Til samtlige husstande i Dalum Sogn.

Dåbsfadet i Dalum Kirke
Foto: Kristian Isaksen

KIRKE OG SOGN
www.dalumkirke.dk

46. ÅRGANG

NR. 1

FORÅR 2018

Hjælp medmennesker i nød

Drop-in dåb i Dalum Kirke

Søndag den 11. marts 2018 del
tager Dalum sogn i Folkekirkens
Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi har brug for frivillige
indsamlere.

I Dalum Kirke har vi ofte barnedåb
– og en gang imellem voksendåb.
Der er dåb ved mange af kirkens
søndagsgudstjenester, og derudover har vi i kirken enkelte dåbsgudstjenester på lørdage i løbet af
året! Vi har med andre ord en ”høj
dåbsprocent” i Dalum sogn.
Ikke desto mindre støder vi
jævnligt på voksne, som af den
ene eller anden grund ikke er blevet døbt, men som alligevel føler
et tilhørsforhold til folkekirken og
har et ønske om at blive døbt og
blive en del af kirkens fællesskab.
Vi møder familier, som af forskellige grunde ikke har fået deres
børn døbt, og nu er børnene blevet
halvstore – og hvordan finder man
så anledning til at foretage dåb?
Alt dette talte præster og et par
menighedsrådsmedlemmer om i
efteråret, da vi havde besøg af en
medarbejder fra Kirkefondet, som
var i Dalum for at undersøge hvorfor vi har så høj en ”dåbsprocent”
her i sognet. For trods den høje
dåbsprocent, var vi ganske klar
over, at der var et behov for dåb vi

Det kan være svært at rumme, når
verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og
katastrofer. Man får mest lyst til at
lukke øjnene for grusomhederne.
Men for mange er det heldigvis en
umulighed at vende ryggen til.
Og heldigvis kan vi mennesker
stadig hjælpe hinanden på tværs
af grænser.
Nye måder at yde hjælp
til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst

ud over, når kloden hærges af
klimaforandringer. Der må tænkes i nye, innovative baner for at
vinde kapløbet mod klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor
flygtninge lærer at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer
grøntsager spirer lag på lag inde i
store sække med huller i og vokser
så ud af hullerne og opad i flere
niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig
kan man firedoble sin høst.
Sæt kryds ved 11. marts
Dalum sogn er med ved næste indsamling 11. marts 2018. Sæt kryds i

Helle Frimann Hansen
er præstevikar til sommer

2

I juni, juli og august har Dorthe
Tofte-Hansen studieorlov. Under Dorthes orlov er Pastor Helle
Frimann Hansen vikar. Helle Frimann Hansen præsenterer sig selv:

Beirut, hvor jeg fik lejlighed til at
tale med forskellige kristne kirkeledere og få indblik i de kristne
kirkers situation i Mellemøsten,
som er meget alvorlig.

Jeg har glæden at
få lov til at tage
over i sommerferieperioden i Dalum i forbindelse
med Dorthe TofteHansens studieorlov. Jeg har været
sognepræst i Humble på Sydlangeland fra 2001. Her mødte jeg
også min mand Laurids, der har
været efterskolelærer i en menneskealder på den efterskole, der lå
i mit sogn. I dag lever vi en helt
anden tilværelse som byboere i og
med, at vi er flyttet til Sdr. Boulevard i Odense. Forklaringen er
den, at jeg sagde min stilling op
sidste år, hvorefter jeg drog 3 måneder til Libanon på studieorlov.
Jeg havde været meget involveret i
asylcentrene på Langeland og især
taget mig af nogle kristne konvertitter. Jeg havde derfor et personligt behov for at studere islam. Jeg
boede på et kristent universitet i

