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En gave på forskud
I maj måned
i år var jeg
så heldig at
få en gave
på forskud –
meget på for
skud, for min
fødselsdag er
først til de
cember. Det
var ikke bare en almindelig gave i
fint papir og med pænt bånd. Nej,
det var noget ganske andet og no
get helt særligt – nemlig tilbuddet
om at blive organist og kantor ved
Dalum Kirke. Det er længe siden,
jeg er blevet så glad for en gave;
og så var den ikke engang pak
ket i fint papir og med pænt bånd
omkring. Men hvilken gave! Jeg er
først lige gået i gang med at pakke
den ud, og den bliver bare bedre
og bedre for hver dag, der går. Så
jeg vil gerne starte med at sige jer
alle sammen tusind tak for den
fine modtagelse, jeg har fået her i
kirken. Jeg vil gøre mit ypperste
for at leve op til den høje standard,
I er vant til i kirken, og så glæder
mig til at være en del af det meget
aktive kirkeliv, som udspiller sig
både i og omkring Dalum Kirke.
Om mig selv vil jeg blot kort
fortælle, at jeg er 35 år og gift med
Jakob, som er økonom og arbej
der ved Kirkbi i Billund og Kbh.
Vi har en dejlig lille søn, Frederik,
på godt 1 år, som netop er star
tet op i vuggestue. Jeg er født og
opvokset i Jylland men har dybe
rødder her på Fyn, da begge mine
forældre er fra Kerteminde, hvor
de også bor i dag. Så vi er glade

for at være havnet her i Odense.
Vi har købt et dejligt, gammelt
hus tæt ved Fruens Bøge, som vi
har brugt en del tid på at gøre i
stand – inde såvel som ude!
Jeg har flere studier bag mig Bachelor i klassisk klaver fra Iceland Academy of the Arts, Island,
Præliminær Organisteksamen fra
Vestervig Kirkemusikskole og en
Kandidat i Orgel fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i
København.
Jeg kommer fra en stilling som
organist og korleder i Kerteminde
Kirke, hvor jeg har været de sidste
fire år. Herudover har jeg haft et
hav af organistvikariater af både
kortere og længere varighed samt
et par mindre organiststillinger i
landsbykirker. Jeg har en hel del
korerfaring - har både haft spire
kor, børnekor, ungdomskor og
voksenkor, og nu også pigekor.
Jeg har selv sunget i kirkekor
(børne-, ungdoms-, og pigekor)
igennem hele min barndom og
ungdom, så jeg kender korlivet
både indefra som aktiv korist og
udefra som korleder. Det tror jeg,
er en stor force i forhold til at ar
bejde med et kor og få det bedste
frem i sangerne.
Som sagt har jeg flere studier
bag mig, men de har alle en fin rød
tråd igennem sig, som er centre
ret omkring musikken. Ja faktisk
er der to røde tråde – den ene er
musikken og den anden er kirken.
Begge dele har været en del af mig
siden jeg som ganske ung startede
til både klaver og i børnekor. Som
barn og ung ville jeg være klassisk

pianist, og jeg nåede også langt
med disse planer, men mulighe
den for at blive organist var for
alvor begyndt at rumstere i bag
hovedet. Jeg ville noget andet og
noget mere med musikken – Min
drøm var at nå ud til alle alders
grupper og bruge musikken til at
gøre gavn på en anden måde end
ved ”blot” at spille koncerter. Det
virkede så oplagt at blive organist,
da man her får mulighed for at be
røre alle aldre og hjælpe folk igen
nem både de glædeligste og mest
sørgelige begivenheder i deres liv.
Så da jeg var midt i tyverne sad
lede jeg om og koncentrerede mig
fuldt ud om orgelspillet, og det
har jeg aldrig sidenhen fortrudt!
Det er en stor gave at arbejde i
folkekirken. Her er rum og plads
til både det nye og det gamle.
Tradition og fornyelse går hånd
i hånd, og det skal de også, for
selvom det er meget vigtigt at hol
de fast i traditionerne, så skal det
ikke blive for krampagtigt. Det må
være én af vores vigtigste opgaver
hele tiden at arbejde på at integrere
folkekirken i det samfund, vi har i
dag. Det var en af de ting, der til
talte mig meget herude i Dalum –
at kirken forstår at åbne op og in
teragere med sin menighed. Jeg ser
meget frem til at blive endnu mere
en del af dette nu, hvor sommeren
går på hæld, og kirken atter åbner
dørene for et super spændende ef
terår fyldt med mange gode aktivi
teter! Vi ses i kirken!
Marie Kristine Løkke
Organist & Kantor, Dalum Kirke

