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Glædelig jul
& godt nytår

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

Vi nærmer os årets slutning, og der er efterhånden ingen tvivl om, at
2020 vil blive husket,
som et af de mærkeligste
år i verdenshistorien.
Hvor længe effekterne
får lov at vare ved, det
har ganske tydeligt vist
sig, at være helt uforudsigeligt.
Den altoverskyggende udfordring i kirken er
selvfølgelig julen. Henover efteråret havde vi
mange forskellige planer oppe at vende, og
bedst som vi synes vi havde fundet en fantastisk løsning, kom der en ny række restriktioner, både formelle fra regeringen og uformelle
fra stiftet, som gjorde at vi måtte ændre vores
planer fuldstændigt. Men vi mener dog (i skrivende stund), at vi har fundet frem til en god
løsning, selvom den uden tvivl også giver udfordringer.
Eksempelvis er der ingen udsigt til, at vi kan
holde julegudstjeneste på plejehjemmet, som
ellers plejer at være starten på det hele den
24/12 og det er vi rigtig kede af. Vi prøver at
se, hvordan vi ellers kan gøre vores, for alligevel at bringe julens glæde og budskab til plejehjemmet.
Derudover, så er Seden kirke så lille, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at holde jul på
en meningsfuld måde, inden for de givne restriktioner. Derfor har vi besluttet, at vi holder vores julegudstjenester i Åsum kirke, hvor
vi har mulighed for at have sangere, der kan stå
på forsvarlig afstand af menigheden, og vi kan
være flere om at holde jul sammen i Åsum kirke. Det betyder altså, at hvis man bor i Seden,
så skal man i år til Åsum, hvis man vil i kirke den 24/12. Og det jo nok første gang i over
600 år, at der ikke bliver holdt juleaften i Seden
kirke. Det har ikke været en nem beslutning,
men med de givne forhold, så er det sådan, at
vi kan gøre det bedst og mest meningsfuldt. Til
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inden det hele måske og forhåbentlig kommer
tilbage, til det vi kaldte normalt i 2019. Men vi
kommer helt sikkert til at ramme et par skær
endnu, inden da.
Det er rigtig dejligt, at vi stadig væk ser så mange af jer i kirken, som vi nu engang kan rumme, og at I kommer til vores arrangementer,
når vi kan få lov at holde dem.
Sidste år holdt jeg en juleprædiken om min
jul i Egypten, som dengang var min mærkeligste jul nogensinde. Den ser ud til nu at måtte vige pladsen, men ikke desto mindre, så skal
det nok blive jul. Julen var i sin oprindelighed,
det største traditionsbrud nogensinde, og det er
måske meget sundt, at vi får lov at opleve endnu et gevaldigt traditionsbrud af og til og lærer,
at vi trods alt kan komme ud på den anden side
med skindet, troen og glæden i behold.
Charlotte, menighedsrådene og jeg ønsker jer i
alt fald en helt fremragende jul, et godt nytår,
og vi vil gøre vores bedste for at være med til at
holde juleglæden i live her i sognene.
Og så kan I i øvrigt glæde til en fantastisk flot
og nykalket kirke i Åsum, som åbner lige inden jul.
Anders Skaanning Andersen
sognepræst

