4

Menighedsrådsvalg 2016 | SIDE 3
Halloween i Fredens Kirke | SIDE 4
Begyndergudstjeneste | SIDE 5
Koncerter i efteråret 2016 | SIDE 8
Nr. 4 - 2016 | SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER

ADRESSER
Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen,
Vestre Distrikt
Skibhusvej 174, 5000 Odense C. Tlf. 66 12 35 85.
E-mail chla@km.dk. Træffes bedst mellem
kl. 16-17, eller efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen, Østre Distrikt
Monbergsvej 40, tlf. 65 90 37 44.
E-mail: kajj@km.dk. Mandag fri.
Sognepræst Dinna Jørgensen, Midterste Distrikt
Bangs Boder 4, 5000 Odense C. Tlf. 20 27 04 19.
E-mail: dij@km.dk. Fredag fri.
Kirkekontoret: Skibhusvej 162, tlf. 66 12 87 01.
E-mail: fredens.sognodense@km.dk.
Kordegn: Kirsten Waade. Tlf. 66 12 87 01.
Kontortid: Mandag – fredag kl. 9-13. Torsdag
tillige kl. 16-18. Lørdag efter forudgående aftale.
Kirkegården: Henvendelse til Kirkegårdskontoret,
Falen 40, 5000 Odense C, Tlf. 65 51 27 47.
Fredens Kirkes åbningstider: Mandag til fredag
kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18. Lørdag efter
forudgående aftale med kordegnen.
Organist: Claus Ladekjær Wilson.
Tlf. 61 66 55 43. E-mail: clauswilson@gmail.com
Træffes efter aftale.
Organistassistent: Anne Mette Stæhr.
Tlf. 51 22 43 31.

Fleksjobber i Fredens kirke
Når jeg fortæller, at mit
fleksjob er i Fredens
Kirke, bliver jeg ofte
spurgt om, hvad jeg
laver jeg sådan et sted?
Det kan jeg godt fortælle jer. Det er en arbejdsplads med utrolig
mange funktioner og arbejdsopgaver, hvor
alle gør sit bedste og bidrager med en enorm
stor glæde samt en behagelig atmosfære. Det
er inspirerende at opleve hvor meget, der ligger bagved alle de kirkelige handlinger, hvilket ikke var noget, jeg før havde gjort mig
tanker om, da tingene jo bare fungerede, når
jeg brugte kirken. Herudover foregår der en
masse andre aktiviteter i kirken, hvorunder

KOM OG LEG MED

Kirketjener: Per Rasmussen. Træffes i Sognehuset,
Tlf. 51 85 59 49. E-mail: per@fredens-kirke.dk
Kirketjener: Esben Tonni Birch Nielsen.
Træffes i Sognehuset, Mobil: 51 85 59 46.
E-mail: esben@fredens-kirke.dk
Vikar for kirke- og kulturmedarbejder:
Mettea Engelund. Mobil 23 86 38 44.
E-mail: Mettea_engelund@yahoo.dk
Menighedsrådsformand: Ove Erling Mortensen.
J. L. Heibergs Vej 13 A, 5230 Odense M,
Mobil 51 85 59 43. E-mail: omor@tietgen.dk

Legestue

Kirkeværge: Ernst Broe, tlf. 40 32 35 43.

Legestuen er åben året rundt og er et
tilbud til alle børn fra 0-6 år sammen
med forældre, bedsteforældre eller
barnepige m/k. Der er åbent mandag,
onsdag og fredag fra 9.30-12.30. Det
koster 10 kr. pr. gang. Pengene går til
turarrangementer mv. Der er ingen
tilmelding, man kan bare møde op.