Juniorkonfirmand – for børn i 3. og 4. klasse
Går du i 3. eller 4. klasse på
Tingløkkeskolen eller på en an
den skole og bor i Dalum Sogn,
kan du bliver juniorkonfirmand
i weekenden
fredag den 15. til søndag
den 17. september!
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Kom og vær med i Dalum Kirke
og Anneks! Vi skal høre fortæl
linger fra Bibelen, synge, lege og
lære at bede en bøn. Der bliver

også tid til at gå på opdagelse i
kirken, hvor præsterne vil vise
dig nogle steder, hvor man ikke
plejer at komme. Om søndagen
medvirker juniorkonfirmander
ne i gudstjenesten.
Weekenden er gratis, men af
hensyn til gennemførelsen er
tilmelding nødvendig og bindende.
Vi begynder fredag kl. 17 i kir
kens anneks og slutter søndag
ca. kl. 13.

Tilmelding til Dalum Kirke
kontor på tlf. 66 13 24 14 eller
mail til: dath@km.dk

Sorggrupper for efterladte
Et dødsfald i den nærmeste fami
lie trækker dybe spor.
Den første tid efter man mister en
ægtefælle eller et andet nærtståen
de familiemedlem er ofte fyldt med
mange praktiske gøremål, men ef
ter et stykke tid melder hverdagen
sig igen, og det er måske slet ikke
nemt at finde sig til rette i dagligda
gen. Måske forventer omverdenen
at man ”er kommet videre” - og
som pårørende føler man måske
nu først for alvor, at sorgen tryk
ker. Det kan være svært at tale –

Musik i Mørket

Koncert med TRIO HANG
i Dalum Kirke, fredag d. 8. sept.
TRIO HANG er en unik konstella
tion med harpe, hang og basklari
net, hvor man kan opleve folkemu
sik, klassisk og jazz i et eventyrligt,
rytmisk og legende univers.
Tre smukt klingende instru
menter mødes og et eventyrligt

selv med sine nærmeste – om hvor
dan man har det. Sorgen må man
gennemleve alene, men ofte kan
det være en hjælp at have et andet
menneske at bære sorgen sammen
med. I en sorggruppe kan man
møde ligesindede: Mennesker, som
selv har mistet.
I Dalum og Hjallese sogne kan
efterladte komme med i en sorg
gruppe. En ny gruppe begynder i
september. Yderligere oplysning
eller tilmelding man ske til Dorthe
Tofte-Hansen på 66 13 20 60.

univers opstår. Tiden står stille
og forsvinder ind i klange af en
anden verden, og dog er de tre
instrumenter til stede, lige her og
nu, i legen med melodier og to
nesprog i improviserende satser
men også med genkendelige te
maer, b.la. fra salmer.
n Hang’en med sin rytmiske bløde
og runde metalklang (Benjamin
Barfod, hang/percussion)
n Harpen med sin egale sprø
de strengeklang (Anette Gøl
Seligmann, harpe)
n Basklarinetten med sin dybe,
uudgrundelige og underfundige
klang (Anja Præst, basklarinet)
Koncerten starter kl. 20.30 og har
en varighed af cirka 45 minutter.
Fri entré.

Savner du en
at tale med?

Så er en besøgsven måske en
mulighed.
Dalum-Hjallese Kirkers
Besøgstjeneste
Dalum og Hjallese Kirker til
byder muligheden for en be
søgsven, hvis du synes, du
trænger til et menneske at tale
med eller bare drikke en kop
kaffe med.
Vi har brug for hinanden
– som medmennesker og na
boer!
Derfor har vi i Dalum og
Hjallese Kirker oprettet en be
søgstjeneste. Er du bosat i et
af disse sogne, og ønsker du
at modtage besøg af en be
søgsven, kan du kontakte din
sognepræst eller en af koordi
natorerne. Bodil Mortensen,
koordinator i Dalum, tlf. 29
11 48 13. Overvejer du selv
at være besøgsven, så kan du
også kontakte ovenstående
eller en af kirkens præster.

