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Invitation til informationsog menighedsmøde i Seden Sogn
Onsdag den 19. august
kl. 19.00
Sted: Konfirmandstuen,
Mindelundsvej 45
Seden Menighedsråd afholder
menighedsmøde med orientering
om Seden kirkes aktiviteter:
• Planer for den nye Sognegård
• Visionerne for den fremtidige anvendelse af de gamle skydebane
arealer samt Mindelunden
Desuden orientering om valg til menighedsrådet, med opstilling af
kandidatliste til kommende menighedsråd.
Der skal vælges 8 rådsmedlemmer samt suppleanter, hvor kravet er:
• At de skal bo i Seden Sogn
• Være myndig og medlem af folkekirken
• Derudover er der ikke formelle krav
Den vigtigste kvalifikation er sund fornuft, økonomiske kompetencer,
ledererfaring/bestyrelseserfaring, samt lyst til at udvikle kirkens liv.
Seden Menighedsråd

Du er velkommen

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
Træffes ikke mandag

Sommerferien er ved at
være slut, og selvom vi
har både et kirkeår der
starter ved første s øndag
i advent og en kalender
år der starter til januar,
så føles sommerferiens
afslutning på mange må
der mere som et årsskif
te, end mange af de an
dre markører vi har i løbet af året.
Børnene skal starte i en ny klasse, kollegaerne er
måske skiftet ud henover ferien og i det hele ta
get så den lange sommerferie ofte en anledning
til mange forandringer.
I et år, hvor ingenting har været som det plejer,
så er det måske ikke noget man mærker helt så
tydeligt, for i skrivende stund er det stadig som
om, at pauseknappen endnu ikke helt er slup
pet. Vi venter og venter på at tingene skal blive
normale og alt imens så synes det lidt som om,
at særligt kirken er blevet glemt i de mange gen
åbningsinitiativer.
Vi skal først holde konfirmationer i midten af
august, og det er slet ikke til at sige, hvordan de
kommer til at spænde af. Vores nye tiltag med
4-5 årlige sangaftener er også gået helt i stå, næ
sten før det nåede at komme i gang, Fjordens
dag er aflyst, og det blev heller ikke til Skt. Hans
bål, i alt fald ikke med taler og fælles fest.
Men på andre områder sker der alligevel no
get. Vi øjner fremskridt i processen omkring at
få udvidet kirkekontoret, så vi kan få en decide
ret sognegård, og der er så småt ved at komme
gang i de første projekter ude på den gamle sky
debane.
Vi har også fået startet et samarbejde op imel
lem kirken, skolen, idrætsforeningen og borger
foreningerne i Seden, hvor vi håber på i fælles
skab at kunne få stablet større arrangementer på
benene, samt at støtte hinandens initiativer og
projekter i fremtiden.
Og når tingene også begynder at blive norma
liseret på det kirkelige område, så kommer der

Sognepræst ansat i 75% stilling
Charlotte Rørdam Kristensen
Telefon 29 16 60 13 · E-mail crk@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter aftale
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.
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helt sikkert til at skulle ske en masse andet nyt,
som vi glæder os gevaldigt til at få sat i værk.
Her i sommerferieperioden og langt hen i efter
året, nærmest helt indtil vinter, der er vi, kirke
ligt set, i trinitatis tiden. I den periode har tek
sterne en særlig fokus på kirkens og menighe
dens liv, og derfor er det også ganske passende,
at menighedsrådsvalget i år skal afvikles i trini
tatis tiden. I Seden sogn er det således, at der
skal findes både et par nye medlemmer og et par
suppleanter. Det kommende råd kommer til at
skulle sidde og have med de ovennævnte projek
ter at gøre, samt et hav af andre ting. Men sær
ligt udbygningen af kirkekontoret og udviklin
gen af området omkring den gamle skydebane
kommer til at være vigtige for sognets fremtid,
da det er opgaver med enormt potentiale for at
udvikle et lokalområde og skabe nye mulighe