gengæld holder vi så i år jul i Seden kirke den
23/12, da vi ved, at der er mange skilsmissefamilier i sognet og folk der af den ene eller anden grund skal arbejde den 24/12, så de ikke
kan holde jul med deres familie. For at give
dem chancen for alligevel at få en jul i kirken,
holder vi derfor også en tjeneste lillejuleaften.
Vi holder selvfølgelig også tjenester den 25, 26,
og 27/12, så der er altså stadig rig mulighed for
at komme i kirke i julen og vi glæder os til at
se jer!
Derudover prøver vi hele tiden at forny os selv.
Således har Charlotte afholdt en række fyraftensgudstjenester i Rytterskolen i Åsum, som
også er blevet lagt op online. Vi er også i gang
med at finde ud af, hvordan vi på bedste vis
kan holde jul sammen med skoler og børnehaver etc., og det er forhåbentlig på plads, når
dette blad udkommer. Den uvished, der ligger i
at reglerne ændrer sig fra uge til uge, gør at det
er svært for os at følge med, men vi gør hvad
vi kan. Vi kommer ikke udenom, at der er af
og til vil være arrangementer, der bliver aflyst,
men det stopper os ikke fra at blive ved med
at arrangere nye. Vi må jo trods alt forsøge at
holde fast i håbet, og det er utrolig dejligt, når
det af og til lykkes at afvikle noget. Vi havde
også alle sammen glædet os til at skulle have
holdt Halloween sammen med børnene igen i
år, og Allehelgens dag blev absolut en anderledes omgang end det har været de andre år, både
i Åsum og Seden.
Alt i alt er situationen den, i både Seden og
Åsum, at vi gør vores bedste, også når det virker som om, at vi famler lidt i blinde. Så må vi
se, om vi lærer helt at navigere i disse forhold

Hold øje med Facebook
siden »Seden og Åsum
Sogne«, hvor der
lægges indslag op!
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Se omtaler på www.sedenkirke.dk

Fra menighedsrådet
Mindelunden
Gruppen af frivillige er, med Ulrik Damsted som koordinator, godt i gang med at
rydde træer og buske i Mindelunden, således at den til næste år igen fremstår i velholdt stand, klar til fremtidige arrangementer samt til undervisningsformål.
Skivedepotet og toiletbygningen er næste
projekt. Lige nu arbejdes med ansøgning
om tilladelse til etablering af to shelters på
det gamle skydebaneområde.

Julegudstjenester
Coronarestriktioner medfører begrænsninger i antallet af deltagere i den enkelte gudstjeneste. I Seden Kirke betyder det så voldsomme begrænsninger, at alle gudstjenester
den 24. kun gennemføres i Åsum, hvor der
må være 90 deltagere i gudstjenesten.
Den 23. vil der være gudstjeneste i Seden
kl. 16.00, hvor der må være maks. 46 deltagere. Den 25. og 26. gennemføres ligeledes
gudstjenester i Seden kl. 11.00. Se den fulde
gudstjenesteliste andet sted i bladet.
Gudstjenesterne gennemføres med ekstra
musikere og sangere og uden at deltagerne
synger med.
Vi håber på denne måde at imødekomme
flest muligt.

Sognegård
Sognegården rykker nærmere. Odense Kommune har meldt positivt ud og arkitekten har iværksat det videre forløb
med ansøgning af byggetilladelse og jordkøb. Forventet byggestart sidst i 2021.
Sognegården bliver en tilbygning til kirkekontoret og kommer til at indeholde mødelokale til ca 150 personer samt bedre faciliteter til konfirmander og afholdelse af møder.

Gudstjenesteliste
23. december
Seden kl. 16.00 ( ikke sang 46 )
24. december
Åsum Familie kl. 10.00
– alm. kl. 11.30, 13.00 og 14.30
(maks. 90 deltagere )

Valg
Menighedsrådsvalget er næsten overstået.
Det nyvalgte menighedsråd konstitueres
den 25. november.
Det nye menighedsråd består af:
• Jane Jegind – nyvalgt
• Kirsten Janby – nyvalgt
• Birgit Jäger – genvalgt
• Karin Holst Nielsen – genvalgt
• Michael Jensen – nyvalgt
• Rene Melby – genvalgt
• Hans Jørgen Jønsson – genvalgt
• Niels Mertz Rasmussen – genvalgt

25. december
Åsum kl. 9.30
25. december
Seden kl. 11.00
26. december
Seden kl. 11.00
27. december
Seden kl. 9.30
Åsum kl. 11.00


Valget er for en fire-årig periode.
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Niels Mertz Rasmussen