Kirkens døgn – den 8. og 9. september
Fredag den 8. september:
n Kl. 15.00: Åbning af Kirkens
Døgn i Dalum Kirke med minireformations-salmemaraton.
n Kl. 16.00 og 16.30: Mulighed for
besøg i kirkens tårn.
n Kl. 17.00: Fra Tårernes Dal – en
andagt om livet og døden.
n Kl. 18.00: Brød, salat og bønner –
fællesmåltid i annekset (tilmel
ding) Voksne 25 kr. / børn 10 kr.
n Kl. 19.00: Fortællinger fra Bøgernes Bog i kirken.
n Kl. 20.30: Koncert med Trio
Hang, Gratis.
n Kl. 22.00: Gudstjeneste under
stjernehvælvet.

Lørdag den 9. september:
n Kl. 10.00-12.00: Kirkegårdsvan
d
ring. Lær Dalum Kirkegård
bedre at kende. Jytte Raun, leder
af Lokalarkivet i Dalum, tager
os med på en historisk vandring
på kirkegården. Mødested: Ved
Dalum Kirkes Anneks.
For mere information om de enkelte punkter, se særskilt program og kirkens hjemmeside
www.dalum-kirke.dk
Se også:
www.fyensstift.dk/reformations
jubilaeum-2017/kirkens-doegn
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Torsdagsmøder i Dalum Kirke 2017
Efterårets program 2017 i Dalum
Kirke byder på muligheden for
at opleve spændende mennesker
og foredrag, musik, film og godt
samvær. Kirken samarbejder den
ne sæson med Dalum Bibliotek,
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske
Forening og Folkeuniversitetet i
Odense.
Møderne foregår i kirkens an
neks bag kirken. Mange i alle
aldre finder vej til disse formid
dage, hvor vi vægter såvel sam
været som engagerede og tanke
vækkende foredrag meget højt.
Emnerne er mangfoldige og giver
os ofte mulighed for at blive lidt
klogere på livet. Præsterne leder
møderne, medens en kreds af fri
villige sørger for, at ikke mindst
kaffen er klar.
BEMÆRK: Dørene til salen åbnes
først kl. 9.15 af hensyn til opdækning
– og lukkes, når lokalerne er fyldte!!

21. september kl. 10-12

“Idealdisciplen
Maria Magdalene og
evangeliet om hende”
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ved sognepræst, phd. Marianne
Aagaard Skovmand, Nyborg
Den bibelske Maria Magdalenes
evangelium er først blevet fundet
i 1896, men det menes at gå tilbage
til det andet århundrede. Her mø
der vi Maria Magdalene som en
chefdiscipel, der ikke bryder sam
men ved Jesu bortgang, men i ste
det træder frem og trøster og for
maner de andre disciple. Hun har
hos Jesus en særlig status frem for
de mandlige disciple og fik altså
tidligt i kirkens historie et evange
lium opkaldt efter sig. Marianne
Aagaard Skovmand har for ny
lig oversat ”Mariaevangeliet” fra
koptisk. Evangeliet blev første
gang udgivet i 1955, men da var

det ikke i sin helhed. Men det er et
vigtigt evangelium, der giver os et
indblik i kirkens historie.
Tilmelding ikke nødvendig. Dørene
lukkes når salen er fyldt.

