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Fælles kirkekontor
I flere år har de danske kirkekontorer rundt om i landet arbejdet på at digitalisere de gamle kirkebøger tilbage til omk.
1960, og efterhånden skal stort
set alle danskere nu henvende
sig digitalt, når det drejer sig om
registrering af fødsler, vielser
og navneændringer. Selv ved
dødsfald sker registreringen i
dag digitalt, som regel med bedemandens hjælp. Dermed har
de gamle kordegnefunktioner
på kirkekontorerne ændret sig
radikalt og som en konsekvens
heraf sammenlægges i disse år
kirkekontorerne.

Det er også sket her i Dalum,
hvor der siden 1. juni 2018 har
været et fælles kirkekontor med
Hjallese Sogn. Kontoret er fysisk placeret i Hjallese Kirke.
Lukningen af kirkekontoret i
Dalum Kirkes Anneks falder sammen med, at vores kordegn gennem de seneste mange år, Poul
Kjærsgaard Sørensen, har valgt
at gå på velfortjent pension. Vi vil
alle savne Pouls altid gode humør
og dejlige måde at betjene os alle
på i Dalum Sogn.
Naturligvis vil der stadigvæk
være en personlig kontakt med
kirkens præster, når det drejer sig

om de kirkelige handlinger som
dåb, konfirmation, vielse/velsignelse og begravelse/bisættelse.
Det gamle kontor i Annekset vil
heller ikke være ganske lukket, da
vores nye kirke- og kulturmedarbejder fremover vil sidde på kontoret og udføre mange af de opgaver, som vi tidligere har haft en
kordegn til.
Bemærk også på kirkebladets
bagside, at der er nye åbningstider og en særlig mail-adresse til
det fælles kirkekontor. Kordegnen
hedder nu Ulla Fisker.
Lars Hagensen

Kulturfestivalen “Abrahams Sammenbragte Børn”
september, oktober og november 2018 i Odense
Der er kulturfestival i Odense fra
den 15. september til 30. november i år. Formålet med festivalen,
der har fået det finurlige navn
Abrahams Sammenbragte Børn er
at skabe en tættere dialog mellem
befolkningsgrupper, aldersgrupper og trosretninger i Odense, der
alle i en eller anden forstand har
Abraham som forfader. En ræk
ke kultur-og uddannelsesinstitutioner, kirker, etniske foreninger,
religiøse samfund og mange flere
laver i perioden en række arrangementer i dette regi ud fra de overordnede kriterier, at arrangementerne skal være oplysende, dialogskabende og båret af tolerance
over for anderledes tænkende – og
åbne for alle interesserede.
Et centralt element i kultur
festivalen er Kunst-og dialogpro-

jektet Abrahams Børn af Odensekunstneren Jens Galschiøt. Det
sætter fokus på de tre store monoteistiske religioner: jødedommen, kristendommen og islam.
Kunst- og dialogprojektet består
af skulpturen Fundamentalisme,
som i perioden vil være opstillet på torvet ved Brandts samt
af enkeltstående skriftsøjler,
som placeres rundt om i Odense.
Her i Dalum vil man således i
perioden 24. september frem til
13. oktober på Dalum Bibliotek
kunne se én af de 10 skriftsøjler,
som hører til hovedskulpturen
Fundamentalisme og derefter i
Dalum Kirkes Anneks fra 15. oktober til 2. november.
Adskillige af vore arrangementer i Dalum Kirke er bidrag
til Kulturfestivalen.

Søndag d. 7. oktober kl. 10-13

Gudstjeneste kl. 10 og efter-følgende kirkefrokost
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Ved kirkefrokosten fortæller formand Boye
Lagerbon Jensen om menighedsrådets aktuelle
opgaver og lidt om, hvad der er planen med den
forestående renovering af Dalum Kirke.
Ved kirkefrokosten serveres gule ærter og
efterfølgende pandekager med syltetøj.