Jeg må nok indrømme at mit
forhold til Fyn har været noget
overfladisk og har båret præg af
at være øen, der blot skulle passeres for at komme fra Sjælland
til Jylland eller fra Langeland til
København eller Århus. Hvor har
jeg ofte blot drønet igennem Fyn.
Men jeg skal love for, at jeg har
fået indhentet noget af det forsømte på rekordtid. På Vestfyn har jeg
stort set aldrig været før. Men i og
med at jeg lige nu, mens dette skrives, er vikar i Assens og også har
haft kirkelige handlinger i Turup,
Kærum og Dreslette af forskellige
årsager, synes jeg nok, at jeg er ved
at komme godt efter det, og hvor
er der dog dejligt på Fyn, som har
fostret både H.C. Andersen, Carl
Nielsen og Knud den Hellige. Den
1. marts skal jeg 3 måneder til Horne og opleve de fynske alper.
Det myldrer allerede med erantis og krokus i min have, og jeg skal
nok blive klar til Dalum til sommer,

kalenderen, så håber vi at se dig til
en hyggelig indsamlingsdag.
Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler hos
Bente Alleslev på 2569 0025 eller
bentealleslev@hotmail.com – det
nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Dalum sogn et indsamlingsresultat på 24.000 kroner.
Eller tilmeld dig som indsamler
på: blivindsamler.dk

Indskrivning til
konfirmation
2018-19

Onsdag den 21. marts kl.
19.00-20.00 er der konfirmandindskrivning i Dalum
kirkes anneks for kommende
7. klasser (børn, der går i 6.
klasse dette skoleår).
Ved indskrivningen medbringes barnets dåbsattest
eller en fødsels-navneattest
samt et vellignende foto af
barnet.
I 2019 falder konfirmationerne som følger:
n 7.A og 7.B
konfirmeres 12. maj
n 7.C og 7.D
konfirmeres 19. maj
Klokkeslæt meddeles ultimo
1. juni
Kirkens præster

hvor jeg ser frem til at kunne tage
cyklen på arbejde og glæder mig
til at lære jer alle sammen i Dalum
nærmere at kende.
Helle Frimann Hansen

ikke tilgodeså. Vi var klar over, at
der findes mennesker, for hvem det
at blive døbt i forbindelse med søndagens højmesse ikke er nemt. – Det
var på baggrund af denne samtale
idéen om drop-in dåb blev født.
Idéen er ikke noget, vi selv har
fundet på. Den er opstået og prøvet af i Vesterbro Sogn i København nogle gange – og med stor
tilslutning. Derfor tænkte vi: lad
os se, om drop-in dåb har appel
til fynboer, og vi satte et par timer af til et forsøg lørdag den 27.
januar, hvor begge præster, organist, sangere, kirketjener, kordegn
og et menighedsrådsmedlem var
til stede. For selvom det var dropin, skulle dåben foregå højtideligt
og i overensstemmelse med såvel
dåbsritualet som kirkebogsføringen. Og sådan blev det! Det højtidelige dåbsritual blev brugt, vi
hørte læsninger fra Bibelen, lyttede til smuk musik, vi sang og fik
kirkekaffe og kage! Og ikke mindst
blev de døbte indført i kirkebogen
af kordegnen, som havde travlt
med at udskrive dåbsattester!

I alt blev 18 døbt denne lørdag
eftermiddag: halvvoksne piger
og drenge, mænd og kvinder, og
en enkelt med dåb i andet kirkesamfund blev meldt ind i folkekirken. Det var alt i alt en travl og
lidt usædvanlig eftermiddag, men
først og fremmest var det en meget
bevægende og højtidelig oplevelse!
Lars Hagensen og
Dorthe Tofte-Hansen

Rosenknopperne i Dalum Kirke
”Påske og pinse udsprang af jul”
lyder en strofe i en af salmedigteren Grundtvigs salmer. Det er
jo rigtigt, i hvert fald set ud fra et
tidsmæssigt perspektiv, for julen
handler om Jesu fødsel og komme
til verden, mens påske har med
hans død og opstandelse og pinse
med den kristne menigheds opståen at gøre. Julen var nok ikke
blevet fejret gennem tiderne som
den store højtid, den vitterligt er,
hvis ikke det havde været for påsken. For påsken er den afgørende
begivenhed, der kaster lys over
så meget. I evangelierne fylder
påskeberetningen da også meget
mere end beretningen om julen
og hele Det Nye Testamente er
blevet til i lyset af det, der skete i
påskeugen. Mange gange står der
i evangelierne, at disciplene og
dem, der fulgte Jesus under hans
vandring her i verden, først rigtigt
begyndte at forstå, hvad han havde sagt og hvem han egentlig var
i tiden, der fulgte efter påske. At