Redaktionsudvalg: Anne Heinze, Christian
Raun Larsen, Dinna Jørgensen (ansv.hav.),
Karen Ulletved og Karin J. Jensen.
Næste nummer af kirkebladet:
Deadline 28. oktober. Udkommer ultimo november.
Modtager du ikke kirkebladet,
kontakt da venligst kirkekontoret.
Fredens Sogn udgives af menighedsrådet.
Design og Tryk: OAB-Tryk ApS, Odense
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LÆS MERE OM GUDSTJENESTER,
AKTIVITETER, “HVAD GØR JEG NÅR”
PÅ: WWW.FREDENS-KIRKE.DK

Menighedsrådet

mange mennesker dagligt kommer ud og
ind af huset. Derfor udfører jeg mange forskellige og alsidige arbejdsopgaver, når jeg er
på arbejde, heriblandt: at lave kaffe, dække
op til møder, udføre lettere rengøring, assistere ved kirkelige handlinger, assistere ved
legestue samt babysalme sang m.m.
Der er blevet taget utrolig godt imod mig,
og jeg er kun blevet velmødt af åbne og
imødekommende mennesker. Fredens
Kirke og menneskene bagved giver masser
af rum og plads til nytilkomne. Det skal I
have tak for, og jeg håber inderligt, at jeg
fremover vil være en del af Fredens Kirke.
Anita Rasmussen

Der afholdes
orienterings og
opstillingsmøde
Tirsdag den 13. september
kl. 19 i sognehuset,
Skibhusvej 162, Odense C
Kom og vær med til at påvirke
udviklingen i Fredens Sogn.
Se dagsorden for mødet på vores
hjemmeside og i dagspressen.
Officiel valgdato er fastsat til
den 8. november 2016.

Kaharina Luther – Munkens brud
Co-produktion mellem TRIOfabula (Tine K.
Skau) & Måle Fortælleteater (Anette Jahn)
Om handlingen: I forestillingen møder vi
Luthers kone, Katharina, netop som Luther
er død, og hun kommer ind i slotskirken
i Wittenberg. Luther har via testamente
sikret, at deres fire børn kan blive sammen
med deres mor - men lovgivningen vil ikke
anerkende, at en enke beholder sine børn.
Forestillingen bliver hendes forsvarstale
overfor publikum, hvor hun fortæller sin
livshistorie. Vi er med hende, da hun som
4-årig mister sin mor og bliver sat i kloster
af faren. Vi er med hende i klosteret, hvor
hun vokser op i tavshed og som det eneste
barn. Vi følger hende som novice, og da hun

afgiver sit nonneløfte som 16-årig. Videre, da
hun i al hemmelighed læser i en bog skrevet
af den munk, som hele verden hvisker om.
Hvad skriver Luther, som får hende til at
overtale otte andre nonner til at flygte fra
klosteret en påskemorgen? Hvordan bliver
hun som bortløben nonne til Luthers kone?
Og hvordan er det at være gift med den store
reformator? Forestillingen viser reformationens konsekvenser for en konkret kvindes
liv - samtidig hører vi om Luthers reformerende tanker og handlekraft.
Opføres i Fredens Kirke onsdag den 26.
oktober kl. 13.00 og 19.00. Der er gratis
adgang. Alle er velkomne.
Menighedsrådet

Babysalmesang

Menighedsrådsvalg 2016
Hermed blæses der til valgkamp i Fredens
Sogn. Alle, der har en mening om sognets
fremtid eller specielle ideer til, hvordan
sognet skal fungere i fremtiden, opfordres
til at melde sig til den interessante og
givende opgave, det er at være medlem af
et menighedsråd. I Fredens Sogn er der
15 medlemmer af rådet, og 5 suppleanter.
Suppleanterne skal sikre, at der altid er 15
ordinære medlemmer.
Det må være sådan, at Fyns største sogn
råder over ressourcer til at danne et bredt
funderet nyt menighedsråd, der kan tiltræde
første søndag i advent i år, så der kan arbejdes
videre med alt det gode, vi har i gang samt
indarbejde nye tanker og ideer i det, som allerede ligger på tegnebrættet. De kommende
4 år vil stå i lyset af vor flotte kirkes 100-års