Fælles Kirkekontor Dalum-Hjallese
Telefon: 66 15 25 20
E-mail: hjallese.sogn@km.dk /dalum.sogn@km.dk
Adresse:
Hjallese Kirke,
Hjallesegade 25,
5260 Odense S

Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

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

Nyansat kirke- og kulturmedarbejder
ved Dalum Kirke
Den 1. september tiltræder Tine Maj
Kofoed Antonsen som kirke- og kulturmedarbejder ved Dalum Kirke. Vi
ser frem til at samarbejde med Tine,
som præsenterer sig her:
Jeg er den nye kirke- og kulturmedarbejder ved Dalum kirke, og
med mit nye job er jeg så heldig, at
jeg på flere måder kan være tæt på
livet i og omkring Dalum kirke.
Som “næsten nabo” til kirken, og
som beboer i sognet, er det med
største glæde og interesse, at jeg
begynder mit virke i kirken.
Jeg er uddannet klarinettist på
Syddansk Musikkonservatorium
med både kandidat og solistklasse, og efter en del år på freelancemarkedet, både som orkestermusiker, musikunderviser, kammermusiker og kirkekorsanger, vil jeg

glæde mig til en fast base, hvorfra
jeg kan bruge min erfaring inden
for musik og kultur.
Med min interesse inden for
kulturområdet, og med min uddannelsesbaggrund inden for musik, er det en stor glæde for mig at
skulle medvirke til at synliggøre
og bidrage til både indlevelse og
oplevelse i det lokale område, som
også er her hvor jeg har hjemme.
Det er her, hvor jeg selv mærker,
hvad det er, der har betydning for,
at man netop føler sig hjemme.
Kirken er et samlingspunkt i vores
sogn og kan give os indhold, både
når vi glædes og vil beriges, men
også når vi er eftertænksomme og
har brug for trøst. Jeg glæder mig
til at være en del af kirkens liv og
bidrage i sognets fælles “hjem”.

Da jeg har 3 børn i alderen 0-9 år,
har jeg en selvsagt interesse for
livet omkring børn og deres kulturelle behov og udvikling. Jeg
bor med min mand Ulrik og mine
børn Sidsel, Lea og Jeppe i vores
dejlige hus i Dalum, hvorfra vi lever og suger til os.

1. søndag i advent den 2. december kl. 10

Det nye kirkeår indledes
til festgudstjeneste og lussekatte

Kirkens nytår begynder 1. søndag i advent. En
festlig anledning til at synge gode salmer, høre
dejlig musik og lytte til det glædelige budskab.
Foruden menigheden deltager kirkens Kantori
samt alle kirkens ansatte. I forlængelse af gudstjenesten serveres som det er blevet tradition i
Dalum velsmagende safranboller – bagt af medlemmer af menigheden.

Høje tider – årets kirkelige højtider
Et samarbejde mellem Dalum Kirke
og Folkeuniversitetet i Odense.
Tilmelding via Folkeuniversitetets
hjemmeside eller hos kirkens kkmedarbejder – 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.
I foråret hørte vi om påsken, om
tiden fra påske til pinse og om selve pinsen. Nu er vi kommet til alle
helgen, advent og jul.

Tirsdag den 30. oktober kl. 19:
Alle helgen
Jens Buchwald Andersen,
hospitalspræst, cand.theol.
Tirsdag den 20. november kl. 19:
Advent - forventningstid
Lars Hagensen, sognepræst
ved Dalum Kirke
Tirsdag den 4. december kl. 19:
Julen har bragt velsignet bud
Ole Davidsen, dr. theol.,
Rudkøbing
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Torsdagsmøder

Torsdag d. 13. september kl. 10-12

Kvindernes stemmer
i Israel-Palæstina v.
grundlægger af PiP
Sarah Arnd Linder,
Israel

Konflikten i Israel-Palæstina har eksisteret siden dannelsen af den jødiske stat Israel i 1948. Det er en yderst
kompliceret og kompleks konflikt,
og som med mange andre samfundsproblemer rundt om i verden,
mangler konflikten og dens løsning
at høre kvindernes stemmer.
Sarah Arnd Linder har i flere
år fulgt konflikten tæt på. Hun er
32 år, dansker og på 12. år bosat
i Israel, hvor hun har taget det
meste af sin uddannelse. Sarah
grundlagde for 3 år siden Political
is Personal – PiP - et initiativ baseret på interviews med israelske
og palæstinensiske kvinder, der
frit fortæller, hvorledes konflikten har påvirket deres liv.
Foredraget er et fællesarrangement mellem Dalum Kirke og
Dalum Bibliotek og er en del
af Kulturfestivalen Abrahams
Sammenbragte Børn.
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Torsdag d. 20. september kl. 10-12

“I Dalum er jeg født…”
v. forfatter og direktør
for Gyldendal Morten
Hesseldahl, København

