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Adventsgudstjeneste med Julespil
3. søndag i advent den
16. december kl. 10.00
Kom til en festlig adventsgudstjeneste, og oplev julens fortælling om barnet i krybben, englene og hyrderne julenat samt de
tre vise mænd fra Østerland!
Det sker ved julespillet i Dalum
Kirke den 16. december kl. 10.
Denne søndag formiddag kan vi
opleve julens fortælling med alle
sanser. Vi skal høre Bibelens julefortælling, som illustreres med dans af

balletbørnene fra Danseakademiet
City Ballet. Børnene danser til
gamle julemelodier, som synges af
Kantoriet og spilles på orgel, cembalo, fløjte og gambe af Poul PockSteen og Mogens Rasmussen.
Efter gudstjenesten er der varm
kakao til alle. Man kan klippe julepynt og være med til at pynte kirkens fine juletræer. Formiddagen
slutter af med at alle - unge som
gamle - danser omkring træet.
Vel mødt til advents- og julegudstjeneste i Dalum Kirke!

Krea-dage
I løbet af foråret vil vi i Dalum
Kirke byde alle børnefamilier velkommen til KREA-DAGE. Det
foregår 4 lørdage i Dalum Kirkes
Anneks, hvor kulturmedarbejder
Tine Antonsen vil stå for en kreativ aktivitet. Her vil vi udfolde os
med farver, musik og fællesskab.
Alle kan være med, det kan være
forskelligt, hvilken aldersgruppe
aktiviteterne henvender sig mest
til. I kan vælge at komme en eller

flere gange. Vi byder også på en
lille forfriskning.
Tilmelding: tlf. 30 68 30 66
takirkeogkultur@gmail.com
Datoer i foråret,
alle dage kl. 10.30-12.30:
n 26/1: Tegn og mal
n 9/3: Trylleri og Magi
n 13/4: Klip/klister, påskepynt
n 25/5: Musik, sang og rytmer.

Fastelavnsgudstjeneste
og tøndeslagning
Søndag den 3. marts kl. 14.00 fejrer vi Fastelavn i kirken
Fastelavn er en gammel kirkelig
tradition, og det fejrer vi selvfølgelig i Dalum Kirke med en
fastelavnsgudstjeneste. Her kan
du møde op i dit flotte fastelavnskostume til en festlig og
farverig gudstjeneste, og efterføl-

gende står spejderne fra Dalum
Spejdercenter for tøndeslagning i
Kastanjealléen.
Når vi har slået katten af tønden, vil der være fastelavnsboller
og kåring af kattekonger og kattedronninger i Annekset. Vi håber at se mange prinsesser, feer,
superhelte, dyr, hekse og andre
fantasifulde skabninger!

Nytårsnat i
Dalum Kirke

Traditionen tro er der nytårsgudstjeneste i Dalum Kirke
den 31. december kl. 23.00.
Vi indleder aftenen med
gudstjeneste til refleksion og
eftertanke. Når klokken falder
i slag, og året skifter samles vi
i koret, hvor der serveres et
glas bobler og kransekage.

Julegudstjeneste
for småbørn
og institutioner

I december måned kan sognets småbørn komme til julegudstjeneste en hverdagsformiddag. Vi skal se julekrybben, høre fortællingen om
Jesusbarnet og vi skal synge
salmer. Gudstjenesten er målrettet børn i førskolealderen,
og vi håber at se mange børnehaver, vuggestuer, dagplejere med børn og hjemmepassede børn med forældre.
Der er 3 gudstjenester, som
målrettes disse alderstrin:
n

n
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n

 nsdag d. 5. dec.kl. 10.00:
O
børnehavealderen 3-5 år
 orsdag d. 6. dec. kl. 10.00:
T
børnehavealderen 3-5 år
 redag d. 7. dec. kl. 10.00:
F
småbørn og babyer 0-2 år