der for både børn, unge, voksne og ældre. Det er
her, at der kan skabes rum for foreningsliv, mu
sikalske arrangementer, kunstudstillinger, samt
naturoplevelser og fælles sommerarrangementer,
høstfester etc. i byen. Og som ny tilflytter må
jeg tilstå, at det synes jeg, at byen savner.
Vi håber derfor, at der er nogle af jer derude,
der kunne have interesse i at opstille til rådet
og være med til at lave lokal udvikling, der kan
gøre Seden Sogn til et mere rigt sted at være,
både kulturelt og fællesskabsmæssigt.
Jeg håber, at I alle har haft en god sommerfe
rie, og jeg glæder mig meget til at se jer i kir
ken, til sognecafé, til sangaftener, eller nogle af
de mange andre arrangementer vi er værter for,
eller bare på en gåtur ude på ved fjorden.
Anders Skaanning Andersen
sognepræst

Fra menighedsrådet
Ny sognegård
Seden Kirke mangler lokaler til de forskel
lige aktiviteter, som foregår udenfor Kirken.
Pengene er bevilget og Odense Kommunes
behandling af byggetilladelsen pågår lige nu.
På orienteringsmøde 19. august vil menig
hedsrådet fremlægge tegninger og planer for
byggeriet.

Generationsskifte i Seden Kirke
Seden Kirke gennemgår i disse år et ge
nerationsskifte, hvor to nye præster
allerede er på plads. I den nærmeste frem
tid vil menighedsrådet ligeledes gennemgå
et generationsskifte, hvor der allerede ved
det kommende valg skal findes en afløser for
den nuværende menighedsrådsformand.
De næste fire år vil byde på store og spæn
dende udfordringer. Seden Kirke skal bygge
sognegård, udvikle de gamle skydebaner til
rekreative formål, undervisning, kirkelige og
sociale aktiviteter.
Seden Kirke vil samtidig udbygge koraktivi
teter, babysalmesang, børneaktiviteter, sog
necafe og diakoni.
Alt sammen spændende opgaver for dig,
som har et overskud til at være aktiv for Se
den Kirke.

Mindelunden / skydebanen
Odense Kommune behandler lige nu an
søgning om tilladelse til opstilling af 2
shelters på de gamle skydebanearealer.
På orienteringsmødet d. 19. august vil me
nighedsrådet orientere om naturgenopret
ninger og den fremtidige brug af området.
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Aktiviteter
Sognecafeen
Torsdag den 1. oktober
kl. 14-16
i konfirmandstuen
Benjamin Lamberth for
fatter og udviklingschef for
Andelsbyen Nyvang, tager
os med en tur gennem den
globale slagmark, hvor ITgiganterne slås om vores
opmærksomhed og infor
mation med alle midler.

Sognecafeen starter op igen 3. september
med hensyntagen til gældende vejledning
for Corona.
Sognecafe afholdes i konfirmandstuen Min
delundsvej 45 den 1. torsdag i måneden kl.
14-16.
Dem, der mangler at få betaling for som
merudflugt retur, kan få det ved sognecafé,
den 3. september ved Birgit Jæger.
Program for 2. halvår 2020 er følgende:
Torsdag den 3. september kl. 14-16
i konfirmandstuen
Den første kærlighed.
Det er så enkelt, så idyllisk og romantisk at
vokse op i en lille fynsk landsby. Men over
fladen bedrager.
Carl Erik Lundgaard fortæller, spiller og
synger om alle genvordighederne med at
finde ud af forholdet til det modsatte køn.
Det svarede slet ikke til de forestillinger,
som havde sneget sig ind i bevidstheden.
Historien, spækket med sange og musik,
har klangbund hos alle, som har været sø
gende barn og ung, eller som bare er voksen
og følsom. Det er pinefuldt, stærkt humori
stisk, akavet, lystigt og helt ubærligt.
Foto: Ard Jongsma