Uanset, hvor langt man flygter, kan
man ikke flygte fra sin opvækst.
Det handler forfatteren Morten
Hesseldahls roman ”Manden fra
lavlandet” om. Man kan aldrig
undslippe den kultur, der har rundet én. I Danmark har den kulturelle fortælling om tillid mellem
borgerne altid været stærk. Men
hvad bliver den fremtidige fortælling om Danmark?
Morten Hesseldahl, der er forfatter til adskillige bøger, tidligere administrerende direktør på
Information og direktør for Det
Kongelige Teater og nu direktør
for et af landets største forlag, vil
tale om betydningen af kunst og
kultur, og om hvordan det er at
møde verden, når man er vokset
op i Dalum.
Arrangementet er et samarbejde
mellem Dalum Bibliotek og
Dalum Kirke

Torsdag d. 4. oktober kl. 10-12

Kvindelige præster –
portræt af en 70-års
jubilar v. provst og
kirkehistoriker Ole
Hyldegaard, Assens

I 29 år var hun udelukket fra uddannelsen. Da hun endelig fik adgang, skulle der gå 44 år, før hun –
i 1948 - kunne anvende sin uddannelse på dens mest udbredte område. Herefter gik der yderligere 47
år, før hun avancerede til topstillingerne inden for sit uddannelsesfelt. I 13 år efter kunne mandlige
kolleger slippe afsted med ikke at
give hånd ved hendes tiltrædelse,
selv om hun og hendes ligesindede de sidste 8 år har været i flertal
på arbejdsmarkedet. I år kan hun
fejre sin 70 årsdag, selv om hun
stadig ikke fuldt ud er anerkendt
af alle på arbejdsmarkedet.
Hvem er hun denne specielle
70-årige jubilar? Den kvindelige
præst!
Den 28. april i år blev ordinationen af de første tre kvindelige
præster markeret ved en festgudstjeneste og efterfølgende foredrag i
Odense Domkirke. Dalum Kirke
var med tidligt, her fik man sin
første kvindelige præst i 1959. Vi
følger op på jubilæet denne formiddag, hvor provst Ole Hyldegaard
vil fortælle om de kvindelige teologers forhistorie op til 1948, og hvordan det siden gik dem som præster.

Litteraturserie –
monster- og mesterværker

Torsdag den 25. oktober
kl. 10-12 og kl. 19.30-21.30

”Den ideelle amerikaner” v. journalist
og forfatter Tom BukSwienty, Odense

Jacob Riis var på mange måder
”Den ideelle amerikaner”. Han
blev født i Ribe i 1849, emigrerede
som ung til New York i 1870, men
vendte senere hjem til Danmark.
Han var journalist og social reformist, og i dag er han kendt som verdens første dokumentarfotograf.
Han startede med at tage billeder i
de fattigste kvarterer i USA, og med
billederne fik han sat en ny social
dagsorden i landet.
Tom Buk-Swienty skrev i 2005
en biografi om Jacob Riis. På sin
egen krop oplevede Riis at skulle
bygge en ny tilværelse op som borger i et fremmed land mellem tusinder i samme situation. Riis er stadig
aktuel både i USA og herhjemme,
hvor man påtænker et nyt museum
om ham i hans fødeby Ribe.
Samarbejde mellem Dalum Kirke
og Dalum Bibliotek – Foredraget,
der gentages om aftenen, er en
del af Kulturfestivalen Abrahams
Sammenbragte Børn. Tilmelding
ikke nødvendig, men dørene ved
foredraget lukkes, når salen er fyldt.

Filmstudiekreds

I efteråret 2018 viser vi en række spændende film, som giver
“stof til eftertanke”. Vi gør os
umage for at vise et bredt udvalg af filmgenrer. Præsterne
introducerer hver gang kort aftenens film, og efter filmen vil
der være en fælles drøftelse.
Notér allerede nu nedenstående
datoer: 10/10 - 24/10 - 14/11 21/11. Nærmere omtale af de enkelte filmaftener findes i en særskilt
filmfolder, som kan fås i Annekset.