Minikonfirmand – kirke for 3. klasser
Går du i 3. klasse?
Vil du gerne vide mere om kirken, og om hvad der er mellem
himmel og jord? Kan du lide at
synge, høre historier og være
kreativ? Så skal du blive minikonfirmand.
I februar og marts tilbyder vi
et mini-konfirmandforløb for
børn i 3. klasse. Der bliver fortalt Bibelhistorie, og børnene skal
lære om kirken og gudstjenesten.
Der bliver selvfølgelig også tid
til kreativ udfoldelse, hyggesnak
og
eftermiddagsmad. Minikonfirmandundervisningen fore-

går i Dalum Kirkes Anneks fra ca.
14.20 til 15.30 på følgende tirsdag
eftermiddage: 5/2, 12/2, 19/2, 26/2,
5/3, 12/3, 19/3 og 26/3. Vi henter
tilmeldte børn fra Tingløkkeskolen
kl. 14.00 og går sammen til Dalum
Kirke. Børn fra andre skoler er også
meget velkomne til at deltage – de
møder i Annekset 14.20. Undervejs
vil der blive serveret lidt eftermiddagsmad. Undervisningen slutter
15.30, hvor børnene hentes af forældrene i Annekset.
Undervisningsforløbet afsluttes
ved gudstjenesten i Dalum Kirke
søndag den 31. marts kl. 10, hvor
minikonfirmanderne deltager!

Folkekirkens Nødhjælps
Landsindsamling
Søndag den 10. marts 2019
I verdens fattigste lande rammer
klimaforandringerne særlig voldsomt. Her er intet forsvar for oversvømmelser, tørke og orkaner.
Den gode nyhed er, at der findes
løsninger. Og derfor samler vi i år
ind til broer, diger, opsamlingssøer og flugtveje - og vi samler ind

til introduktion af klimaresistente
afgrøder, drikkevand og nytænkende løsninger. Du kan hjælpe
med at samle ind søndag den 10.
marts. Vi mødes kl. 11 ved Dalum
Kirkes Anneks, og det forventes
at tage 2-3 timer.

Aftensang
Det er lidt forskelligt hvordan
en aftensang forløber. Nogle gange
vil der være en kort prædiken eller
bibelfortælling, andre gange bøn,
tekstlæsning, musik og nadver.
Ofte deltager desuden en sanger eller musiker ved aftensang.

Dalum Kantori

Kantoriet består 16 sangglade
piger i aldersgruppen 18 til 25
år, som deltager i højmesser,
større korprojekter og koncerter i løbet af året. Derudover
øver Kantoriet i Annekset hver
torsdag fra kl. 17.00 - 18.30.
Der er pt. et par ledige
pladser i koret, så hvis du falder inden for aldersgruppen,
er glad for at synge, er god til
nodelæsning, kan stå tidligt
op søndag morgen og gerne
vil være en del af det fællesskab det er at synge i kor, (og
desuden gerne vil tjene et lille
tilskud til SU’en), så kunne
Dalum Kantori måske være
noget for dig!
Kontakt vores organist- og
korleder-barselsvikar
Poul
Pock-Steen for yderligere information
(optagelseskrav
mv.) på tlf. 26 96 19 84.

n Onsdag

Den første onsdag i hver måned har
vi aftensang i Dalum Kirke kl. 17.
Det er en kort gudstjeneste af ca. 45
minutters varighed. En lille andagt
til ro og eftertanke mellem dagens
arbejde og aftenens gøremål.

den 5. dec. kl. 17:
Agnethe og Marie TofteHansen, begge violin,
medvirker.
n Onsdag den 2. jan. kl. 17:
Poul Pock-Steen, orgel,
middelaldermusik.
n Onsdag den 6. febr.
Kyndelmisse kl. 17:
Tine Maj Antonsen, klarinet
og Poul Pock-Steen, orgel,
medvirker.
n Onsdag den 6. marts kl. 17:

Mini-konfirmandundervisning
er gratis, men vi beder om tilmelding hos takirkeogkultur@gmail.
com / dath@km.dk
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Torsdagsmøder i Annekset
Torsdag den 24. jan. kl. 10-12:

“Kan man gøre
gudstjenesten mere
attraktiv ved at gøre
den grimmere?”
ved biskop emeritus
Kresten Drejergaard

“Leonora, børnene,
moderen – og Fyn”

ved forfatter Maria Helleberg og pressechef Julie
Lindegaard, Odense Teater
Leonora Christina Ulfeldt, hun
levede da i København? Ikke i begyndelsen. Vi kender den voksne
kvinde, Corfitz’ Ulfeldts skønne
kone. Flygtningen. Det politiske
dyr. Fangen i Blåtårn.
Men inden da havde hun jo
været barn, og en stor del af
barndommen tilbragte hun hos
sin bedstemor, Ellen Marsvin.
Hendes forældres ikke-ægteskab
gjorde ikke hendes liv lettere.
Moderen, Kirsten Munk, fik for
mange børn.
Hun mistede dem af syne, fordi
de blev moderens ansvar. Man elskede ikke sine børn mindre end
vi gør, men valgene måtte være
andre end vores.
Ellen ejede en række store ejendomme, bl.a. Ellensborg
(Holckenhavn) - og så var hun
kongelig lensmand på Dalum kloster. Her blev Leonora - fynbo af
en art.
Forfatteren Maria Helleberg
er blevet kaldt for Den historiske romans dronning. Hun har
bl.a. skrevet romanen Leonora
Christina fra 2014.
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Samarbejde Dalum Bibliotek, DalumHjallese Lokalhistoriske Forening og
Dalum Kirke.

”Ole Sarvig
og hans salmer”

ved sognepræst Julie
Birgitte Damlund,
København
Ole Sarvig er det 20. århundredes store modernistiske digter.
Han bragede igennem i den litterære verden under den seneste verdenskrig og blev hurtigt
en central skikkelse i kulturlivet.
Igennem alt hvad han skriver
løber der imidlertid også en anden strøm, nemlig hans dybe og
alvorlige kristentro. Allerede i
sine første digtsamlinger skriver han ”Kristus-digte”, bl.a.
Året, som findes i salmebogen.
Sarvig skrev dog ikke til kirken
eller gudstjenesten. Han var ikke
medlem af folkekirken og vendte sig mod kirken som institution. I dag har flere af hans digte
fundet vej ind i de to nyudgivne
salmebogstillæg ”100 salmer” og
”Kirkesangbogen”.

Teatertur 22. januar 2019 kl. 18.55

I forlængelse af torsdagsmødet om Leonora Christina har vi sikret os
billetter til premieren på musicalforestillingen ”Leonora Christina”
tirsdag den 22. januar kl. 19.30!
Forestillingen er sat op af Odense Teater men spiller i Store Sal i
ODEON. På dagen mødes vi i foyeren i ODEON kl. 18.55 hvor billetterne til aftenens forestilling uddeles!
Teaterturen koster 425 kroner, som betales kontant ved tilmelding til
kk-medarbejder Tine Antonsen på kirkens kontor.

Foto: Emilia Therese

Torsdag den 17. jan. kl. 10-12:

Med afsæt i en bogen ”Den himmelske gudstjeneste”, som Kresten
Drejergaard udgav i 2008, vil den
tidligere biskop på Fyn denne formiddag fremføre sit grundsynspunkt på gudstjenesten som en
begivenhed.
I juni 2018 udsendte en arbejdsgruppe nedsat af biskopperne rapporten ”Folkekirkens
liturgi mellem frihed og fasthed”.
Rapporten er udsendt til menighedsråd og præster med det formål at sætte en kvalificeret debat om gudstjenesteordningen i
gang.
Med sit foredrag vil Drejergaard
levere sit bidrag til denne debat,
som vi også gerne vil have Dalum
Sogn til at tage del i.