han havde været andet og mere
end de havde oplevet før, fornemmede de klart allerede inden
påske, men det var først i lyset af
påskens mange begivenheder fra
indtoget i Jerusalem over langfredagen til opstandelsesbudskabet
lød påskemorgen, at de rigtigt
forstod det nye og skelsættende

ved Jesus. Først og fremmest at
livet og kærligheden på overraskende og underfuld vis ved hans
opstandelse sejrede og forvandlede korset fra at være et symbol på dødens gru til at blive de
kristnes symbol på livets sejr. Det
vidste Grundtvig naturligvis også
og i en anden salme poder han
med sit digteriske talent livets træ
i paradisets have sammen med
døden, med korset på Golgata,
med ordene ”Livstræet skyde af
korsets rod”. Døden får ikke sin
sejr! Denne linje kan man næsten
ikke undgå at tænke på, hver
gang øjet i Dalum Kirke falder på
vort store krucifiks på sydmuren i
kirkens skib. Her har kunstneren
ladet små mørkerøde rosenknopper skyde frem af korset – lige på
nippet til at springe ud, livet pibler frem. Sådan mindes vi i Dalum
på smukkeste vis som menighed
hele året rundt af korsets og dets
rosenknopper om påskens livsbekræftende budskab til os.
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Torsdagsmøder i Dalum Kirke 2018
1. marts kl. 10-12

Reformationen på Fyn

ved historiker Lars Bisgaard, SDU
Fyn har leveret nogle af de store
navne til den danske reformationshistorie. Hans Tausen blev
født i Birkende, og han førte bl.a.
en længere offentlig diskussion
med den katolske biskop for Fyens
Stift, Jens Andersen Beldenak, en
debat som han lod udgive på tryk.
En af Tausens venner var Jørgen
Jensen Sadolin, og han blev siden
superintendent her på øen. Men
også begivenhedsmæssigt kunne
Fyn være med. Det var i Odense,
at Kong Frederik 1. holdt de afgørende herredage i 1526 og 1527,
som gav reformatorer kongelig
beskyttelse, og det var i den nu
forsvundne Hjallese Kirke, at den
fynske adel enedes om at pege på
hertug Christian som ny dansk
konge i 1534. Og meget mere. Lars
Bisgaard tager os med på en rejse
i den fynske reformationshistorie.
Tilmelding ikke nødvendig, men
dørene lukkes, når salen er fyldt.
Mødet er et fællesarrangement mellem Dalum-Hjallese Lokalhistoriske
Forening og Dalum Kirke.

8. marts kl. 10-12

”Kongen af Bali – en lille
mands store drømme”
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ved forfatter og digter Philip
Tafdrup, København
Philip Tafdrup (f. 1979), søn af digteren Pia Tafdrup, er selv anmelderrost forfatter til tre bøger. Den
seneste er doku-romanen Kongen
af Bali fra 2015, som handler om
forfatterens egen bedstefar, der
var sømand og sejlede på Østen i
1930’erne.
Delvis byggende på selvbiogra-

fisk stof foretager Philip Tafdrup i
bogen en baglæns opdagelsesrejse
gennem sin bedstefars liv af bristede drømme og illusioner. Tafdrups
bog blander dokumentar og fiktion
i en samtale mellem tre generationer, der ikke forstår hinanden. Et
kærligt, humoristisk portræt af en
virkelig sur gammel mand.
Tilmelding ikke nødvendig, men
dørene lukkes, når salen er fyldt.
Mødet er et fællesarrangement mellem Dalum Bibliotek og Dalum Kirke.