Torsdag d. 1. november kl. 10-12

“Sølv, blod og konge
magt” – bag om vikinge
myten v. historiker og
forfatter Anders Lundt
Hansen, København

Gennem tre af den tids markante
personligheder, foldes hele historien ud om de dramatiske århundreder fra år 800 til ca. 1050. Tag denne formiddag med på togt gennem
sølvrige handelsbyer, til kongernes forhandlingsmøder til bloddrivende slagmarker, når Anders
Lundt Hansen i veloplagt fortælleform giver en samlet forklaring
på den skandinaviske ekspansion.
Samtidig hæver forfatteren øksen
over en af de bærende stolper i den
danske identitet: Vikingetiden.
Mødet er et fællesarrangement
mellem Dalum-Hjallese Lokal
historiske Forening, Dalum
Bibliotek og Dalum Kirke.
Torsdag d. 8. november kl. 10-12

“Sangen har lysning – at
leve med forandringer”
v. lærer Birthe Kristine
Jensen, Viborg

Et foredrag om at gribe livets foranderlighed og prøve at få det bedste
ud af det, om at kæmpe og holde
ud, om håb og håbløshed, om betydningen af at bevare gode relationer med familie og venner og om at
opleve kærligheden på trods af alt.
Birthe Kristine Jensen fortæller
om oplevelser og erfaringer som
pårørende til sin hjerneskadede
mand og deres fælles kamp for et
værdigt liv med god livskvalitet.
Bogen Sangen har lysning kan
købes efter foredraget, den er udgivet på forlaget Turbine i 2015 og
har et forord af Lone Hertz

Et samarbejde mellem Dalum
Kirke og Folkeuniversitetet i
Odense
Kom helt tæt på seks af verdenslitteraturhistoriens
nyeste mesterværker. Forelæsningerne foregår i annekset
bag Dalum Kirke. Det er ingen
forudsætning for at deltage, at
man har læst værkerne.
Tilmelding på Folkeuniversitetets hjemmeside eller
hos kirkens kk-medarbejder
– betalingsarrangement! Pris:
Standard 660,00 kr. / Studerende
330,00 kr.
18. september kl. 19:00 - 20:45
Min kamp. Karl Ove Knausgaard v. Dorthe Tofte-Hansen,
sognepræst, Dalum Kirke
25. september kl. 19:00 - 20:45
Underkastelse.
Michel Houellebecq
v. Benjamin Jon Boysen,
Adjunkt, ph.d. i litteratur,
Syddansk Universitet
2. oktober kl. 19:00 - 20:45
Hundred års ensomhed.
Gabriel Garcia Marquez
v. Rigmor Kappel Schmidt,
Cand.mag. og oversætter
9. oktober kl. 19:00 - 20:45
Underverden. Don Delillo
v. Clara Juncker, ph.d.,
Syddansk Universitet
6. november kl. 19:00 - 20:45
Tjenerindens fortælling.
Margaret Atwood
v. Torsten Bøgh Thomsen,
ph.d.-stipendiat i kultur
studier, Syddansk Universitet
13. november kl. 19:00 - 20:45
Soning. Ian McEwan
v. Claus Schatz-Jakobsen,
lektor i litteratur, Syddansk
Universitet
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Udstillinger

vindpust, men mest er det antydninger af forskellige elementer.
Fragmenter som optræder samtidig og oven i hinanden. Nogen
gange kaotisk, andre gange med
et forsøg på orden. Mere information www.gratværket.dk

 orisonter smelte sammen og blive
h
glad ved tanken om, at éns periferi
er andres centrum. Horisonten er
ukendt, vi ved aldrig hvad der
kommer derude men vi håber…
i al vore nøgenhed og sårbarhed
som mennesker. Se billedeksempler på www.solveigmoa.dk

Peter Gyrst 23/10 - 4/12

Bo Valentin og Solveig
Moa 4/9 - 16/10

Grafiker Bo Valentin Petersen
skriver om sin kunst: Et forsøg
på at beskrive den mangfoldige
verden vi lever i - associationer,
dynamik, bevægelse, tanker som
springer. Af og til tegner jeg noget
bestemt: en bølge f.eks., eller et

Savner du en
at tale med?

Dalum-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.
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.
Bodil Mortensen, koordinator i
Dalum telefon 29 11 48 13
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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.

Solveig Moa er inspireret af de
fysiske omgivelser: Bosiddende i
vandkanten på det sydlige Langeland, har jeg de sidste par år haft
“stranden” som tema i mit figurative maleri. Mennesket er i sit naturlige element ved havet, det er her
vi kan åbne vores sanser, lade op.
Et øjebliks frihed til bare at være
til, at fantasere og drømme alene
eller sammen med andre, lade

Peter Gyrst vil vise sine oliemalerier inspireret af naturen og ikke
mindst havet: Land og Havskaber.
Peter Gyrst har siden sin pure ungdom beskæftiget sig med tegning,
akvarel, oliemaleri og grafik.
Udtryksformen er naturalistisknaturpoetisk, figurativ, abstrakt,
inspireret af naturen, hvor farverne er den bærende styrke i kompositioner af en skitseagtig lethed.
Peter Gyrst har sejlet hele livet.
Både tur og kapsejlads og han nyder at sejle, når andre vælger at
blive i havn. De skiftende og dynamiske scener der udspiller sig
mens han er på eller ved vandet
giver inspiration til mange Havskaber. Han fascineres også af alléers perspektiv og lysindfald som
i en katedral, eller bøgeskovens
søjlehaller mod kysten.