FOR DE HELT SMÅ

fødselsdag i 2020. Forberedelserne er i gang
allerede, så det kan blive fejret på behørig vis.
Kirke og Sognehus er i det seneste årstid
renoveret, og dette er netop afsluttet. Derfor
er de faciliteter, der tilbydes menigheden,
i orden, og vi håber, alle vil nyde at bruge
dem. Der bygges meget i vort sogn, derfor
er der sket det, som allerede nævnt, at
Fredens Sogn er blevet Fyns største. Det er
ikke i sig selv nogen målestok for, hvordan
det kirkelige miljø er eller skal være, men vi
har altid en forpligtelse til at løse opgaverne ordentligt. Derfor er det vigtigt, at der
til daglig er den nødvendige betjening og
organisation til at håndtere opgaverne.
Ove Erling Mortensen
Menighedsrådsformand

Mandag den 5. september 2016
starter vi et efterårshold med
babysalmesang i Fredens Kirke.
Der er begrænset plads på holdet,
derfor er tilmelding nødvendig. Det
koster 100,- kr. for ti gange. Er der
brug for det, vil der blive oprettet et
ekstrahold om tirsdagen.
Babysalmesang er en sjov, utraditionel måde at udvide sit sang- og
salmekendskab på og samtidig være
sammen med sit barn og andre
forældre. Vi synger salmer, danser
og bruger fagter.
Tilmelding til kirkekontoret
på tlf. 66 12 87 01
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TØR DU VÆRE MED?

Minikonfirmander
En ny sæson for minikonfirmander
starter den 14. september 2016.
Alle 3. klasser på Skt. Hans Skole
inviteres til at deltage.
Der undervises onsdage fra 15.00 til 16.30.
Undervisningen afsluttes med en familie
gudstjeneste 1. søndag i advent den 27.
november kl. 14.00. Efter gudstjenesten
er der æbleskiver og juleklip.

Halloween i
Fredens Kirke
Tirsdag den 1. nov. kl. 17.30
Familiegudstjeneste om lys
og mørke, håb og mod
Kl. 16.30 mødes vi i Sognehusets
kælder, hvor vi skærer flotte græskarlygter. Lygterne tager vi med over
til kirken, hvor de kan stå sprede lys
under gudstjenesten.
Kirken giver græskar og lys, I skal
bare tage en kniv og ske til at skære
og udhule græskaret med.
Kl. 17.30 er der gudstjeneste i kirken
for små og store. Temaet er: “At turde
tro, håbe og more sig – også midt i
mørket”. Kl. ca. 18.00 er alle velkomne
til at hygge sig i Sognehuset over en
god skål fyldt med græskarsuppe.
Med venlig hilsen og på gensyn
Karin Jeldtoft Jensen
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Minikonfirmandundervisning handler om
kirke og kristendom. Det koster ikke noget
at deltage. Tilmelding til kirkekontoret tlf.
66 12 87 01 senest 1. september.
Yderligere oplysning kontakt:
Sognepræst Dinna Jørgensen
på 20 27 04 19 eller dij@km.dk

Konfirmandforældremøde
Onsdag den 21. september
holder jeg møde for mine konfirmander og deres forældre.
Mødet indledes med en gudstjeneste,
der begynder kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der kaffe, te og sodavand
med kage. Derefter information om
konfirmandundervisningen og lejlighed til at stille spørgsmål.
Dinna Jørgensen
sognepræst

Begyndergudstjeneste

KOM OG VÆR MED

Torsdag den 8. september kl. 19.
Begyndergudstjenesten indleder
velkomstaftenen for to af Fredens
Kirkes nye konfirmandhold og
deres familier, men gudstjenesten
er for alle interesserede.
Begyndergudstjeneste giver en introduktion til gudstjenestens “spilleregler”:
· Hvornår skal vi rejse os, når vi er til gudstjeneste og hvorfor?
· Hvad er det for nogle tekster, vi hører?
· Hvem har opfundet Fader Vor?
· Hvem er den Herre, som vi ønsker,
må være med os alle?
· Hvorfor ”fejrer” vi dåb og nadver?
· Hvorfor står præsten med ryggen til
menigheden?