15. marts kl. 10-12

”William Blake
– digter, kunstner og
kristen tænker”

ved cand. theol. og ph.d. Elisabeth
Engell Jessen, Middelfart
Den engelske digter og billedkunstner William Blake (17571827) er kendt for sine hjemmetrykte, illustrerede langdigte, der
kun blev produceret i få eksemplarer. I et farverigt mytologisk
sprog - og billedsprog - stærkt
inspireret af de bibelske fortællinger, forsøgte han at beskrive menneskets eksistens. Til dette foredrag vil vi sammen med Elisabeth
Engell Jessen, der er en af de danskere, der kender mest til Blakes
forfatterskab, se nærmere på nogle af Blakes værker for at undersøge, hvad det er for en forståelsesproces, Blake prøver at lede sin
læser hen imod. Vi skal også høre
om, hvad det er, der gør ham interessant som teologisk tænker. Der
vil blive mulighed for både at se
på Blakes tekster og hans billeder.
Tilmelding ikke nødvendig, men
dørene lukkes, når salen er fyldt.

Høje tider – årets kirkelige højtider
Et samarbejde mellem Dalum Kirke og
Folkeuniversitetet i Odense

12. april kl. 10-12

Erik Satie – lille men
betydelig

ved forfatter Mogens Wenzel
Andreasen, Kbh.
Erik Satie er en lille komponist
med stor betydning. Hans samlede produktion er ikke særlig
stor - en række ganske korte klaverstykker, tre balletter og nogle
sange. Desuden et enkelt kirkeligt
værk: ”Messe des pauvres”, de
fattiges messe. Men han havde
stor betydning for musikkens udvikling i slutningen af 1800-tallet
og langt ind i 1900-tallet. Han inspirerede Debussy til den impressionistiske stil, skabte grundlaget
for den moderne minimalisme og
for filmmusikken - før tonefilmen
blev til!
Satie sagde: ”Musikken skal
ind i hverdagen og hverdagen ind
i musikken”, og den udtalelse fik
afgørende betydning. Desuden
var han en betydelig skribent, satirisk og ironisk, men også af og til
uomgængelig og stejl. Kort sagt:
En usædvanlig personlighed, en
festoriginal og en yderst fascinerende og underholdende mand.
Dagens foredragsholder er også
en alsidig person, oversætter,
foredragsholder, musiker, forfatter og af en del husket som konferencier i den populære musikquiz
Kontrapunkt i DR fra 1988-1998.
Tilmelding ikke nødvendig, men
dørene lukkes, når salen er fyldt.

19. april kl. 10-12

”Når kommer
våren vel?”

ved Dalum Kirkes præster og organist
”Når kommer våren vel?” Med dette spørgsmål indledes en i sin tid
kendt børnesang af forfatteren Carl
Bagger, som han formentlig skrev
her i Odense til sin søn. Denne formiddag stiller kirkens organist og
præster samme spørgsmål – dog
i håbet om, at våren allerede må
have indfundet sig. Det sker gennem fortællinger, digte, toner og
fællessange, som alle på en eller
anden måde handler om foråret.
Søndag den 27. maj kl. 10 - 13

Kirkefrokost og
foredrag om Uganda

Ved kirkefrokosten fortæller
jurastuderende Anne Marie Meulengracht, København, om et ophold i Uganda
med Folkekirkens Nødhjælp,
nærmere bestemt i Bidibidilejren i det nordlige Uganda.
Flygtningelejren er i øjeblikket
verdens største flygtningelejr,
hvor der bor ca. 400.000 mennesker, som er flygtet på grund
af den massive borgerkrig i deres hjemland. Det er primært
kvinder og rigtig mange forældreløse børn. Anne Marie
var i lejren i en uges tid med
det formål at se Folkekirkens
Nødhjælps arbejde, høre folks
historier, og generelt få et indblik i ”livet i en flygtningelejr”,
samt for at blive klogere på,
hvad det helt præcist vil sige,
at ”hjælpe i nærområderne” –
en vending, der bruges flittigt
i medierne.