5. oktober kl. 10-12

“Den belæste
og den sprøde”

28. september kl. 10-12

“Demens – vi fik en
plan!”

ved professor Mogens Hørder,
SDU/Innovations Fonden
Demens er en belastning for man
ge mennesker, de der rammes og
deres pårørende. Det er en stor
udfordring for medarbejdere i
social- og sundhedsvæsenet og
en gåde for forskerverdenen. I
2016 fik Danmark en national
”Demenshandlingsplan” som sætter kursen frem mod 2025 for ind
satser til bedring af vilkårene for
demensramte og deres pårørende.
Professor Mogens Hørder, der
følger internationale forskningsog udviklingsplaner på vegne af
den danske Innovations Fond,
fortæller os om, hvad den na
tionale ”Demenshandlingsplan”
sætter fokus på. Og tager os så
med på en rejse gennem den om
fattende forskning, der siden 2010
har fundet sted i samarbejde mel
lem de europæiske lande – og vi
dere ud til Nordamerika og Asien.
Hvorledes søger forskere at løse
spørgsmålene om, hvad der for
årsager demens, hvorledes kan
demens forebygges og behandles
- og hvorledes søger forskningen
svar på, hvordan vi skaber de
bedste vilkår for de patienter og
pårørende som er ramt af syg
dommen?
I Dalum Kirke har vi i mange
år fulgt demensproblematikken
og menighedsrådet har et særligt
demens-udvalg.
Tilmelding ikke nødvendig. Dørene
lukkes når salen er fyldt.

BEMÆR
K
DATO!

ved Master Fatman og Neal Ashley
Conrad Thing, Radio24syv
Måske er Radio24syv ikke den
kanal, som mange af deltagerne
ved torsdagsmøderne hører mest.
Men nu er der mulighed for at
møde et muntert par fra et af ka
nalens populære programmer.
Værten Morten Lindberg, bed
re kendt som Master Fatman (i øv
rigt med rødder i Dalum) fra søn
dags morgenradio-programmet
– Croque Monsieur - og hans ven
og Proust-ekspert, Neal Ashley
Conrad Thing, samtaler og læser
op af På sporet af den tabte tid.
Det bliver højest ualmindeligt og
det kunne gå hen og blive et af de
sjovere torsdagsmøder i sæsonen!
Tilmelding ikke nødvendig. Dørene
lukkes når salen er fyldt. Mødet er et
fællesarrangement mellem Dalum Kirke
og Dalum Bibliotek

12. oktober kl. 10-12

“Fregatten HAABET
– og lidt om PETERS
KÆRLIGHED”

ved oversætter og forfatter Mick
Vraa, Dalum
Fregatten HAABET var et dansk
skib som i årene omkring år 1800
sejlede sorte slaver fra Afrikas
Guldkyst til Den Nye Verden.
Mich Vraas roman HAABET (2016),
fortæller historien om fregat
ten, Trekantsruten og Vestindien.

Bogen er den første i en planlagt tri
logi om Dansk Vestindien. Næste
bind udkommer i august 2017 og
hedder PETERS KÆRLIGHED.
Et oprør på fregattens slavedæk
i 1787 står centralt i historien. Da
kaptajnens og skibslægens hustru
er falder i de desperate sortes vold,
får det skæbnesvanger betydning
for samtlige romanens hovedper
soner. Mord og voldtægt kaster
lange skygger gennem de følgende
årtier og ændrer de involveredes
holdninger og syn på slaveri.
Dagens foredragsholder Mich
Vraa er bosiddende i Dalum, ud
dannet journalist og litterær over
sætter gennem tredive år. Har
man læst værker på dansk af de
store engelske og amerikanske for
fattere som Ernest Hemingway,
John Williams, Anthony Doerr,
Jonathan Franzen og Don DeLillo,
så er det sandsynligvis i Vraas
oversættelse.
Mich Vraas bøger kan til favo
rabel pris købes i forbindelse med
mødet, hvor forfatteren gerne sig
nerer.
Tilmelding ikke nødvendig. Dørene
lukkes når salen er fyldt.Mødet er et
fællesarrangement mellem Dalum
Bibliotek og Dalum Kirke.