Som et blad
i vinden
Torsdag den 22. september
kl. 17.30 holder vi familie
gudstjeneste i Fredens Kirke
Det skal handle om lethed og tyngde
– både i det vi kan se og det, vi kun
kan mærke. Bagefter er der spisning i
Sognehuset for alle, der har lyst. Det er
gratis, og der er ingen tilmelding
Christian Raun Larsen
sognepræst

Kom og få svar på nogle af spørgsmålene
ved aftengudstjenesten.
På gensyn
Karin Jeldtoft Jensen
sognepræst

Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september
kl. 10.00 holder vi høstgudstjeneste i Fredens Kirke.
I en festligt pyntet kirke
takkes traditionelt for høst
på marker og i haver.
Efter gudstjenesten er der frokost i
Sognehuset. Alle er velkomne,
det koster ikke noget, men man er
meget velkommen til at betænke
Menighedsplejen i Fredens Sogn
med et bidrag.
I forbindelse med frokosten holdes
menighedsmøde, hvor menigheds
rådet orienterer om økonomi
og visioner.
Dinna Jørgensen
sognepræst
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FORENINGEN FOR SOGNEMØDER

Arrangementer i 2. halvår 2016

Onsdag den 7. september
2016 kl. 16.00-18.00

Onsdag den 7. september
2016 kl. 14.00-16.00

Generalforsamling i Foreningen for
Sognemøder ved Fredens Kirke
Afholdes i forlængelse af mødet med
Kristian List. Sammenlægning med
pensionistforeningen er på dagsordenen.

Redaktør Kristian List - Opture og nedture – Afvikling og udvikling.
Tidligere redaktør ved Fyens Socialdemokrat
Kristian List fortæller om 55 års dramatisk
samliv med Odense.

Onsdag den 2. november
2016 kl. 14.00-16.00
Christian Dichmeiss fortæller om sin tid
i Odense fra 1975 til nu.
Fra han kom til Odense i 1975, og her
fandt den længste del af hans præstetid
sted, de første 19 år som præst i Thomas
Kingos sogn, de sidste 14 år som domprovst i Skt. Knuds provsti.

Onsdag den 5. oktober 2016
kl. 14.00-16.00
Forstander Gert Niemann fortæller om
sit liv med ordblindhed.
Tidligere forstander Gert Niemann
fortæller om sine oplevelser på ordblindeefterskolen Nislevgård og overvejelser om
årsagen til ordblindhed.
6

I årene fra 1981- 1995 var han også formand for DKU (Dansk kirke i udlandet).
Der fortælles fra spredte træk fra disse
mange travle år, og forsøges ikke at tegne
noget skønmaleri.
På den anden side lægges heller ikke
skjul på, at det for ham er en tid, han ser
tilbage på med stor taknemmelighed.

Onsdag den 7. december
2016 kl. 18.00-20.00
Julefrokost i sognehuset.
Traktement og pris oplyses senere.

KOM OG VÆR MED

Mandagscafeen efterår 2016
Så er mandagscafeen klar til en ny sæson med et meget spændende program.
Vi ønsker, at alle dem, der sidder alene, kommer i cafeen, hvor vi altid har kaffe
på kanden og hjemmebagt kage. Som noget nyt har vi sat prisen til kun 30 kr.
pr. person. Alle arrangementerne er fra kl.14:00 – 16:00. Som det eneste arrangement starter julespisningen kl.17:00

Program for Mandagscafeen efterår 2016
September
26-09-16 Velkommen og det nye program.
Oktober
03-10-16 Banko og spisning.
10-10-16 Foredrag v/ Anders W. Berthelsen
Det danske sprog.
17-10-16 Bedemanden fra Kerteminde
Synger Osvald Helmuth sange.
24-10-16 Foredrag v/ præst Christian R. Larsen
31-10-16 Musik med - SORT GULD 5 mandsorkester
November
07-11-16 Banko og spisning.
14-11-16 Musik og sang. - Claus Wilson spiller.
21-11-16 Koret Oldstars synger.
Koret på 7 damer + 1 på harmonika.
28-11-16	Æbleskiver og kaffe.
Karin J. Jeldtoft læser op og Claus Wilson spiller.
December
05-12-16 Julespisning. - Vi spiser en dejlig julemiddag.
Menu: flæskesteg, medister, rødkål.
Transport: Hvis du bor i Fredens sogn, kan der kan bestilles kirkebil, så man
bliver afhentet og kørt hjem igen. Dette sker ved at ringe på kirkekontoret
senest fredagen før tlf. 66 12 87 01.
Al henvendelse skal ske til:
Allan Sørensen Tlf. 41 29 89 69.