Tilmelding – gratis
Kirkeåret går sin gang fra første
søndag i advent til sidste søndag
i kirkeåret. Det tilskrives ganske
vist kristendommen, at vi har en
lineær tidsforståelse med fortid, nutid og fremtid: skabelse,
åbenbaring og de sidste tider.
Men denne forståelse kommer i
kirkeårets gang til udtryk som
noget cirkulært, noget der gentager sig år efter år og derved
indrammer vort liv. Det siges,
at hver søndag er Herrens dag,
dvs. en gentaget påskedag, men
alligevel har kirkeåret sine særlige højtider, sine høje tider, som

jul, påske og pinse, dertil måske
efterhånden alle helgen.
Ved en fortælling om disse
særlige højtider er det hensigten at nå til en dybere forståelse
af kirkeårets gang og derved til
kristendommen som rammen
om vort liv.
n

n


Tirsdag
den 6. marts:
Fra påske til pinse
ved Mogens Lindhardt, tidl.
rektor.
Tirsdag den 13. marts:
Hvad er pinse?
ved Hans Anker Jørgensen,
salmedigter.

Verdenslitteraturens
monster- og mesterværker

Et samarbejde mellem Dalum Kirke og
Folkeuniversitetet i Odense
Betalingsarrangement
– tilmelding
Den amerikanske forfatter Mark
Twain har engang sagt, at en
klassiker er en bog, som alle
kender, men få har læst. Nu har
du chancen. I foråret 2018 sætter litteraturfolk fokus på fire af
verdenslitteraturens store værker fra perioden 1950 – 1975.
n

n

n

 irsdag den 3. april:
T
John Fowles: Den franske
løjtnants kvinde
ved Claus Schatz-Jakobsen,
lektor, cand. mag. i litteratur,
Syddansk Universitet
Tirsdag den 17. april:
Günter Grass: Bliktrommen
ved Neal Ashley Conrad
Thing, mag. art og ph.d.
i litteraturvidenskab
Tirsdag den 1. maj:
Jean-Marie Gustave
Le Clézio: Ørken

n

ved Morten Nøjgaard,
professor, dr.phil., Syddansk
Universitet
Tirsdag den 15. maj:
Primo Levi: Hvis dette er et
menneske
ved Pia Schwarz Lausten, lektor, Københavns Universitet

Praktiske oplysninger for serier på Folkeuniversitetet:
n Tid: Tirsdag kl. 19.00-20.45
n Pris: For alle foredrag (4) i
den enkelte serie
450 kr./studerende 225 kr.
n Enkeltforedrag: 150 kr.
n Foredragene foregår i Dalum
Kirkes Anneks, Dalumvej 112B
n BEMÆRK: Serie 1 er gratis –
dog tilmelding
n Tilmelding skal almindeligvis ske til Folkeuniversitetet
www.fuodense.dk telefon 65
50 27 72 eller fu@fuo.sdu.dk.
Betaling sker ved tilmelding.

Heldagsudflugt 17. maj

Udflugt til Salling og Jeppe Aakjærs ’Jenle’

En heldagsudflugt er under forberedelse – nærmere oplysninger vil
kunne ses på kirkens hjemmeside i løbet af foråret – et nyhedsbrev
udgår også til alle abonnenter.
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Opførelse af Faurés Requiem
30. marts kl. 15.00

Udstillinger i annekset 2018
Susan Kortegård:
Udstiller fra den
5. februar - 20. marts
Se omtale i sidste kirkeblad.

Dina Pedersen:
Malerier i annekset
21. marts - 17. maj

mennesker og naturen og mellem
mennesker.
Gennem de senere år har jeg fået
mulighed for at fordybe mig i malerkunsten og har fast modtaget
undervisning. Jeg udstiller en del
forskellige steder. Det og mine andre malerier kan ses på min hjemmeside: www.dinasgalleri.dk

Så er en besøgsven måske en
mulighed.