26. oktober kl. 10-12

“De umulige projekters
museum - om erindringsformidlingen i
Den Gamle By i Århus”

ved afdelingsleder Henning
Lindberg, Den Gamle By i Århus
Siden 2014 har Købstadsmuseet
Den Gamle By arbejdet fokuse
ret og målrettet mod at udvikle
særlige besøg for ældre og ældre
ramt af demens. Dette er blevet til
Erindringsformidlingen. Et sær
ligt hus ”Erindrings Huset” dan
ner ramme om dette arbejde.
Men hvordan har et muse
um fået ideen til dette arbejde?
Hvordan udviklede ideen sig?
Hvordan reagerer ældre og men
nesker ramt af demens på besø

get i ”Erindrings Huset”? Hvilke
resultater har museet opnået?
Hvilke udviklinger ser museet for
dette arbejde?
Disse spørgsmål med flere præ
senteres og gennem en række
praksisbeskrivelser får vi en god
fornemmelse af det arbejde, der
dagligt går på i Den Gamle by.
Tilmelding ikke nødvendig. Dørene
lukkes når salen er fyldt. Fællesmøde
i et samarbejde mellem Dalum Bibliotek, Dalum Hjallese Lokalhistoriske
Forening og Dalum Kirke.
2. november kl. 10-12

“Kafkas jødisk-kristne
forestillingsverden”

ved lektor
og forfatter Morten
Dyssel,
Københavns
Universitet
Den tyskspro
gede forfatter
Franz Kafka er
gennem tiden
blevet taget til indtægt for ikke så
lidt. Hvor vennen Max Brod straks
stiliserede ham til en moderne re
ligionsstifter, har ikke så forskere
siden hen hævdet, at Kafka er så
moderne, at hans værk udtrykker
menneskets metafysiske hjem
løshed i en gudsforladt verden.
Med udgangspunkt i fire-fem
fortællinger, som forholder sig til
centrale facetter af såvel jødedom
som kristendom, vil foredraget
fokusere på Kafkas kunstneriske
behandling af store teologisk-filo
sofiske spørgsmål om skyld, straf,
skæbne og sammenhængskraft.
Tilmelding ikke nødvendig. Dørene
lukkes når salen er fyldt. Fællesmøde
i et samarbejde mellem Dalum Bibliotek og Dalum Kirke.
9. november kl. 10-12

“Skam og skyld - kunst,
litteratur og engle”
Karl Ove
Knausgårds
autofiktion
om at være
menneske
ved sognepræst Dorthe
Tofte-Hansen,
Dalum

Den norske forfatter Karl Ove
Knausgård har forarget og be
gejstret læsere i Skandinavien
og det meste af verden med det
autobiografiske romanværk ”Min
Kamp”. Over 2500 sider fortæller
han om sin fars druk og sociale
deroute, om bedsteforældrenes
nazisympatier og sin hustrus
psykiske sygdom. Han skriver
om nedture, svigt og forelskel
ser og om kampen for at blive
forfatter. Men først og fremmest
handler ”Min Kamp” om at være
et menneske, og om at man ikke
kan leve livet uden at pådrage sig
skyld. Dorthe Tofte-Hansen har
læst det enorme værk og fortæller
os om Knausgårds forfatterskab,
der handler om skyld og skam –
men også om kunst, litteratur og
engle.
Tilmelding ikke nødvendig. Dørene
lukkes når salen er fyldt.
16. november kl. 10-12

“Ældrelitteraturens
livslange liv”

ved professor Peter
Simonsen,
SDU
Det
handler
om fremkom
sten og popula
riteten af en ny
slags samtidig
skønlitteratur i
Danmark, den såkaldte ældrelitte
raturs fuldendelsesfortællinger.
Ældrelitteraturen tager livets
fuldendelse på godt og ondt som
sit tema, den behandler en mæng
de emner og nye oplevelser og er
faringer, der knytter sig til denne
livsfase, og den aftegner kontu
rerne af nye identiteter og livsfor
mer for +60’erne i velfærdsstaten.
Litteraturens nye ældre er både
nogle, som starter forfra på nye
livsprojekter for at ’genfinde sig
selv’, og nogle, som ender med at
blive demente og ’miste sig selv’.
Uanset hvordan ældrelivet folder
sig ud og hvordan det bliver fol
det sammen kan skønlitteraturen
give nye indsigter og perspek
tiver. Foredraget tager afsæt i
Simonsens bog Livslange liv.
Tilmelding ikke nødvendig. Dørene
lukkes når salen er fyldt. Fællesmøde
i et samarbejde mellem Dalum Bibliotek og Dalum Kirke.
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Udstillinger i annekset – efter ret 2017

Anne Larsen:
Billeder lavet af
forskellige slags papir
22. aug. - 11. okt.