Torsdag den 7. febr. kl. 10-12:

Torsdag den 28. febr. kl. 10-12:

Cantarellernes
Julekoncert

“Socialhistorie
– de store linjer,
pendulbevægelser og
tidsåndens ændringer”

Tirsdag d. 11/12 kl. 19.30
Fri entré

ved professor emeritus Jørn
Henrik Petersen, Odense

Jørn Henrik Petersen indleder
formiddagens foredrag med en
beskrivelse af de store linjer i
den socialhistoriske udvikling fra
Reformationstiden og frem til i
dag.
Han drøfter eksempler på,
hvordan historien pendulerer, så
man på sæt og vis vender tilbage
til en tankeverden, der ellers prægede en tidligere fase. Med det
som udgangspunkt illustreres,
hvordan tidsånden – forskellige
tiders grundlæggende ideer – ændrer sig, samtidig med at ’gamle’

Igen i år har vi den store fornøjelse at kunne åbne dørene
til Cantarellernes Julekoncert
i Dalum Kirke.

ideer ligger som arkæologiske lag
under den aktuelle tilstand. Som
et selvstændigt tema overvejes
det, om religionen har en selvstændig rolle at spille.
Foredraget er et fællesarrangement
mellem Dalum Kirke og DalumHjallese Lokalhistoriske Forening.

Torsdag den 28. marts kl. 10-12

”På den gamle melodi”

Sang og musik v. Tine
Antonsen, Poul Pock-Steen,
Dorthe Tofte-Hansen og
Lars Hagensen

Torsdag den 7. marts kl. 10-12:

“Reden”

ved centerleder
Mette Guul
Mette Guul har været leder i Reden
Odense siden juni 2012, og har stor
erfaring med socialt udsatte og sårbare kvinder, som dagligt lever en
hård hverdag i misbrug og prostitution.
Hun kan fortælle om kvindernes
baggrund, deres stofmisbrug, lovgivningen, myterne om prostitution og om Reden Odenses skadesreducerende arbejde på de mange
arenaer i kvindens liv.

Det skal helst være på den gamle melodi! Dette ønske oplever vi
ofte i kirken, når der i forskellige
sammenhænge skal bestemmes
salmer og sange. Problemet er
bare, at den gamle melodi ikke altid er den gamle.
Denne formiddag beskæftiger
vi os med velkendte salmer og
sange ud fra ovennævnte problematik. Der bliver rig mulighed for
at synge på både den ”gamle” og
den ”nye” melodi.

Det er efterhånden blevet en
fast tradition, at Cantarellerne
kommer til Dalum og afholder julekoncert. De leverer et
spændende og varieret program, som i høj grad får julestemningen frem!

Tirsdag den 26. febr.
kl. 20.00:

“Det religiøse og
det verdslige Odense
set i lyset af under
søgelserne i Thomas
B. Thriges Gade”
ved museumsinspektør
Jakob Tue Christensen,
Odense Bys Museer

I forlængelse af DalumHjallese
Lokalhistoriske
Forenings generalforsamling
kl. 19 er der igen i år åbent
foredrag for alle interesserede
ca. kl. 20 – kaffe koster 20. kr.
Som titlen antyder, handler
foredraget om Odense som
religiøst centrum fra den hedenske kult over omtalen af
bispesædet 988 og helgenkåringen 1100 (eller var det
1101?) til den udviklede middelalderby, hvor de gejstlige institutioner fyldte godt i
landskabet. Hertil kommer
et verdsligt Odense, hvor der
nord for Albani Kirkegård –
det senere Albani Torv – skabes et nyt centrum for handel
og for byens sociale institutioner gilderne, der danner broen mellem kirke og borger.
Medlemmer af Dalum-Hjallese
Lokalhistoriske Forening får udleveret det nyeste årsskrift ved
aftenens afslutning.
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Udstillinger i Annekset

Tine Dahl Grue
Fotografier

7. dec. 2018 – 31. jan. 2019
Billederne er inddelt i 2 serier.
Begge serier handler overordnet
om de stemninger, vi kan opleve
i naturen, hvis vi bruger vores
sanser og lægger mærke til detaljerne. Gør vi det, åbner der sig en
verden af fantastiske former, farver og strukturer – men også en
verden af tavshed og fred.

