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Fælles julekoncert for
Seden og Åsum sogne
i Åsum kirke søndag den 17. december kl. 14.00.
Ved H. C. Andersenkoret

Præsten har ordet

Info

KISS! – med måde …

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

Nej, denne klumme
handler ikke om den rette
mængde (jule-)kys. Eller
om et heavy metalband
fra 1970’erne. KISS er
en forkortelse for Keep it
simple, stupid!-princippet.
Eller på godt gammeldags
dansk: Hold det simpelt,
dumme!-princippet.
Princippet blev formuleret af en ingeniør i det
amerikanske flyvevåbens tjeneste for snart 60
år siden, men det holder stadig vand: Simple
systemer præsterer stadig bedre og hurtigere
end alt for komplekse systemer. Og det er ikke
svært at overføre princippet til andre sammenhænge. Læring fx: Kan du ikke koge din komplekse viden ned til noget enkelt og prægnant,
skal du ikke gøre dig forhåbninger om, at andre fatter noget som helst. Det er indlysende.
Men det er også farligt, hvis vi tankeløst overfører princippet på alt. Og alle. Det er nemlig ikke alt, der kan koges ned til en kort formel eller en sætning, der kan stå på en gajolæske uden at tabe saft og kraft og nødvendige
nuancer.
Lad mig komme med to eksempler, der som
præst især ligger mig sinde: (Troen på) Gud og
mennesker. Gud er uendelig, ufattelig og – i ordets bedste forstand – mystisk. Gud er universets pulsslag. Summen af det hele – og meget
mere til. Hver gang vi mennesker forsøger at
koge Gud ned til noget helt simpelt og letfatteligt, så gør vi vold på Gud. Men fred være med
det, Gud skal nok klare sig! Det er straks værre,
når vi indimellem overfører princippet på vores medmennesker og med vold og magt forsøger at mase dem ned i gajolæsken med vores
forsimplinger. »Jeg kender dig og din type« eller »jeg har gennemskuet dig«, siger vi. Og mener det sjældent særligt pænt. Men faktum er,
at vi kender aldrig hinanden til bunds. Og vi
er aldrig nogensinde i stand til at gennemskue
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hinanden. Ikke engang os selv kan vi gennemskue. Om vi så satte os i lotusstilling og kiggede
indad et helt langt liv, er der tusinder af vinkler,
som vi aldrig får indsigt i. Lykkeligvis.
Et menneske er ikke bare dybt. Et menneske er
også vidt og bredt og højt. Et menneske rækker
nedad og opad og langt ud til siderne. Vi mennesker er som træer, der hele tiden sætter nye
kviste og skud. Hver gang nogen – eller vi selv
for den sags skyld – vil låse os fast i et bestemt

billede eller mase os ned i en gajolæske, har vi
forandret os og skudt en ny kvist.
Keep it simple, stupid! Nuvel, ja. Men lad os
love hinanden, at vi aldrig forsimpler. Og altid
har mod på at lade os overraske. Af Gud, af os
selv og af hinanden. Måske især her til jul!
Lise Marie Ranum
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
Julekoncerten fælles for begge sogne
I Åsum kirke
søndag den 17. december kl. 14.
Medvirkende ved koncerten er H. C. Andersenkoret under ledelse af Karen Høg
Madsen og pianist Peter Nørskov Jørgensen.
Koret har cirka 40 medlemmer og har

erfaring fra en bred vifte af tidligere koncerter. Desuden medvirker Kirstine Weis
på euphonium, en lille tuba, der lyder som
en basun. Og hertil naturligvis kirkens organist og kirkesanger. Præst Lise Marie Ranum.

Seden kirke tilbyder samtale
gruppe, ved tab af ægtefælle

Hvenekilden
Tirsdag den 12. december kl. 15.00
Adventsgudstjeneste med Luciaoptog

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

Juleaften den 24. december kl. 11.00
»Juleaftensgudstjeneste« ved sognepræst
Nils Holger Ellekilde
Tirsdag den 13. februar kl. 15.00
Bortset fra juleaftensdag er der fælles kaffebord
efter gudstjenesten arrangeret af foreningen
Hvenekildens Venner.
Ikke bare plejecentrets beboere, men også andre ældre fra Seden Syd er velkomne.
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Børnehavegudstjenester
Tirsdag den 12. december kl. 10.00
Torsdag den 14. december kl. 10.00
Præst Nils Holger Ellekilde
Fordeling er aftalt med de enkelte børnehaver.

Skoleafslutninger
Seden skole holder juleafslutning i
Seden kirke torsdag den 21. december
kl. 10.00 og kl. 11.00.
Præst Lise Marie Ranum
Rågelund Efterskole, som ligger i Åsum Sogn, holder juleafslutning i Åsum kirke fredag
den 15. december kl. 9.30
Præst Nils Holger Ellekilde

Sognecafeen
Jul i Sognecafeen 7. december
kl. 14.00
Organist Hans Brehm sidder ved klaveret,
og vi synger julen ind.
Eftermiddagen afsluttes med lucia optog
med elever fra Seden Skole.
1. februar kl. 14.00
Gensyn med »Bjergbankens Kabaret«,
som i øvrigt har 25 års jubilæum i år.

Bjergbankens Kabaret

1. marts kl. 14.00
Bodil Rytter vil fortælle om
»Min Mors Bog«
Velkommen 1. torsdag i hver måned
kl. 14-16.
Arrangementerne afholdes i konfirmandstuen, Seden Præstegård Mindelundsvej 45,
5240 Odense NØ
Bodil Rytter
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Musikalsk generationsskifte
Damekoret ved Seden og Åsum kirker har i
samråd med korets leder organist Hans Brehm
valgt at holde. Vi siger alle koret tak for de
mange gange, de har sunget i kirken og været
med til at gøre gudstjenesterne festlige.
Odense er en musikby med både musikskole,
MGK og musikkonservatorium. Der er mange
dygtige unge mennesker, som spiller et instrument, og det vil vi i kirkerne prøve at få glæde
af.