Aktiviteter
Gammel og glad
Mere end nogensinde før er vi blevet
mindet om styrken i det sociale samvær.
Gammel og glad er et socialt forum
for 65+, hvor vi mødes over kaffe og
hjemmebag til en snak om, hvad der
rører sig.
Vi forventer at starte op igen søndag
den 7. februar 2021 kl. 14-16.30.
Arrangementet afholdes i Seden Menighedshus, Mindelundsvej 110, 5240
Odense NØ, og det koster 10 kr. for
kaffe og kage.
Tilmelding nødvendig til Maj-Britt
Emborg tlf. 42 43 42 90 eller mail
maj-britt-emborg@hotmail.com senest
den 5. februar 2021.
Aflysning kan finde sted – afhængig af
coronasituationen.
Sheila og Maj-Brit Emborg

Sognecafeen
Sognecafeen starter op igen den 4. februar
2021 med hensyntagen til gældende vejledning
for covid-19.
Cafeen afholdes i konfirmandstuen Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ den 1. torsdag
i måneden kl. 14-16.
Den 4. februar – »Toner fra himlen«
viseforedrag om komponisten Kai Normann
Andersen.
PH-duoen kirkesanger Helen Gerup synger viserne og tidligere museumsinspektør Per
Karlsen fortæller om Kai Normann Andersen
og hans samtid og akkompagnerer på guitar.
Den 4. marts – »Hvorfor er naturen
ved skydebanen så særligt fredet?«
Nærmere program vil være at finde på kirkens
hjemmeside, når vi kommer ind i det nye år.

Besøgstjeneste i Seden
Vil du gerne have besøg af et nyt menneske
i din hverdag? Vil du gerne være besøgsvært
og åbne dit hjem for en besøgsven?
Ideen er, at der regelmæssigt kommer en
besøgsven forbi, hvor det eneste man skal
som vært, er at åbne sit hjem. Gennem disse besøg kan der skabes en relation, som du
kan have glæde af i hverdagen til en snak,
en gåtur, alt efter dit behov.
Som besøgsven er det vigtigt, at kunne være
til stede, være lyttende, samt have lyst til at
give noget af sig selv i mødet med et nyt
menneske.

Vi vil forsøge at matche besøgsven og besøgsvært, så der kan skabes en god relation,
samt glæde over regelmæssige besøg.
Kontakt koordinatorerne:
Stinna Kristiansen
Mobil: 53 61 21 05
E-mail: stinna90@mail.com
Karin Holst Nielsen
Mobil: 23 96 10 54
E-mail: karin@livscirklen.dk
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Aktiviteter
Andagter på Hvenekilden
1. kvartal 2021
Samtalegruppe
ved tab af ægtefælle

Hvis det tillades pga. restriktioner covid-19
bliver datoerne i 1. halvår følgende:
• Torsdag den 14. januar

Vi vil samtale om:
• At blive alene – om at miste
• At være alene – om hverdagen uden
ægtefællen
• At leve alene – om den nye virkelighed.
Hvis du ønsker at deltage i en gruppe,
kontakt: Karin Holst Nielsen på telefon 23 96 10 54 eller e-mail:
karin@livscirklen.dk
Materiale findes i Våbenhuset!

• Torsdag den 11. februar
• Torsdag den 11. marts

Rådyr på kirkegården
sørgelige syn af et gravsted, der er ødelagt
af rådyrene.

Seden kirke har længe haft en udfordring
omkring rådyr der forcerer elhegn, og spiser
de blomster, de kan finde på kirkegården.
Mange pårørende er berørt og kede af, at de
blomster de sætter på deres kæres gravsteder
forsvinder.
Gennem tiden er der afprøvet mange tiltag,
men der er endnu ikke fundet dét tiltag,
som har kunnet løse udfordringen.
I menighedsrådet er vi opmærksomme på
problemet, men de forsøg der er blevet afprøvet har ikke virket.
Det er blevet besluttet, at en gruppe jægere
inden jul vil skyde nogle dyr, så bestanden
mindskes.
Graverne har erfaret, at der er nogle blomster rådyrene ikke kan lide, og det kan være
en opfordring til pårørende, at se listen til
højre igennem – og derfra vælge de blomster, der kan bruges og dermed undgå det