Det giver mig stor glæde at eksperimentere med farver og former.
Mine malerier er figurative og antyder ofte en historie.
Jeg arbejder med lys og skygge
for at få liv i billederne. De udtrykker stemninger i naturen, mellem

Onsdagsklubben
Klubben mødes i Annekset ved
Dalum Kirke hver onsdag kl. 14-16.
Medlemskontingent 300 kr. årligt, for samboende 500 kr. årligt.
Entré for besøgende 25 kroner per
gang. Kaffe og kage koster 25 kr.
per gang. Alle er velkomne. Vi
glæder os til at se jer!
Marts:
7. Muntre toner fra Wivex spillet
af Salon Sekstetten
14. Fra polioramt til professionel
musiker. Carl Erik Lundsgaard fortæller.
21. ”Kamma Rahbeks Bakkehus”.
Anne-Lise Arnstrup fortæller

om en af fortidens markante
kvindeskikkelser.
April:
4. Anette Winther fortæller om, at
arbejde frivilligt i en landsby i
Ghana.
11. Altuskoret underholder.
18. Naturfotograf Viggo Lind tager os på en spændende rejse
til New Zealand.
25. 
Generalforsamling og fællesspisning.
Maj:
16. Udflugt.

Kirkekaffe i præstehaven 2. Pinsedag
Mandag den 21.
maj er det 2. Pinsedag og efter Højmessen inviteres
menigheden til kaffe og en bid brød i
Præstegårdshaven.
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Vi håber på dejligt
vejr, så vi kan få en
hyggelig stund og
nyde forsommerens farver i præstegårdshaven.

Savner du en
at tale med?
Dalum-Hjallese Kirkers
Besøgstjeneste
Dalum og Hjallese Kirker tilbyder muligheden for en besøgsven, hvis du synes, at du
trænger til et menneske at tale
med eller bare drikke en kop
kaffe med.
Vi har brug for hinanden
– som medmennesker og naboer!
Derfor har vi i Dalum og
Hjallese Kirker oprettet en
besøgstjeneste. Er du bosat
i et af disse sogne, og ønsker
du at modtage besøg af en besøgsven, kan du kontakte din
sognepræst eller en af koordinatorerne.

I forlængelse af Kantoriets arbejde med Faurés Requiem i forbindelse med Alle helgen, synes
vi alle, at det kunne være inspirerende at arbejde videre med
værket. I anledning af Påsken vil
Kantoriet derfor opføre hele Faurés Requiem til en stemningsfuld
musikandagt Langfredag eftermiddag.
Vi har igen den store fornøjelse at have Søren Birch på som
dirigent. Derudover medvirker
en række musikere fra Odense

Kirkevandring
den 8. april
Forårstur til Svanninge Bakker
Søndag den 8. april 2018 inviterer vi på en vandretur i det
naturskønne område i Svanninge Bakker.
Der vil blive arrangeret
samkørsel i private biler. Turen er arrangeret af Trine Lützen og Dorthe Tofte-Hansen.
Husk madpakke og godt fodtøj. Deltagelse i turen er gratis,
men tilmelding nødvendig til:
trine.lytzen@gmail.com

Fri entré.

Koncert med Via Artis Konsort
12. april kl. 19.00

Bodil Mortensen, koordinator
i Dalum telefon 29 11 48 13.
Overvejer du selv at være besøgsven eller ledsager til f.eks. læge,
bibliotek, kirke mm., så kan du
også kontakte ovenstående eller
en af kirkens præster.

Symfoniorkester, sangsolister og
kirkens organist, Marie Kristine
Løkke.
Det tog den store franske komponist og organist Gabriel Fauré
tre år at skrive Requiem og derefter yderligere ti år at finpudse
værket; men det er også blevet til
et helt igennem skønt værk, som
spilles igen og igen verden over.
Nu altså her hos os i Dalum Kirke,
og det glæder vi os alle meget til!

Middelalderlig musik
fra To Verdener
Medio april afholdes en spændende international koncert i Dalum
Kirke. En koncert som er udsprunget af kirkens engagement
i det store lokale kulturprojekt
”Abrahams Sammenbragte Børn”,
der kulminerer med en række arrangementer på kryds og tværs
fra medio september til ultimo
november 2018. Vi tager bare lidt
forskud på glæderne.
Projektets afsæt og omdrejningspunkt er de tre monoteistiske
religioner – kristendommen, islam
og jødedommen – der alle har den
bibelske patriark Abraham som en
central figur. Ordet Abraham betyder på hebræisk ”Far til mange
børn”, hvilket gav inspiration til