Mange tror, mine billeder er akva
reller, men de er lavet af papir,
som jeg RIVER i stykker og limer
sammen igen.
Der er anvendt mange slags pa
pir: Decideret rivepapir, håndla
vet papir, tapet, stumper af akva
reller, gavepapir, avispapir, samt
undertiden tang, fjer, små tørrede
plantedele mm.
Inspirationen får jeg i naturen,
hvor jeg færdes året rundt og be
tages af en detalje, en stemning
eller et helhedsindtryk, der bear
bejdes naturalistisk eller abstrakt.

Hans Kjær Poulsen:
Træfade og –skåle
22. aug. - 11. okt.

Træskåle og -fade. Siden 2002 har
Hans Kjær Poulsen i sit værksted
Træoasen ved Hårby drejet skåle
og fade. Det har udviklet sig til
mange forskellige former og stør
relser i mere end 20 forskellige
træsorter. Det er brugsgenstande,
og da træ er et levende materia
le, udfordrer det Hans til mange
spændende resultater.

Lis Vangsgaard Pretsch:
Acrylmalerier
11. okt. - 29. nov.

I min fritid har jeg altid været glad
for at tegne og male. Det er dog
først efter jeg har sluttet mit aktive
arbejdsliv, at jeg rigtig har haft tid
til at prøve akvarel og akryl maling,
udtrykke mig i farver og billeder.
Min inspiration henter jeg i na
turen der omgiver os, landskaber,
huse, og i det hele taget motiver og
farver fra det nære miljø, men også
fra rejser har jeg forsøgt at gengive
farver, miljøer og stemninger.
Jeg maler gerne både akvarel
og akryl, men efterhånden er det
overvejende kun akryl. Det er to
meget forskellige udtryksmåder,
men begge meget spændende at
arbejde med.

Jeg har altid dyrket mange forskel
lige kreative aktiviteter, og kan
heldigvis stadig lave forskellige
kreative ting trods min demenssygdom. Jeg maler, hækler, strik
ker og så filter jeg. Jeg kan ikke
mere følge opskrifter så alt er efter
eget hoved. Jeg har altid haft en
passion for filtning og jeg nyder
den ro det giver at filte. Mine filt
projekter udvikler sig i mine hæn
der. Dukkerne er min fortolkning
af personer jeg har mødt. Mine
krukker er fortæller-krukker.
Mine filt ting er nålefiltet som
er en meget langsom proces men
som giver mig ro og mulighed for
fordybelse.

Gudstjeneste og kirkefrokost
Søndag den 12. nov. kl. 10-13.

Gudstjeneste kl. 10 og efterføl
gende kirkefrokost.
Ved kirkefrokosten fortæller
formand Torben Jakobsen om
menighedsrådets aktuelle op

gaver og lidt om, hvad Dalum
Kirke har på programmet i et år,
hvor en større istandsættelse af
kirken forventes.
Ved kirkefrokosten serve
res gule ærter og efterfølgende
pandekager med syltetøj.

Reformationsgudstjeneste
Søndag den 29. oktober kl. 10.00
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Laila Dyrving:
Filt
17. okt. - 28. nov.

Den 31. oktober 1517 offentlig
gjorde Martin Luther sine 95 te
ser om bl.a. afladen til drøftelse.
Det blev startskuddet til den
evangelisk-lutherske reformati
on, som også snart vandt indpas
i Danmark. Det sidste års tid er
Luthers indsats blevet marke

ret på mangfol
dige måder. Vi
runder 500-året
af med en reforma
tionsgudstjeneste, hvor vi na
turligvis skal synge nogle af de
mest kendte salmer af Luther.
Nærmere om gudstjenesten
på hjemmesiden www.dalumkirke.dk