Onsdagsklubben:
Vi mødes i annekset ved Dalum Kirke kl. 14.00-16.00. Pris for ikkemedlemmer: 25 kr. pr. gang. Medlemskontingent 300 kr. årligt, for
samboende 500 kr. årligt. Kaffe og kage koster 25 kr. pr. gang. Alle
er velkommen!
September:
D. 5/9
Toner i Takt spiller op.
D. 12/9	Kresten Kold – Dalum højskole v. Knud Bjarne Gjesing.
D. 19/9 “Pigen med Fløjten” v. Inga Poulsen.
D. 26/9 Poul H. Strunk underholder.
Oktober:
D. 3/10 Udflugt
D. 10/10 Claus Holm spiller op.
D. 24/10	Anette Winther fortæller om at være frivillig underviser
i en landsby i Ghana.
D.31/10 “40 år ved kongehuset” v. Anker Arne Andersen.
November:
D. 7/11 Vinterfest: Fællesspisning og underholdning.
D. 14/11	“Det Fynske sindelag oplevet af en Vendelbo” v. tidl.
Biskop Kresten Drejergaard.
D. 21/11 Hvidstensgruppen v. lokalhistoriker Hans Nejsum.
D. 28/11 Sognepræst Lars Hagensen fortæller.

Dalum Kantori:
Dalum Kantori indleder en ny sæson efter en velfortjent
sommerferie. Kantoriet består 16 sangglade piger fra 18
år til midt i 30’erne 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.
Første korprøve efter sommerferien er torsdag d. 6/9
kl. 17.00.
Der er pt. et par ledige pladser i koret, så hvis du falder inden for aldersgrænsen, 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 mail: pup@musica.nu eller tlf: 26 96 19 84.

“Højsangen” svøbt i Klezmer
Søndag d. 28/10 kl. 16.00
Klezmer-Koncert i Dalum Kirke
- Fri entré. Til denne koncert går
kærlighedspoesi og musik op i en
højere enhed.
Teksten som bearbejdes er ”Højsangen”, en tekst hentet fra Det
gamle Testamente og derfor skrevet længe før vor tidsregning. Den
er skrevet af Kong Salomo – eller til
Kong Salomo. Det er uvist. Højsangen omtales ofte som Bibelens mest
populære bog. Ingen anden bog
har været genstand for så mange
forskellige fortolkninger som den.
Den allegoriske fortolkning har
været fremherskende, dvs. bogen
blev opfattet som billedtale, der
beskriver en åndelig virkelighed.
Den er blevet opfattet som fremstilling af det jødiske folks historie
fra overgangen over det Røde Hav
til Messias` komme. I middelalderen var den et billede på forholdet
mellem Kristus og Jomfru Maria.
Den mest livsstærke er den myti-

ske, kærlighedsforholdet som forholdet mellem Kristus og Israel,
eller Kristus og kirken. Og endelig,
den mere realistiske, at bogen ganske enkelt handler om et erotisk
forhold mellem to mennesker.
Musikken som Højsangen svøbes i til denne koncert er klezmermusikken. Ordet klezmer er
hebraisk og betyder ordret ” stemmens instrument”. Klezmermusikken var jødernes musik og trøst i
Østeuropa før 2.verdenskrig og
som sådan skæbneforbundet med
jødernes historie. Musikken fandt
fodfæste og grobund på amerikansk grund efter krigen og er
i dag udbredt over hele verden.
Koncertens to musikere tager udgangspunkt i den gamle opfordring: nemlig at gøre musikken
til en ordløs sang, en musik der
har gjort sig fri af ordene, og som
blot jubler (og græder). Klezmermusikken har jødiske/orientalske
rødder, men rummer også spor af

russisk, ungarsk og endelig amerikansk underholdningsmusik.
Højsangens smukke vers læses af
skuespiller, NIS BANK-MIKKELSEN
Højsangens tekster svøbes i Klezmermusik af JENS SCHOU, Solo
klarinettist og ANDERS SINGH
VESTERDAHL, Harmonikaspiller.
Vi tør godt love, at det bliver en
rigtig spændende koncert!
Koncerten er arrangeret af hhv.
Dalum Bibliotek og Dalum Kirke
som en del af kulturfestivalen”
Abrahams sammenbragte børn”.