Torsdag den 5. november kl. 14-16
i konfirmandstuen.
Mads Djernes er fhv. organist gennem små
20 år og nuværende sognepræst.
Han underviser i salmekundskab og har be
skæftiget sig intenst med både ældre og ny
ere salmer.
»Man siger ofte, at Grundtvig var umusi
kalsk, ikke desto mindre har han været med
til at skabe den danske salmeskat«.
På en eftermiddag, hvor fællessangen kryd
res med fortælling, vil det komme til at
handle om Grundtvig og musikken.
Vi vil synge og høre om de forskellige melo
dier, der blev skrevet til Grundtvigs salmer –
for han levede i en musikalsk brydningstid,
hvor der blev set både bagud og fremad, og
hvor det blev diskuteret, hvilken slags musik
man kunne synge i kirken.
Torsdag den 3. december kl. 14-16
i konfirmandstuen.
Julehygge med Hans Brehm med flere og
ikke mindst os alle.
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Se omtaler på www.sedenkirke.dk

(U)hyggelig familiedag
i Rytterskolen i Åsum
lørdag den 31. oktober kl. 16.00
Kom til en (u)hyggelig eftermiddag, hvor
vi sammen fejrer Halloween. Vi
mødes i Rytterskolen med
lidt at spise og skærer græs
kar i fællesskab. Herefter vil
der være familiegudstjeneste i
Rytterskolen med sognepræst
Anders Skaanning Andersen.
Hele familien er velkomne – gerne ud
klædte- og husk at medbringe græskar og
redskaber.

Sogneaften med sognepræst Charlotte Rørdam
Kristensen
torsdag den 8. oktober kl. 19-21
i konfirmandstuen, Mindelundsvej 45
Kan et sensitivt og grundlæggende genert
menneske godt være præst? Når man nu
bare blev forælder og ikke nåede ud i ver
den for at læse eller arbejde, har man så
nok at bidrage med? Kan man stikke af
fra sit kald og vende tilbage? Kan kris
tendom hamle op med selvhjælpslittera
tur? Og kan tro udvikle os til rummeli
gere mennesker?
Aftenen vil være ledsaget af musik med
organist Hans Brehm, små anekdoter fra
levet liv samt kiks og rødvin.

Alle Helgens Gudstjeneste
i Seden kirke den 1. november kl. 11.00
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at
samles i konfirmandstuen en stund
Menighedsrådet vil sørge for lidt at drikke mm.

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 Se
den Sognehus, Mindelundsvej 110 den 1. søndag i hver måned
Første gang vil være den 1. november kl. 14-16.30 – med hensyntagen til vejledning for co
ronavirus. Det koster 10 kr. for kaffe og kage. Af hensyn til borddækning er der tilmelding til
Maj-Brittt Emborg på telefon 42 43 42 90 eller på maj-britt-emborg@hotmail.com 2 dage før
arrangementets afholdelse.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive.
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Aktiviteter
Besøgstjeneste
ud fra Seden kirke
Vil du gerne have besøg af et nyt menneske i
din hverdag? Vil du gerne være besøgsvært?
Udgangspunktet er, at der regelmæssigt kom
mer en besøgsven forbi, hvor det eneste man
skal, som vært, er at åbne sit hjem.
Det er et samvær, der kan udvikles, hvor der
lyttes, udveksles interesser, evt. en gåtur, alt ef
ter besøgsværtens behov.
Vi vil forsøge at matche besøgsven og besøgs
vært, så der skabes en god relation, samt en
glæde over regelmæssige besøg.
Der vil blive arrangeret en hyggelig eftermid
dag, hvor alle besøgsvenner og besøgsværter
mødes, hvor der kan skabes mulighed for at
blive en del af et netværk.
Hvis du gerne vil have besøg, eller bare vil vide
mere, så kan du kontakte koordinator:
Karin Holst Nielsen,
medlem af Seden Menighedsråd
mobil 23 96 10 54 eller på
karin@livscirklen.dk

Hvenekilden
Når det igen bliver muligt at holde andagter på
Hvenekilden, vil datoen være følgende:
• Torsdag den 13. august kl. 15.00
• Torsdag den 10. september kl. 15.00
• Torsdag den 8. oktober kl. 15.00
• Torsdag den 12. novenber kl. 15.00

Hold øje med indslag på
Facebooksiden »Seden og
Åsum Sogne«, hvor der
lægges indslag op!

Vil du være besøgsven?
– så kontakt ovenstående.