kulturprojektets titel ”Abrahams
Sammenbragte Børn”. Et meget
centralt element i dette projekt bliver billedhugger Jens Galschiøts
kunstprojekt ”Fundamentalism/
Abrahams Børn”.
Målet er at skabe en tættere
dialog mellem forskellige befolkningsgrupper, aldersgrupper og
trosretninger.
Musik kan om noget virkelig
samle folk på tværs af forskellige
kulturer og lande, og det er netop
hvad denne koncerts ensemble er
et smukt eksempel på.
Via Artis Konsort er et internationalt tidlig-musik ensemble
der producerer og spiller nyskabende koncertprogrammer fra
grænselandet mellem den tidlige
kunstmusik og relaterede verdensmusik-traditioner.
Ensemblet udforsker form og indhold i
den tidlige musik, med en særlig
vægt lagt på tidløse begreber som
klang, improvisation og puls.
Via Artis Konsort er sammensat
af musikere fra de skandinaviske
lande og Spanien og er officielt
hjemmehørende i Odense.
Ved koncerten i Dalum Kirke vil
ensemblet spille musik som er opstået i middelalderen i mødet mellem den vestlige kristne og den
mellemøstlige islamiske tradition.
Entré 50 kr.

Kantoriets
Ønskekoncert
31. maj kl. 19.00

Dalum Kirkes eget Kantori afholder igen i år den traditionsrige Ønskekoncert, som tak for
året der er gået og med ønsket
om en god sommer til alle.
Kantoriet består af 16 sangglade piger som troligt møder op
og glæder os alle med dejlig
sang til højmesserne, og som
derudover er hovedaktør i et
til flere større korprojekter årligt samt naturligvis den årlige
Ønskekoncert.
Koncerten finder sted i Dalum Kirke, og her vil kantoristerne opfylde musikønsker
fra både menighed og fra egne
rækker. Undervejs præsenteres musikken af kantoriets
medlemmer med benævnelse
af, hvem der har ønsket.
Koncertcafé. Fri entré.
Skriftlige musikønsker indleveres til Dalum Kirkekontor
senest torsdag d. 1. marts!
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Gudstjenester
4. mar.
10.00

3. s. i fasten
Dorthe Tofte-Hansen

7. mar.
17.00

Aftensang
Dorthe Tofte-Hansen
Annette Jørgensen synger

11. mar.
10.00

Midfaste
Lars Hagensen. Landsindsamling*

18. mar.
10.00

Mariæ Bebudelsesdag
Dorthe Tofte-Hansen

25. mar.
10.00

Palmesøndag
Lars Hagensen. Kirkekaffe

29. mar.
19.00

Skærtorsdag
Lars Hagensen. Nadvergudstjeneste

30. mar.
15.00

Langfredag
Dorthe Tofte-Hansen / Lars Hagensen
Langfredagsandagt med Faurés Requiem*

1. april
10.00

Påskedag
Dorthe Tofte-Hansen
Hele Kantoriet medvirker

2. april
10.00

2. påskedag
Lars Hagensen

4. april
17.00

Aftensang
Lars Hagensen

8. april
10.00

1. søndag efter påske
Dorthe Tofte-Hansen
Vandretur i Svanninge Bakker *

14. april
10.00

Dåbslørdag
Lars Hagensen

15. april

2. søndag efter påske
Lars Hagensen

22. april
10.00
12.00

3. søndag efter påske
Konfirmation 7A. Dorthe Tofte-Hansen
Konfirmation 7 B. Lars Hagensen

25. april
17.00

Andagt for Babysalmesangere
Dorthe Tofte-Hansen

27. april
10.00

Bededag
Lars Hagensen. Kirkekaffe.