Planen er, at der ved hver anden højmesse i
begge kirker vil komme en ung solist, som dels
spiller med på salmerne og dels spiller et solonummer.
Foreløbig har vi to på tværfløjte, en på horn,
en violin duo og en på klarinet. Organist Hans
Brehm koordinerer, og i kirkebladet vil der stå
»med ekstra musik« ved de aktuelle gudstjenester.

SEDEN
Babysalmesang er for mor
eller far og barn, og det er
ganske gratis! Vi
mødes kl. 11.00 i kirken og
synger for børnene, og bage
fter
er der tid til at
hygge sig med en kop kaffe
og få snakket med de andre
foræ
ldre om alt,
hvad man som nybagt far eller
mor kan ha’ brug for at få vend
t.

• opstart d. 21. februar
• 8 onsdage kl. 11.00 - 12.00
• afslutning d. 18. april

Seden Kirke

Mindelundsvej 47, 5240 Oden

se NØ

Tilmelding på: 7783dih@km
.dk

eller kontakt kirke– og kult

urmedarbejder Ditte
6 Hassing tlf

. 23 20 55 72

Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
27. august

2017

Seden

Lilly Maria Elkjær Madsen, Otto Ruds Vej 123

3. september

2017

Seden

Alexander Als Knudsen, Bjerggårdsløkken 78

3. september

2017

Seden

Rosa Barfod Iversen, Chr. Sonnes Vej 12

17. september

2017

Seden

Milan Bo Skov Mørk Hansen, Gryagervænget 76

17. september

2017

Seden

Bertram Ditlev Klingenberg, Mindelundsvej 94 B

22. oktober

2017

Seden

Alma Hjorth Savatier, Slagenvej 3

29. oktober

2017

Seden

Tobias Flade Strickertson, Hvenekildeløkken 310

26. august

2017

Åsum

Leonora Løvendahl Vestergaard, Åbrinken 48

24. september

2017

Åsum

Christian Honoré Blomstrøm, Utzons Allé 54

Viede, kirkeligt velsignede
26. august
2017
Åsum
			

Mette Krogsgaard og Rasmus Wilhelm Vestergaard,
Åbrinken 48

4. november 2017
Seden
			

Camilla Lynggaard Jørgensen og Mikkel Egedorf,
Dagmargade 9

Døde, begravede, bisatte
24. august

2017

Seden

Bodil Abildgaard Nielsen, Fjordholmen 60

28. august

2017

Seden

Knud Erik Emborg, Strand Allé 20

10. september

2017

Seden

Kaj Dinesen, Fjordholmen 6

10. september

2017

Seden

Viggo Jacob Hansen, Fridasholmvej 28

22. september

2017

Seden

Bent Melbye, Øderløkken 11

25. september

2017

Seden

Børge Ruben Ehlers, Fridasholmvej 57

29. september

2017

Seden

Holger Christian Duus, Skovvej 10

5. oktober

2017

Seden

Grethe Juul Nielsen, Poppelhaven 33

9. oktober

2017

Seden

Niels Kristensen, Egholmen 31

21. oktober

2017

Seden

Tove Kirsten Abildgaard, Hvenekildeløkken 304

2017

Seden

Jørgen Laurits Yndal, Fridasholmvej 8 001

24. august

2017

Åsum

Thora Helene Nielsen, Vollsmose Allé 40 D

18. oktober

2017

Åsum

Hans Ejner Christensen, Rågelundsgyden 12

7. november
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Gudstjenester
Seden

Åsum

Søndag 10. 2.s. i advent

kl. 11.00 NHE

kl. 9.30 NHE

Søndag 17. 3. s. i advent

Ingen

DECEMBER
kl. 14.00 LMR

			

Fælles julekoncert

Søndag 24. Juleaften Hvenekilden
Juleaften
		
		

kl. 11.00
kl. 13.00
kl. 14.15
kl. 15.30

Mandag 25. Juledag

kl. 9.30 LMR

Tirsdag 26

2. juledag

Søndag 31. Julesøndag

NHE
NHE
NHE
LMR

kl. 14.00 LMR
kl. 11.00 LMR

kl. 11.00 NHE

Ingen

Ingen

Ingen

kl. 11.00 NHE

kl. 14.00 NHE

JANUAR
Mandag 1.

Nytårsdag

Søndag 7.

1.s.e h. 3 k.

Søndag 14. 2. s. e h. 3 k.

kl. 9.30 LMR

kl. 11.00 LMR

kl. 11.00 NHE

Ingen

		

Med ekstra musik

Søndag 21. Sidste s. e h. 3 k.

kl. 9.30 LMR

kl. 11.00 LMR

			

Med ekstra musik

Søndag 28. Septuagesima

kl. 9.30 NHE

Ingen

Søndag 4.

Seksagesima

Søndag 11. Fastelavn

kl. 10.00 NHE

Ingen

Ingen

kl. 14.00 LMR

			

Familiegudstjeneste

Søndag 18. 1. s. i fasten

kl. 11.00 NHE

kl. 9.30 NHE

		

Med ekstra musik

Søndag 25. 2. s. i fasten

kl. 9.30 NHE

			

kl. 11.00 NHE
Med ekstra musik

MARTS
Søndag 4.

3. s. i fasten

LMR Lise Marie Ranum

kl. 11.00 LMR

kl. 9.30 LMR
NHE Nils Holger Ellekilde
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