Dåb lørdag
Der vil være mulighed for barnedåb følgen
de lørdage i Seden Kirke ved præst Charlotte
Rørdam Kristensen:
Den 3. oktober, den 7. november og den
5. december – alle dage kl. 11.00.
Hvis de gældende restriktioner fortsætter, vil der
kun være plads til 1 dåbsfamilie med gæster ad
gangen.
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
24. maj

2020

Seden

Emma Balmer Olesen Pries

31. maj

2020

Seden

Karl Kristian Wagner Guul

28. juni

2020

Seden

Malthe Nørgaard Lind

31. maj

2020

Åsum

Selma Høj Wiingreen

31. maj

2020

Åsum

Frederik Dall Bærenholdt

20. juni

2020

Åsum

Agnete Skouw Thinggård Jacobsen

11. juli

2020

Åsum

Nora Athene Frigg Ryberg

Vielser, kirkelige velsignelser
27. juni
2020
		

Åsum

Marlene Vang Poulsen og
Anders Vang Poulsen

18. juli
2020
		

Åsum

Anna Busch Thorup Rodam og
Brian Rodam

Døde, begravede/bisatte
9. maj

2020

Seden

Erik Letort

10. maj

2020

Seden

Jonna Georgi Knudsen

14. maj

2020

Seden

Poul Oskar Hansen

28. maj

2020

Seden

Jess Kåre Maishauge

29. maj

2020

Seden

Arne Rasmussen

30. maj

2020

Seden

Jørgen Krone Jørgensen

10. juni

2020

Seden

Lene Trier Madsen

17. juni

2020

Seden

Else Møller

19. juni

2020

Seden

Bengt Knudsen

8. juli

2020

Seden

Erik Larsen
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Gudstjenester
Seden

Åsum

A U G U S T 				
Søndag 9.

9.s.e.trin

kl. 10.30 CRK

kl. 9.00 CRK

Lørdag 15. 			

kl. 10.00 ANSA

			

Konfirmation

Søndag 16. 10 s.e.trin

kl. 12.00 ANSA

kl. 10.00 ANSA

		

Konfirmation

Konfirmation

Søndag 23. 11.s.e.trin

kl. 10.30 CRK

kl. 9.00 CRK

Søndag 30. 12.s.e.trin

Ingen

kl. 9.30 IBA

kl. 9.30 IBA

Ingen

Søndag 13. 14.s.e.trin

kl. 9.30 ANSA

kl. 11.00 ANSA

Søndag 20. 15.s.e.trin

kl. 11.00 ANSA

SEPTEMBER
Søndag 6.

13.s.e.trin.

kl. 13.00 ANSA

			

Høstgudstjeneste

Søndag 27. 16.s.e trin

Ingen

kl. 11.00 ANSA

Onsdag 30. Fyraftensgudstjeneste i Rytterskolen

kl. 16.30 CRK

OKTOBER
Søndag 4.

17.s.e.trin

kl. 11.00 CRK

Ingen

Søndag 11. 18.s.e.trin

kl. 9.30 IBA

Ingen

Søndag 18. 19.s.e.trin

kl. 11.00 ANSA

Ingen

Søndag 25. 20.s.e.trin

kl. 11.00 CRK

Ingen		

Onsdag 28. Fyraftensgudstjeneste i Rytterskolen

kl. 16.30 CRK

Søndag 1.

Allehelgens dag

kl. 11.00 ANSA

Ingen

Søndag 8.

22.s.e.trin

kl. 11.00 CRK

Ingen

Onsdag 11. Fyraftensgudstjeneste i Rytterskolen

kl. 16.30 CRK

Søndag 15. 23.s.e.trin

kl. 11.00 ANSA

Ingen

Søndag 22. Sidste s. i kirkeåret

kl. 11.00 CRK

Ingen

Onsdag 25. Fyraftensgudstjeneste i Rytterskolen
Søndag 29. 1.s.i advent

kl. 11.00 ANSA

			
			

ANSA Anders Skaanning Andersen

CRK Charlotte Rørdam Kristensen

kl. 16.30 CRK
kl. 16.00 ANSA
Undendørs gudstjeneste
Juletræet tændes

IBA Ina Balle Aagaard
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