Marianne Vestergaard
Malerier
5. feb. – 19. marts – 2019

Jeg er pensioneret socialpædagog, har malet det meste af mit liv
og brugt farverne og penslerne,
meget i mit arbejde med børn og
unge. Mine billeder er både akryl
og akvarel billeder.
Akvarel er levende, kan og vil
ikke styres, men jeg elsker dens
levende væsen.

Onsdags Klubben
Vi mødes i annekset ved Dalum Kirke hver onsdag kl. 14.00-16.00.
Prisen for ikke-medlemmer er 25 kr. pr. gang. Medlemskontingent
er 300 kr. årligt, for samboende 500 kr. årligt. Kaffe og kage koster 25
kr. pr. gang. Alle er velkomne!
December:
5. Luciaoptog i kirken kl. 14.00.
12. Julefrokost kl.12.30-16.00.
Januar:
9. Film af Morten Korch.
16. Musikalsk eftermiddag.
23. ”Bedstemors bøger” v. pastor Ejnar Fog-Nielsen.
30. Musikalsk underholdning.
Februar:
6. Anekdoter om Morten Korch.
20. Poul Grønne’s eventyrlige rejse til Indien.
27. Lousie og Birger underholder.
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Marts:
6. Annelise Arnstrup om Karen Blixens liv.
13. Med barnevogn fra Skagen til Kruså.
20. Underholdning
27. Flugten fra Finland – 1943 v. Tapio Juhl.

Filmstudiekreds

I foråret 2019 kan du igen
opleve en række spændende
film. Vi gør os umage for at
vise et bredt udvalg af filmgenrer. Præsterne introducerer hver gang kort aftenens
film. Filmtitler annonceres i
særskilt filmfolder, som kan
hentes i kirkens våbenhus eller anneks. Notér allerede nu
nedenstående aftenforevisninger i anneksets store sal:
Onsdage kl. 19.30:
16/1, 20/2, 20/3:
stumfilm, 24/4.

Stumfilm den 20/3
kl. 19.30

Mauritz Stillers svenske stumfilmsklassiker “Herr Arnes
Pengar – en vinterballade i
5 akter” efter en novelle af
Selma Lagerlöf.
Tidligere organist i Dalum
Kirke Torben Krebs sidder
ved tangenterne hele vejen
gennem filmen og laver hele
”soundtracket” til filmen.

Savner
du en at
tale med?
Dalum og Hjallese Kirkers
Besøgstjeneste tilbyder muligheden for en besøgsven, hvis
du synes, at du trænger til et
menneske at tale med eller
bare drikke en kop kaffe med.
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.
Bodil Mortensen, koordinator i Dalum, tlf. 29 11 48 13
Overvejer du selv at være besøgsven eller ledsager til f.eks.
læge, bibliotek, kirke m.m., så
kan du også kontakte ovenstående eller en af kirkens præster.
Vi har brug for hinanden – som
medmennesker og naboer!

Temadag: “kunstogkultur”

Kunst og kultur bliver ofte benævnt som et og det samme - og
i ét sammensat ord: kunstogkultur. Men hvad er kunst og hvad er
kultur – og hvad skal vi med den?
Historisk set har vi brugt kunsten til at forholde os til den kul-

Få smag på H.C. Andersen
Vi
kender
alle
H.C.
Andersens eventyr, men
færre af os kender og har
læst hans romaner, rejsebeskrivelser og andre tekster.
For at inspirere til læsning
af de mere ukendte tekster af Andersen, arrangerer Dalum Kirke og Dalum
Bibliotek, i samarbejde med
professor Johan de Mylius,
en række korte gå-hjem-møder med oplæsning af H.C.
Andersen tekster. Johan de Mylius har udvalgt og introducerer de valgte tekster og der afrundes med en
kort snak om det oplæste.
Torsdag den 10. januar: HCA og moderniteten.
Torsdag den 14. februar: HCA skildrer folkelivet.
Torsdag den 14. marts: HCA møder Tyrkiet.
Torsdag den 11. april: HCA - en Herman Bang før
Herman Bang.
Torsdag den 9. maj: HCA og den fantastiske fortælling.
Alle dage kl. 16.00-17.00 i Bibliotekets store sal.
BEMÆRK: Gratis adgang MEN tilmelding nødvendig på odensebib.dk