Praktikant i Dalum Kirke
I efteråret får Dorthe Tofte-Hansen
en præstepraktikant, som går på
Pastoralseminariet i Århus, og
skal følge arbejdet som præst her i
Dalum sogn i 4 uger. Praktikanten
skal prædike i kirken, han skal
undervise konfirmander og i det
hele taget lære arbejdet som præst
at kende, så menigheden kommer
til at møde ham både i kirke og
anneks. Vi har bedt ham fortælle
lidt om sig selv:
”Mit navn er Simon Jylov, jeg er
26 år, og fra Aarhus. Jeg har netop
færdiggjort min uddannelse ved
Aarhus universitet, hvorfor jeg nu

er Cand. Theol. Jeg har speciale i
kirkehistorie, hvor jeg har arbej
det med folkekirkens historie, og
skrevet speciale om Det Kirkelige
Råd, der eksisterede i perioden
1883 - 1901.
Og netop kirkehistorie har væ
ret et af mine store interesseområ
der siden jeg i 2011 begyndte på
universitet, hvor jeg har udover
folkekirkens historie også har
beskæftiget mig med oldkirken i
form at den kristne kirkes tidlige
historie i Egypten. Samtidig har
jeg arbejdet meget med klimateo
logi og kirkejura.

Høstgudstjeneste, konfirmander,
modtagelse af ny organist, populær
pølsevogn og rejsegilde på kirkemodel
Søndag den 10. sept. kl. 10.00.
Høstgudstjenesten er efterhån
den blevet det festlige startskud
på en ny sæson med mange
spændende arrangementer i
kirke og anneks. Frivillige fra
menigheden har i dagens an
ledning pyntet kirken smukt, og
børn i sognet inviteres som altid
til at bære medbragte frugter,
blomster m.m. ind ved gudstje
nestens begyndelse. Så tag lidt
med fra haven den dag.
Naturligvis medvirker kir
kens kantori, organist, præster
og kirkens øvrige medarbej
dere. Under gudstjenesten præ
senteres sæsonens konfirman
der for menigheden. I år har vi

også valgt høstgudstjenesten
til officielt at byde kirkens ny
ansatte organist Marie Kristine
Løkke velkommen, og desvær
re også at tage afsked med Cille
Bjørn, som har fået nyt arbejde.
Efter gudstjenesten åbner kir
kens pølsevogn. Pølserne er gra
tis, drikkevarer koster 5 kroner.
Frugter og blomster fra kirken
sælges til et godt formål.
Modellen af Dalum Kirke i
størrelse 1:30, som var et af vin
derprojekterne på Dalumdagen,
præsenteres for første gang
for offentligheden i annekset.
Modelbyggerne, som er lokale
håndværkere, inviterer til rejse
gilde og vil gerne fortælle inte
resserede om byggeriet.

Jeg er netop begyndt på
Pastoralseminariet, der er den
sidste del af uddannelsen, inden
jeg er færdiguddannet som præst,
og jeg regner med, om alt går vel,
at kunne søge embede i begyndel
sen af 2018.”

Film i annekset

I efteråret har vi afsat 5 af
tener med 5 fantastisk film.
Præsterne introducerer hver
gang kort aftenens film.
Notér allerede nu datoerne
for filmfremvisningerne:
n
n
n
n
n

 nsdag d. 13. september
O
Onsdag d. 11. oktober
Tirsdag d. 24. oktober
Onsdag d. 15. november
Onsdag d. 29. november

Alle dage kl. 19.30. Filmene
vises i anneksets store sal. Se
særlig folder i kirken og an
nekset.

Kirkebil

Fra 1. september 2017 kan du
ikke længere selv bestille kir
kebil.
Ældre og gangbesværede,
som er bosiddende i Dalum
sogn eller har løst sognebånd
til én af præsterne ved Dalum
Kirke, kan få kirkebil til guds
tjenester og aftensang.
Ønsker du at blive hentet og
bragt af kirkebilen til gudstje
neste i Dalum Kirke, skal du
henvende dig til kirkekontoret
på tlf.: 66 13 24 14
senest fredag
kl. 13.
Vi bestiller
bilen til dig.
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Gudstjenester
6. sept.
17.00

Aftensang
Dorthe Tofte-Hansen

8. sept.
15.00
17.00
19.00
22.00

Kirkens Døgn
Mini-salmemaraton
Andagt for vore døde
Bibelhistorier
Kort gudstjeneste
Se særlig folder og kirkens hjemmeside

10. sept.
10.00

13. s.e. trinitatis
Høstgudstjeneste Begge præster
Markering af organistansættelse

