seden

Inge Brink Baun

10. maj

2019

Seden

Lars Erik Nielsen

9. juni

2019

Seden

Knud Erling Andersen

22. juni

2019

Seden

Marie Louise Rasmussen

12. juli

2019

Seden

Mads Erik Hindsgaul

13. juli

2019

Seden

Karen Danielsen

14. juli

2019

Seden

Johannes Danielsen

29. juli

2019

Seden

Jørgen Peter Børge Jensen

2019

Seden

Povl Lorens Skipper

2019

Åsum

Steen Bredskov

3. august
18. juli
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Gudstjenester
Seden

Åsum

kl. 11.00 ANSA

Ingen

SEPTEMBER
Søndag 8.

12.s.e.trin

		

Friluftsgudstjeneste

Søndag 15. 13.s.e.trin.

kl. 11.00 ANSA

kl. 9.30 ANSA

Søndag 22. 14.s.e.trin

kl. 9.30 Vikar

kl. 11.00 Vikar

Søndag 29. 15.s.e.trin.

kl. 11.00 ANSA

kl. 14.00 ANSA

		

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste

kl. 9.30 Vikar

kl. 11.00 Vikar

Søndag 13. 17.s.e.trin

kl. 11.00 ANSA

kl. 9.30 ANSA

Søndag 20. 18.s.e.trin.

kl. 9.30 Vikar

kl. 11.00 Vikar

Søndag 27. 19.s.e.trin.

kl. 11.00 ANSA

kl. 9.30 ANSA

kl. 19.00 ANSA

kl. 16.00 ANSA

Søndag 10. 21.s.e.trin.

kl. 9.30 Vikar

kl. 11.00 Vikar

Søndag 17. 22.s.e.trin.

kl. 11.00 ANSA

kl. 9.30 ANSA

Søndag 24. Sidste s. i kirkeåret

kl. 9.30 Vikar

kl. 11.00 Vikar

OKTOBER
Søndag 6.

16.s.e.trin

NOVEMBER
Søndag 3.

Alle helgens dag

Søndag 1.

1.s. i advent

kl. 11.00 ANSA

kl. 16.00 ANSA

Søndag 8.

2.s. i advent

kl. 9.30 Vikar

kl. 11.00 Vikar

ANSA Anders Skaanning AndersenNår vikar kendes, rettes på hjemmesiden: www.sedenkirke.dk
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