29. april
10.00
12.30

4. søndag efter påske
Konfirmation 7C. Lars Hagensen
Konfirmation Hørlück Skole.
Dorthe Tofte-Hansen

Aktivitetskalender forår 2018
Marts:
1.
kl. 10.00-12.00
6.
kl. 19.00
7.
kl. 19.30
8.
kl. 10.00-12.00
13.
kl. 19.00
15.
kl. 10.00-12.00
22.
kl. 19.00

Torsdagsmøde
FUO
Filmaften
Torsdagsmøde
FUO
Torsdagsmøde
Menighedsrådsmøde

April:
3.
kl. 19.00
8.		
12.
kl. 10.00-12.00
12.
kl. 19.00
17.
kl. 19.00
18.
kl. 19.30
19.
kl. 10.00-12.00
25.
kl. 19.00

FUO
Vandretur
Torsdagsmøde
Koncert
FUO
Filmaften
Torsdagsmøde
Menighedsrådsmøde

Maj:
1.
kl. 19.00
15.
kl. 19.00
17.		
24.
kl. 19.00
27.		
31.
kl. 19.00

FUO
FUO
Sogneudflugt
Menighedsrådsmøde
Kirkefrokost m. foredrag
Ønskekoncert

Børn og Unge

Dalum Kirke

KFUM-Spejderne
Randi Strib
randistrib@gmail.com
22 36 73 93

Sognepræst Dorthe Ahlburg
Tofte-Hansen, Dalumvej 112,
5250 Odense SV, tlf. 66 13 20 60.
Mail: dath@km.dk. Træffes ikke mandag.

De grønne pigespejdere
Anne Katrine Steffensen,
Tlf. 31 71 17 57
anne.spejder@hotmail.com

Dalum Spejdercenter
Birkedals allé 63, 5250 Odense SV

Kirkelige handlinger

2. maj
17.00

Aftensang
Lars Hagensen.

6. maj

5. søndag efter påske
Lars Hagensen

Ved ønske om kirkelige handlinger
så som dåb, vielse/velsignelse
eller begravelse rettes henvendelse til
kirkekontoret eller en af præsterne.
Nærmere oplysning findes
endvidere på kirkens hjemmeside
www.dalumkirke.dk eller
www.folkekirken.dk

10. maj
10.00

Kristi himmelfarts dag
Dorthe Tofte-Hansen

Kirkebil

13. maj
10.00

6. søndag efter påske
Lars Hagensen

20. maj
10.00

Pinsedag
Dorthe Tofte-Hansen
Hele Kantoriet medvirker

21. maj
10.00

2. pinsedag
Dorthe Tofte-Hansen
Frokost i Præstegårdshaven*

27. maj
10.00

Trinitatis
Lars Hagensen
Kirkefrokost m. Marie Meulengracht*

3. juni
10.00

1. søndag efter trinitatis
Helle Frimann Hansen.
Kirkekaffe – velkomst til Helle Frimann Hansen

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Ældre og gangbesværede, som er
bosiddende i Dalum sogn eller har
løst sognebånd til én af præsterne
ved Dalum Kirke, kan få kirkebil til
gudstjenester og aftensang.
Ønsker du at blive hentet og bragt
af kirkebilen til gudstjeneste i
Dalum Kirke, skal du henvende dig
til kirkekontoret på tlf.: 66 13 24 14
senest fredag kl. 13. Vi bestiller bilen
til dig.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd
Ansvarshavende redaktør:
Dorthe Tofte-Hansen.
Tryk: OAB-Tryk ApS, Odense.

Sognepræst Lars Hagensen (KBF)
Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,
tlf. 66 17 97 73. Mail: LHHA@km.dk
Træffes ikke mandag.

Kordegn Poul Kjærsgaard Sørensen,
Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,
Mail: dalum-kirkekontor@live.dk
tlf. 66 13 24 14.
Kirkekontoret er åbent
tirsdag og torsdag kl. 8-16.
Onsdag og fredag rettes henv. til
Hjallese Kirkekontor, Hjallesegade 25,
5260 Odense S.
Organist
Marie Kristine Løkke
Mail: kattekismus@hotmail.com
tlf. 27 21 13 62
Kirke- og kulturmedarbejder
Vakant.
Kirketjener Lilian Larsen
træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16
eller 30 68 12 66.
Formand for menighedsrådet:
Boye Lagerbon Jensen, Fredens Allé 21,
5250 Odense SV, tlf. 66 13 73 24
Dalum Sogns Menighedsråd:
Oplysninger om menighedsrådets
medlemmer og enkeltposter kan
ses på kirkens hjemmeside
www.dalumkirke.dk