Rådyrene spiser især
• Stedmoderblomster, tulipaner og roser
• Men også: Krysantemum og nelliker
• Helst ikke: Påskeliljer, tagetes, alstromeria,
primula, liljer, solsikker, statise, gerbera,
levkøj eller iris
Der kan med tiden føjes flere til listen!
Venlig hilsen
Menighedsrådet ved Seden kirke
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Siden sidst i Seden og Åsum
Døbte
9. august
15. august
5. september
3. oktober
3. oktober
4. oktober
17. oktober
30. august
13. september

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Seden
Åsum
Åsum

Gabriel Alexandru Marin Dragomir Linnebjerg
Alberte Kjær Rørdam
Viktor Lukas Roman
Alba Goldek
Agnes Hallin Jensen
Sirius Villads Jepsen
Tilly Brandi Suadicani
Valdemar Bjørnhart Schmidt Pedersen
Otto Ove Knage Juul

Vielser, kirkelige velsignelser
8. august
22. august
18. september
19. september

2020
2020
2020
2020

Seden
Åsum
Åsum
Åsum

Liza Marenny Mertz og Martin Kallestrup
Mette Marie Jensen og Søren René Guldhammer Hansen
Iben Bager Sjødahl Nielsen og Ibn Carsten Bager Sjødahl
Camilla Fønss og Ole Hilding Rask

Døde, begravede/bisatte
30. juli
1. august
2. august
5. august
18. august
19. august
23. august
24. august
27. august
29. august
2. september
4. september
6. september
10. september
25. september
5. oktober
16. oktober
19. oktober
19. oktober
24. oktober

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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

Katharine Hedwig Grønne
Else Drost
Knud Barfred Pedersen
Ritta Anna Moeslund Emborg
Lene Kannegård Holm
Svend Juul Pedersen
Helmer Rækjær Nielsen
Viggo Michael Rasmussen
Arne Bom
Laila Kathrine Pedersen
Linda Herdis Nielsen
Robert Ranzau Nielsen
Thyra Vadgaard
Ragnhild Hansen
Benny Jørgensen
Marie Pallesen
Herdis Pedersen
Niels Peder Nielsen
Birgit Løkke Fonnes
Lis Knudsen
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Gudstjenester
Seden

Åsum

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 16.00

Ingen
Ingen
kl. 11.00 ANSA
Ingen

DECEMBER
Søndag 6.
Søndag 13.
Søndag 20.
Onsdag 23.

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Lille juleaften

CRK
CRK
ANSA
ANSA

		

Familiegudstjeneste

Torsdag 24. Juleaften

Ingen

kl. 10.00 ANSA

			

Familiegudstjeneste

			
			
			
Fredag 25. Juledag
kl. 11.00
Lørdag 26. Anden juledag
kl. 11.00
Søndag 27. Julesøndag
kl. 9.30
Torsdag 31. Nytårsaften
kl. 14.00

kl. 11.30
kl. 13.00
kl. 14.30
kl. 9.30
Ingen
kl. 11.00
Ingen

ANSA
CRK
CRK
CRK

CRK
CRK
ANSA
ANSA

ANSA

JANUAR 2021
Søndag 3.
Søndag 10.
Søndag 17.
Søndag 24.
Søndag 31.

Helligtrekongers søndag
1. s.e.h.3 k.
2. s.e.h.3 k.
Sidste s.e.h.3 k.
Septuagesima

kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
Ingen

ANSA
CRK
ANSA
ANSA

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30

ANSA
CRK
ANSA
ANSA
IBA

Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00

CRK
CRK
ANSA
ANSA

kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 11.00
kl. 9.30

CRK
CRK
ANSA
ANSA

3. s. i fasten
4. s. i fasten
5. s. i fasten
Palmesøndag

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00

CRK
ANSA
ANSA
CRK

kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30

CRK
ANSA
ANSA
CRK

FEBRUAR
Søndag 7.
Søndag 14.
Søndag 21.
Søndag 28.

Søndag 7.
Søndag 14.
Søndag 21.
Søndag 28.

ANSA Anders Skaanning Andersen

CRK Charlotte Rørdam Kristensen

IBA Ina Balle Aagaard
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