Sammen er det sjovere

FOR DE ÆLDRE

Efterårsprogram
pensionistklubben
Torsdag den 1. september
Udflugt
Torsdag den 20 oktober kl. 14.30
Vi får besøg af formanden for
Ældresagen Palle Vennekilde
Torsdag den 17. november kl. 14.30
Vi får besøg af biskop Tine Lindhardt,
der vil tale over emnet: Hvad skal vi
med Bibelen i det 21. århundrede?
Torsdag den 15. december kl. 14.30
Juleafslutning med en kort guds
tjeneste derefter underholdning ved
Egebæk Børnehave og oplæsning ved
sognepræst, Karin Jeldtoft Jensen

Open by Night
Som medlem af Skibhusforeningen vil
Fredens Kirke være en del af arrangementet Open by Night fredag den 2.
september. Kirken vil være åben fra
19.00 til 22.00, der vil være forskellige
former for underholdning, loppemarked, og der bydes på en forfriskning.
Menighedsrådet
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Koncerter i
efteråret 2016
I efteråret 2016 har vi et flygel i kirken af
mærket Schimmel. Det skal bruges til gudstjenester, babysalmesang, koncerter og i det
hele taget så meget som muligt. Koncerterne
i efteråret bærer præg af dette. I koncerterne
prøver at vi at udnytte både orgel og flygel i
forskellige sammenhænge.

sten og spillede for hende, da hun for mange
år siden var i DK for at modtage Sonnings
Musikpris. Hun syntes, det var sjovt, at
Anne Mette Stæhr brugte hendes små stykker, som hedder: Musical Toys/Musikalsk
Legetøj, til at skabe en rød tråd gennem et
klassisk program.

Desuden præsenterer vi i samarbejde med
Posten koncerten med NOAH. Og 2 kor
har hver deres koncerter: Filharmonisk kor,
som øver i Fredens Kirkes lokaler, og derfor
kender vores hus godt. Samt Alsobate, som
øver på 1748 og kender Skibhuskvarteret
rigtig godt!

Søndag d. 30. oktober kl. 16.00
Iben Kejser, violin
Jacob Agerskov Buur, violin
Claus Ladekjær Wilson, klaver og orgel
Iben og Jacob er begge gode sangere, men
også gode violinister. Eller måske er det
omvendt. Jacob synger i søndagskoret, Iben
kender vi som vikar til gudstjenester og
bisættelser mm. Til daglig studerer de to
på konservatoriet, og i øvrigt bor de også i
vores sogn. Der spilles musik af Händel og
Bach og udnyttes, at der ikke blot er én men
hele to violinister. Desuden er det jo altid
spændende at høre, hvor forskelligt man
kan spille på violin.

Søndag d. 18. september kl. 16.00
Marie Hanskov, violin
Claus Ladekjær Wilson, klaver og orgel
Claus og Marie har efterhånden spillet en del
koncerter sammen. De mødtes på konservatoriet og oplevede, hvordan de bare nød
at musicere sammen. De vil i deres program
blande sonater med små lækre stykker. Der
bliver musik af Beethoven, Wieniawski,
Kreisler mm. Det meste bliver ved flygelet,
men de kommer også til orgelet.
Torsdag d. 29. september kl. 19.30
Anne Mette Stæhr, flygel
Ved koncerten i Fredens Kirke vil Anne
Mette Stæhr spille værker af nogle af de
store klaverkomponister: Beethoven, Schumann, Brahms og Ravel samt små stykker
af Sofia Gubaidulina. - og hun vil fortælle
om sit forhold til værkerne. De små stykker
af Sofia Gubaidulina har Anne Mette Stæhr
indspillet på CD, og hun mødte komponi8