Alle helgens søndag
den 4. november kl. 10.00

Torsdag den 29. november
kl. 19.00

inviterer vi til en stemningsfuld højmesse i
Dalum Kirke, hvor kirkens Kantori vil medvirke
med flere musikalske indslag og være med til at
gøre denne dag netop så højtidelig og smuk som
den bør være. Ved orglet sidder Poul Pock-Steen
og prædikant er Dorthe Tofte-Hansen.

holder vi De Ni Læsninger i Dalum Kirke med
kirkens konfirmander som læsere og forskellige
musikalske indslag imellem læsningerne. Alle
er velkomne til denne stemningsfulde aften i
kirken.
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Gudstjenester
2. sept.
10.00

14. s. e. trinitatis
Birgitte Borring/ Lars Hagensen

5. sept.
17.00

Aftensang
Lars Hagensen

9. sept.
10.00

15. s. e. trinitatis
Begge præster - Høstgudstjeneste
Hele Kantoriet medvirker

16. sept.
10.00

16. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen

23. sept.
10.00

17. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen

30. sept.
10.00

18. s. e. trinitatis
Lars Hagensen
Kirkekaffe

3. okt.
17.00
4. okt.
22.00

Aftensang
Dorthe Tofte-Hansen
Lars Hagensen
De fynske KFUM-K spejdere

6. okt.
10.00

Dåbslørdag
Dorthe Tofte-Hansen

7. okt.
10.00

19. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
Kirkefrokost m. formandsberetning

14. okt.
10.00

20. s. e. trinitatis
Lars Hagensen

21. okt.
10.00

21. s. e. trinitatis
Biskop emeritus Kresten Drejergaard

28. okt.
10.00

22. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
Kirkekaffe

4. nov.
10.00

Alle helgen
Dorthe Tofte-Hansen
Hele Kantoriet medvirker

7. nov.
17.00

Aftensang
Lars Hagensen

11. nov.
10.00

24. s. e. trinitatis
Lars Hagensen

18. nov.
10.00

25. s. e. trinitatis
Lars Hagensen

25. nov.
10.00

Sidste søndag efter trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
Kirkekaffe

29. nov.
19.00

De Ni Læsninger
Begge præster

2. dec.
10.00

1. søndag i advent
Begge præster

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

September:
13/9
kl. 10-12
18/9
kl. 19
20/9
kl. 10-12
25/9
kl. 19
26/9
kl. 19

Aktivitetskalender

Oktober:
2/10
kl. 19
4/10
kl. 10-12
7/10		
9/10
kl. 19
10/10 kl. 19.30
24/10 kl. 19.30
25/10 kl. 10-12
25/10 kl. 19.30
28/10 kl. 16
30/10 kl. 19
31/10 kl. 19
November:
1/11
kl. 10-12
6/11
kl. 19
8/11
kl. 10-12
13/11 kl. 19
14/11 kl. 19.30
20/11 kl. 19
28/11 kl. 19
29/11 kl. 19
December:
2/12
kl. 16

Torsdagsmøde
FUO
Torsdagsmøde
FUO
Menighedsrådsmøde
FUO
Torsdagsmøde
Kirkefrokost/formandsberetning
FUO
Filmaften
Filmaften
Torsdagsmøde
Foredrag
Klezmerkoncert
FUO
Menighedsrådsmøde
Torsdagsmøde
FUO
Torsdagsmøde
FUO
Filmaften
FUO
Menighedsrådsmøde
De Ni Læsninger
Julekoncert m. Kantoriet

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.
E-mail: dath@km.dk. Træffes ikke mandag.

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

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 kirke
kontoret på tlf. 66 15 25 20 senest
fredag kl. 12. 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. E-mail: LHHA@km.dk
Træffes ikke mandag.

Fælles kirkekontor Dalum-Hjallese
Kordegn Ulla Fisker, tlf. 66 15 25 20
E-mail: dalum.sogn@km.dk.
Adresse: 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

Organist Poul Pock-Steen
Tlf. 26 96 19 84, pup@musica.nu
Kirke- og kulturmedarbejder
Tine Maj Kofoed Antonsen
Tlf. 22 92 91 36, tineklarin@hotmail.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