17. sept.
10.00

14. s.e. trinitatis
Juniorkonfirmander. Begge præster

24. sept.
10.00

15. s.e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen og
Simon Langeskov Hyrlov. Kirkekaffe

1. okt.
10.00

16. s.e. trinitatis
Lars Hagensen

4. okt.
17.00

Aftensang
Lars Hagensen

8. okt.
10.00

17. s.e. trinitatis
Lars Hagensen

15. okt.
10.00

18. s.e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen

22. okt.
10.00

19. s.e. trinitatis
Lars Hagensen

29. okt.
10.00

20. s.e. trinitatis
Reformations-gudstjeneste.
Begge præster. Hele Kantoriet medvirker

1. nov.
17.00

Aftensang
Dorthe Tofte-Hansen

5. nov.
10.00
16.00

Alle helgens dag
Dorthe Tofte-Hansen
Musikandagt. Begge præster
Hele Kantoriet, kirkens organist samt
dirigent Søren Birch medvirker

12. nov.
10.00

22. s.e. trinitatis
Lars Hagensen
Kirkefrokost med formandsberetning

18. nov.
10.00

Dåbsgudstjeneste
Dorthe Tofte-Hansen

19. nov.
10.00

23. s.e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
og Simon Langeskov Hyrlov

26. nov.
10.00

Sidste søndag i kirkeåret
Lars Hagensen
Kirkekaffe

3. dec.
10.00
15.00

1. søndag i advent
Begge præster. Kirkekaffe med lussekatte
De 9 læsninger. Begge præster,
konfirmander og hele Kantoriet medvirker.

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Aktivitetskalender efterår 2017

SEPTEMBER:
6. kl. 17.00 Aftensang
8. kl. 15.00 Kirkens Døgn
9. kl. 10.00 Kirkens Døgn
10. kl. 10.00	Høstgudstjeneste, markering af organistansættelse,
rejsegilde på kirkemodel
13. kl. 19.30 Filmaften
20.		Heldagsudflugt – Vadehavsegnen og Noldemuseet i
Seebüll
21. kl. 10.00	Torsdagsarrangement, Marianne Aagaard Skovmand
28. kl. 10.00	Torsdagsarrangement, Mogens Hørder
OKTOBER:
4. kl. 17.00 Aftensang
5. kl. 10.00	Torsdagsarrangement, Master Fatman og Neal
Ashley Conrad Thing
11. kl. 19.30 Filmaften
12. kl. 10.00	Torsdagsarrangement, Mick Vraa
24. kl. 19.30 Filmaften
26. kl. 10.00	Torsdagsarrangement, Henning Lindberg, Den
Gamle By i Aarhus
29. kl. 10.00	Reformationsgudstjeneste i Dalum Kirke
NOVEMBER:
1. kl. 17.00 Aftensang
2. kl. 10.00 Torsdagsarrangement, Morten Dyssel
9. kl. 10.00	Torsdagsarrangement, Dorthe Tofte-Hansen
12. kl. 10.00 Kirkefrokost m. formandsberetning
15. kl. 19.30 Filmaften
16. kl. 10.00	Torsdagsarrangement, Peter Simonsen

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

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

Kirkebil

Fra 1. sept. 2017 kan du ikke længere
selv bestille kirkebil. Ældre og gangbe
sværede, som er bosiddende i Dalum
sogn eller har løst sognebånd til én af
præsterne ved Dalum Kirke, kan få kir
kebil til gudstjenester og aftensang.
Ønsker du at blive hentet og bragt af
kirkebilen til gudstjeneste i Dalum
Kirke, skal du henvende dig til kirke
kontoret på tlf.: 66 13 24 14 senest fre
dag kl. 13. Vi bestiller bilen til dig.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd
Ansvarshavende redaktør:
Cille Bjørn og kirkens præster.
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 ons
dag kl. 8-16. Telefonisk henvendelse
man-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-13
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:
Torben Jakobsen, Fruens Bøge Allé 7,
5250 Odense SV, tlf. 28 64 76 07
Dalum Sogns Menighedsråd:
Oplysninger om menighedsrådets
medlemmer og enkeltposter kan
ses på kirkens hjemmeside
www.dalumkirke.dk