med deres indspark til debatten,
vi skal også selv diskutere spørgsmålet, og endelig slutter vi af med
en spændende koncert i Dalum
Kirke.
Medvirkende: Tore Leifer, kulturjournalist (kendt fra P1), Knud
Romer, forfatter og debattør,
Sarah Smed, formidlingschef og
historiker.
Der er tilmelding til dagen,
og det koster 100 kroner, som
inkluderer kaffe/te og frokost.
Tilmelding kan ske i Dalum Kirke
hos kirke-kulturmedarbejder Tine
Antonsen på kirkekontoret.

Foto: Thomas A.

Dalum Kirke og Dalum Bibliotek
inviterer til temadag lørdag d. 30.
marts 2019. Nogle af landets kulturpersonligheder kommer omkring Dalum og vil lægge op til
debat og dialog.

tur, vi kommer fra igennem f.eks.
arkitekturen, billedkunsten, musik og litteratur
Man kan stille mange spørgsmål om vigtigheden af den kultur,
vi kommer fra og om vigtigheden
af at kunne udtrykke og beskrive
den. Kulturen kan vi ikke løbe fra,
den er vi født ind i, men kunsten,
som vi bruger til at forholde os
til den kultur vi kommer fra, kan
diskuteres igen og igen. Kunsten
er et redskab, som kan beskrive,
kritisere, perspektivere, håndgribeliggøre, definere og berøre.
Vi kan rykke ved vores egen
og andres opfattelse af kulturen
igennem kunsten.
Men prioriterer vi kunsten godt
nok i vores samfund – og hvordan kan vi give den bedre vilkår?
Disse spørgsmål sætter vi til debat på en temadag i Dalum Kirkes
Anneks lørdag den 30. marts kl.
9.30-16.00.
Vi har inviteret en række vigtige stemmer i dagens kunst-og
kulturdebat til hver at komme

“Andersens duende“

Fælles sognetur til Musikdramatisk forestilling v. Odense Havn
Da H.C. Andersen i 1862 rejser til Spanien ved
han endnu ikke, at rejsen bliver meget mere
end et nysgerrigt møde med en fremmed kultur. En mystisk dragende kraft fuld af lidenskab - betegnet som el duende i den spanske folklore - møder ham, og fører ham ad ukendte
veje. Poul Udbye Pock-Steen har skabt musik
til forestillingen El Duende, der blander gamle
og nye musiktraditioner. Forestillingen er et
miks af musik, dans og tekster fra Andersens
eksotiske rejseskildring, en række sensuelle
digte og hans dagbøger, der viser en helt anden og mørkere side.
I Via Artis’ musikdramatiske univers bliver
Andersens rejse transformeret til en sanselig
sceneoplevelse. En forestilling fuld af duende,
som vil tage publikum med på en eksotisk rejse.
Vi har i Dalum Kirke sikret os 30 stk. billetter
til forestillingen torsdag d. 21. februar, som spiller i kunstbygningen Dynamo ved Odense Havn.
Billetter købes i annekset ved Dalum Kirke hos
kk-medarbejder, Tine Antonsen. Vi mødes på dagen
ved Kunstbygningen Dynamo kl. 19.15.
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Gudstjenester i Dalum Kirke · December 2018 - Marts 2019
1. søndag i advent
Begge præster. Hele Kantoriet

5. dec.
10.00

Børnehaver.
Julegudstjeneste
Dorthe Tofte-Hansen

5. dec.
17.00

Aftensang
Dorthe Tofte-Hansen

6. dec.