Torsdag d. 17. november kl. 20.00
NOAH
Billetter kan købes på www.postenlive.dk.
NOAH har siden gennembruddet i 2012
leveret stemningsfuld og fængende dansksproget pop. Sanger og sangskriver, Troels
Gustavsen, er nu aktuel med singlen ’Vi
brænder’, som er forløberen til et kommende album og annoncerer samtidig en række
akustiske koncerter til efteråret.
Bag navnet NOAH gemmer sig sanger og
sangskriver Troels Gustavsen. NOAH er
garant for dansksproget pop fra allerøverste

hylde og med en velkendt, nordisk tone af
melankoli, har sangene gjort deres indtog
på de danske radiostationer og streamingtjenester. Siden gennembrudssinglen ’Alt Er
Forbi’ i 2012 har bandet markeret sig med
en steppebrand af dobbeltplatinvindende-hits som ’Over Byen’ og ’Det’ Okay’ og
dannede således grund for det selvbetitlede
debutalbum, der solgte Guld i 2013.
Torsdag d. 24. november kl. 20.00
Filharmonisk Kor
Ann Dybdal Eriksen, dirigent
Claus Ladekjær Wilson, klaver og orgel
Glæden ved at synge og arbejde med
musik på højt niveau er det, der driver de
omkring 60 rutinerede sangere i Filharmonisk Kor. Koret blev skabt i 1991 i et forsøg
på at skabe et grundlag, der kan sikre
publikum et bredt udvalg af koncerter med
kormusik. I dag medvirker Filharmonisk
Kor i næsten alle Odense Symfoniorkesters
koncerter med kormusik. Koret har netop
fået ny dirigent.
Mandag d. 19. december kl. 19.30
Alsobate, rytmisk kor fra Skibhuskvarteret
Postyr, Vokal-kvartet fra Århus. Vokalkvartetten fra Århus har slået sig sammen
med vores lokale rytmiske kor og Torstein
Danielson, som jo leder skolekoret på Skt.
Hans skole, om at lave en swingende lækker
julekoncert. Det koster 100,- kr. eksklusiv
gebyr, og billetter i forsalg købes gennem
BilletNet. Man kan dog også købe ved
døren, hvis der ikke er udsolgt forinden. Kig
på korenes hjemmesider for at høre mere,
www.alsobate.dk og www.postyrproject.com

Allehelgens gudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 15.00 i Fredens Kirke
Allehelgensgudstjenesten handler om livet
og erindringen om dem, vi har delt tilværelsen med, men som døden har skilt os fra.
Gudstjenestens salmesang, musik, prædiken, korsang og læsninger fra Bibelen
fortæller os vi om livet, som vi må leve i
troen på, at Gud er hos både vi levende
og de døde og troen på, at døden ikke kan
skille os til evig tid. En tro, som henter sin
kraft i Jesu opstandelse fra de døde den
allerførste påskemorgen. Prædikant er Ka-

rin Jeldtoft Jensen. Efter gudstjenesten får
du mulighed for at gå ud på kirkegården
og sætte levende lys. Lysene fås i kirken
ved udgangen.
Hvis gravstedet ikke ligger her i nærheden,
er der også mulighed for at tænde et lys inde
i kirken. Du er meget velkomne til at slutte
af med en kop kaffe og måske en lille snak.
Karin Jeldtoft Jensen
sognepræst

Gudstjenester Marienlund Plejecenter kl.13.15
Onsdag 21/9
Torsdag 6/10
Torsdag 10/11
Torsdag 8/12

Christian Raun Larsen
Dinna Jørgensen (Altergang)
Christian Raun Larsen (Altergang)
Dinna Jørgensen

Gudstjenester
på Sankt Hans
Parken
Mandage, klokken 15.00
12. september: Altergang
10. oktober
7. november: Altergang
12. december: Julegudstjeneste
Vi drikker kaffe og spiser kage
klokken 15.00, inden gudstjenesten
begynder.
Kom og lyt til dejlig klavermusik
ved organist Claus Wilson, sang,
læsninger, prædiken og hver anden
gang er der altergang.
Med venlig hilsen og på gensyn
Karin Jeldtoft Jensen
Sognepræst

9

Hvordan skal jeg forholde mig ved:

Faderskab, dåb, navneændring,
vielse og dødsfald
Faderskab: Anmeldelse af faderskab,
omsorgs- og ansvarserklæring, som giver
fælles forældremyndighed foretages på
www.borger.dk via NemID, senest 14
dage efter barnets fødsel, da der ellers vil
blive rejst faderskabssag gennem Statsforvaltningen.
Navngivelse:
Foretages på www.borger.dk ved hjælp af
NemID inden barnet er fyldt 6 måneder.
Navngivelse ved dåb skal ligeledes ske inden barnet er fyldt 6 måneder. Dato for dåb
aftales ved henvendelse til kirkekontoret.
Navneændring:
Foretages mod gebyr på www.borger.dk
ved hjælp af NemID
Vielse:
Dato og tidspunkt aftales med kirkekontoret. Borgerservice i bopælskommunen
kontaktes for udstedelse af prøvelsesattest,
der afleveres på kirkekontoret.
Der aftales samtale med den præst, der
skal forrette vielsen. Navneændring i
forbindelse med vielse er gebyrfrit, når der
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opnås et vist navnefællesskab og foretages
på www.borger.dk ved hjælp af NemID
Attester:
Kan rekvireres på www.borger.dk ved
hjælp af NemID
Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet
via www.borger.dk ved hjælp af NemID
senest to dage efter dødsfaldet. Hvis man
gør brug af en begravelesesforretning, kan
bedemanden være behjælpelig. Kirkekontoret bistår gerne ved anmeldelse af
dødsfald. Derefter kontaktes en præst for
aftale af kirkelig handling.
Samtale, sygebesøg m.v.:
Der rettes henvendelse til præsten
Kirkekontoret er i øvrigt behjælpelig ved
tvivlsspørgsmål.
Kirkegårdskontoret:
Fredens Kirkegård er kommunal. Der kan
rettes henvendelse til Odense Kommunes
Kirkegårdskontor, Falen 40, 5000 Odense C.
Telefon 65 51 27 43.			
n

Kirkekaffe
Som regel serveres der kirkekaffe efter hver søndagsgudstjeneste i Fredens Kirke. Kaffen
vil som oftest være sat frem på
et rullebord under orglet.
Menighedsrådet

Tor

OKTOBER
Lør

1
kl. 10.00 – 11.00: G
 udstjeneste.
2
19. søndag efter trinitatis.
kl. 9.30 – 11. 00: Babysalmesang.
3
kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.
kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
4
kl. 11.30 – 14.30: Influenzavaccination i sognehuset.

NOVEMBER
Tir

kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
1
kl. 17.30 – 19.00: Halloween

Ons

2 kl. 14.00 – 16.00: Sognemødeforeningen.

Tor

3

Fre

4

Fre

2 kl. 19.00 – 22.00: “Open by Night”.

Søn

Lør

3

Man

Søn

udstjeneste.
4 kl 10.00 – 11.00: G
15. søndag efter trinitatis.

Tir

Man

5 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

Ons

5 kl. 14.00 – 16.00: Sognemødeforeningen.

Lør

5

Tir

kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
6
kl.14.00 – 15.00: Demensgudstjeneste.

Tor

6

Søn

6

Ons

7 kl. 14.00 – 16.00: Sognemødeforeningen.

Fre

7

Man

Tor

8

Lør

8

Tir

8 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

Ons

9

Tor

10

Fre

11
12

Fre

9

Lør

10

kl. 19.00 – 19.45: K
 onfirmandfamilie
begyndergudstjeneste.

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste.
Søn
9
20. søndag efter trinitatis.
kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
Man 10
kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste. Alle Helgens dag.
kl. 15.00 – 16.00: Allehelgensgudstjeneste.
kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
7
kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.

 udstjeneste.
Søn 11 kl. 10.00 – 11.00: G
16. søndag efter trinitatis.

Tir

Man 12 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

Ons 12

Lør

Tir

Tor

13

Søn 13

Ons 14

Fre

14

Tor

15

Lør

15

Fre

16

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste.
Søn 16
21. søndag efter trinitatis.