Børnehaver.
Julegudstjeneste
Dorthe Tofte-Hansen

10.00
7. dec.
10.00

Småbørn.
Julegudstjeneste
Dorthe Tofte-Hansen

8. dec.
10.00

Dåbslørdag
Lars Hagensen

9. dec.
10.00

2. søndag i advent
Lars Hagensen

16. dec. 3. søndag i advent
10.00
Dorthe Tofte-Hansen
	
Julespil. Varm kakao og
julehygge i kirken
20. dec. Tingløkkeskolen
9.30
Juleafslutning
10.30
Juleafslutning
23. dec. 4. søndag i advent
10.00
Dorthe Tofte-Hansen
24. dec. Juleaftensdag
14.30
Dorthe Tofte-Hansen
16.00
Lars Hagensen

25. dec. Juledag
10.00
Lars Hagensen
Hele Kantoriet

6. feb.
17.00

26. dec. 2. juledag
10.00
Dorthe Tofte-Hansen

10. feb. Sidste s. e. Helligtrekonger
10.00
Dorthe Tofte-Hansen

30. dec. Julesøndag
10.00
Lars Hagensen
Kirkekaffe

17. feb. Septuagesima
10.00
Dorthe Tofte-Hansen

31. dec. Nytårsaften
23.00
Dorthe Tofte-Hansen

Aftensang
Dorthe Tofte-Hansen
Kyndelmisse

24. feb. Seksagesima
10.00
Lars Hagensen
Kirkekaffe

1. jan.

Nytårsdag
Ingen gudstjeneste

3. mar. Fastelavn
14.00
Dorthe Tofte-Hansen

2. jan
17.00

Aftensang
Lars Hagensen

6. mar. Aftensang
17.00
Lars Hagensen

6. dec.
10.00

Helligtrekongers søndag
Lars Hagensen

10. mar. 1. søndag i fasten
10.00
Lars Hagensen
Landsindsamling

12. jan. Dåbslørdag
10.00
13. jan. 1. søndag e. Helligtrekonger
10.00
Dorthe Tofte-Hansen
Spejdernes nyårsparade

16. mar. Dåbslørdag
10.00
17. mar. 2. søndag i fasten
10.00
Dorthe Tofte-Hansen

20. jan. 2. søndag e. Helligtrekonger
10.00
Lars Hagensen

24. mar. 3. søndag i fasten
10.00
Lars Hagensen

27. jan. 3. søndag e. Helligtrekonger
10.00
Dorthe Tofte-Hansen
Kirkekaffe

31. mar. Midfaste
10.00
Dorthe Tofte-Hansen
Minikonfirmander medvirker.
Kirkekaffe

3. feb.
10.00

4. søndag e. Helligtrekonger
Lars Hagensen

Kirkelig vejviser for Dalum Kirke
Sognepræst Lars Hagensen (KBF)
Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,
tlf. 66 17 97 73. LHHA@km.dk
Træffes ikke mandag.

Børn og Unge

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

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

Organist Poul Pock-Steen
Tlf. 26 96 19 84, info@parla.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Tine Maj Kofoed Antonsen
tlf. 30 68 30 66, takirkeogkultur@gmail.com
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

De grønne pigespejdere
Tina Andersen, tlf. 25 13 73 94
klumpand@gmail.com

Dalum Spejdercenter
Birkedals allé 63, 5250 Odense SV

Kirkebil

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 15 25 20 senest f redag kl. 12.
Vi bestiller bilen til dig.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd
Ansvarshavende redaktør: Tine Antonsen.
Tryk: OAB-Tryk ApS, Odense.

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

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

Dalum Kirke

Fælles kirkekontor Dalum-Hjallese
Kordegn Ulla Fisker, tlf. 66 15 25 20
E-mail: dalum.sogn@km.dk.
Hjallese Kirke, Hjallesegade 25, 5260 Odense S
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Lukket
kl. 10.00 – 13.00
Lukket
kl. 12.00 – 16.00
kl. 10.00 – 12.00

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

2. dec.
10.00