Ons 16

Lør

17

Man 17 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.

Tor

17

Tir

18

Fre

18

Man 19 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

Ons 19

Lør

19

Tir

Tor

20 kl. 14.30 -16.00 Pensionistklubben.

Søn 20

Ons 21 kl. 19.00 – 20.30: Konfirmandforældremøde.

Fre

21

Man 21 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.

Tor

Lør

22

Tir

13 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

Søn 18

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste. 17. s.e.trinitatis.
kl. 16.00 – 17.00: Koncert.

20 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

22 kl. 17. 30 – 19.00: Familiegudstjeneste.

Fre

23

Lør

24 kl. 10.00 – 11.00: Dåbsgudstjeneste.

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste. 18. s.e.trinitatis.
Høstgudstjeneste og
Søn 25
menighedsmøde
kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
Man 26
kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.
Tir

27 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

Ons 28 kl. 17.30 – 20.00: Menighedsrådsmøde.
Tor
Fre

29 kl. 19.30 – 20.30: Koncert.
30

11 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste.
Søn 23
22. søndag efter trinitatis.
kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
Man 24
kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.
Tir

25 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

kl. 10.00 – 11.00: G
 udstjeneste.
25. søndag efter trinitatis.
kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
Man 14
kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.
Tir

15 kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.

kl. 14. 30 – 16.00: Pensionistklubben.
kl. 20.00 – 21.30: Koncert.

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste.
Sidste søndag i kirkeåret.

22

Ons 23
Tor

24 kl. 20.00 – 21.00: Koncert.

Fre

25

kl. 13.00 – 14.00: Forestilling. Munkens brud.
Ons 26
kl. 19.00 – 20.00: Forestilling. Munkens brud.

Lør

26 kl. 10.00 – 11.00: Dåbsgudstjeneste.

Tor

27 kl. 18.00 – 20.00: Menighedsrådsmøde.

Fre

28

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste. 1. s. i advent.
Søn 27 kl. 14.00 – 16.00: Gudstjeneste. Minikonfirmandafslutning og juleklip.

Lør

29 kl. 10.00 – 11.00: Dåbsgudstjeneste.

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste. 23. s.e. trinitatis.
kl. 16.00 – 17.00: Koncert.
kl. 9.30 – 11.00: Babysalmesang.
Man 31
kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé.

Søn 30

OVERSIGTSKALENDER

SEPTEMBER
 ensionistklubben.
1 kl. 10.00 – ca. 17.15: PUdflugt.

Man 28
Tir

29

Ons 30
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Gudstjenester
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

4. 15. s. e. trinitatis
	10.00: Karin J. Jensen

2. 19. søndag e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen

1. Halloween
	17.30: Karin J. Jensen

8. Begyndergudstjeneste
	19.00: Karin J. Jensen

9. 20. søndag e. trinitatis
	10.00: Karin J. Jensen

11. 16. søndag e. trinitatis
	10.00: Christian R. Larsen

16. 21. søndag e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen

6. Alle helgens dag
	10.00: Karin J. Jensen
15.00: Karin J. Jensen

18. 17. søndag e. trinitatis
	10.00: Karin J. Jensen

23. 22. søndag e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen

21. Konfirmandgudstjeneste
	19.00: Dinna Jørgensen

29. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Christian R. Larsen

22. Familiegudstjeneste
	17.30: Christian R. Larsen

30. 23. søndag e. trinitatis
	10.00: Christian R. Larsen

24. Familiegudstjeneste
	17.30: Christian R. Larsen
25. 18. søndag e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen
Høstgudstjeneste

13. 25. søndag e. trinitatis
	10.00: Christian R. Larsen
20. Sidste søndag i kirkeår
	10.00: Dinna Jørgensen
26. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Karin J. Jensen
27. 1. søndag i advent
	10.00: Karin J. Jensen
14.00: Dinna Jørgensen
Mini-afslutning
Juleklip

Kirkebil

Man kan få kirkebil til gu
dstjenesterne.
Ring til Kirkekontoret på
tlf. 66 12 87 01
senest om fredagen,
så bestiller vi en kirkebil.

