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Forårs-vandretur
Søndag den 28. april kl. 11.00
Vi skal ud og vandre i det dejlige område ved Hollufgård. Turen
går bl.a. gennem Glisholmskoven,
hvor vi skal opleve et stykke fredet, dansk natur med skov, engdrag og græssende kvæg. Vi skal
også rundt i herregårdsparken og
se skulpturudstillingen.
Vandreturen er ca. 10 km lang –
vi holder frokostpause undervejs
og slutter af med kaffe og kage,
når vi er retur på Hollufgård.

HUSK:
Madpakke, vand, tøj efter vejret
og godt fodtøj.
Af hensyn til fælles samkørsel er
der tilmelding til turen til:
Trine Lützen – tlf. 40 55 23 22
eller på mail
trine.lytzen@gmail.com
Vi mødes ved P-pladsen ved
Annekset efter gudstjenesten og
fordeler os i bilerne.

Sogneudflugt
Torsdag den 23. maj
Vi planlægger en sogneudflugt til
det gamle danske land lige syd for
grænsen torsdag den 23. maj med
afgang fra Dalum Kirke kl. 8.00.
Nærmere program, pris og tidspunkt for tilmelding vil kunne
findes i en særskilt folder og meddeles på nyhedsbrev, når turens
indhold er helt på plads.
Igen i år vil det være præsterne, der er tur-guider og vi bringes
sikkert rundt af Willemoes-Rejser,
Haarby.

Kirkekaffe i præstegårdshaven 16. juni
“Gak ud min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!”

2

Salmedigterne priser Guds skaberværk når det udfolder sig allerskønnest: i sommertiden, hvor
alting blomstrer. Vi skal ud – og
glæde os over Guds skønne natur!
Det vil vi sammen gøre efter
højmessen søndag den 16. juni,
hvor vi inviterer til en bid brød og
kirkekaffe i Præstegårdshaven. Vi
håber på godt vejr – men tag for
en sikkerheds skyld en trøje med!

Påskens gudstjenester
Palmesøndag
den 14. april kl. 10.00

Palmesøndag begynder påskeugen i kirken – og fortællingen om de sidste dramatiske dage i Jesu liv.
Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel, og
blev hyldet som en konge.
I Dalum Kirke har vi familiegudstjeneste Palme
søndag. Vi skal svinge med palmegrene og høre om
påsken - og når gudstjenesten er slut, er der ”æggejagt” for børn og voksne.

Skærtorsdag
den 18. april kl. 19.00

(NB: gerne tilmelding via kirkekontoret)
Vi mindes i kirken Skærtorsdag den aften, hvor Jesus
samlede sine disciple for sidste gang til et måltid.
Aftenen er formet som en gudstjeneste med inspiration hentet fra den jødiske påskefejring. Vi lytter til
musik og tekster fra Bibelen, vi synger sammen og
vi spiser i fællesskab et mindre måltid, hvor vi får
mulighed for at snakke lidt med hinanden for så til
sidst at holde nadver.
Det hele foregår oppe i kirkens kor og blæserkvintetten Qvindetta med fem professionelle musikere medvirker. Kirkens egen organist har til aftenen
komponeret nadvermusikken.
Der bliver dækket op i kirken, og af hensyn til måltidet beder vi om en forhåndstilmelding på kirkens
kontor på telefon 30 68 30 66

Langfredag
den 19. april kl. 15.00

Lidelse, kors og død. Langfredag er kirkeårets mørkeste dag, hvor vi følger Jesus på vejen fra domfældelse i Jerusalem til korsfæstelse på Golgatha.
Langfredag kl. 15.00 er der liturgisk gudstjeneste i Dalum Kirke. Gudstjenesten er bygget op over
læsninger af lidelseshistorien, fællessalmer og korsatser fra Stabat Mater-litteraturen. ”Stabat Mater”musikken skildrer den lidende moders (Jomfru
Marias) smerte, mens hun står ved korsets fod. Vi
oplever lidelseshistorien gennem Marias øjne.
Dalum Kantori medvirker under ledelse af Jakob
Hedegaard og organist Poul Pock-Steen.

Påskedag
den 21. april kl. 10.00

”Kristus er opstanden!” Budskabet om opstandelse
møder os påskemorgen. Mørket er brudt og livet har
sejret over døden.
Opstandelsesbudskabet fylder os med glæde
og undren på samme tid, men størst er glæden –
Påskedag fejrer vi livets fest. Kirken står blomstersmykket denne morgen og Kantoriet fylder kirken
med jublende påskemusik.

2. påskedag
den 22. april kl. 10.00

Et par disciple er med tungt hjerte på vej til landsbyen Emmaus. De drøfter påskens begivenheder, en
mand støder til og følges med dem. Det han siger får
deres hjerter til at banke ekstra. Ved det fællesmåltid
opdager de hvorfor.

Tilmed dig Dalum Kirkes nyhedsbrev
Gå ind på kirkens hjemmeside www.dalumkirke.dk og tryk på ”Nyhedsbrev”,
så modtager du en mail, når der sker noget interessant i Dalum Kirke.
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Krea-dage i Annekset

Aftensang
Den første onsdag i hver måned har vi aftensang i Dalum
Kirke kl. 17.00. Det er en kort
gudstjeneste af ca. 35-45 minutters varighed. En lille andagt til ro og eftertanke mellem dagens arbejde og aftenens gøremål.
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. Aftensang i den
kommende tid:

I løbet af foråret byder vi alle børnefamilier velkommen til KREADAGE i Dalum Kirkes Anneks.
Dalum Kirkes kk-medarbejder
Tine Antonsen står for de kreative aktiviteter, og hver gang har et
særligt tema.
Vi udfolder os med farver, papir, saks, musik og fællesskab. I
kan vælge at komme én eller flere
gange. Vi byder også på en lille
forfriskning.
Det foregår udvalgte lørdage
om formiddagen kl. 10.30-12.30.
De første krea-dage har allerede

været en succes og de kommende
gange er
Lørdag den 13. april kl. 10.3012.30: klip og klister, påskepynt
(familiegudstjeneste søndag den
14. april kl. 10.00: her vises den
flotte pynt i kirken og måske har
påskeharen der?)
Lørdag den 25. maj kl. 10.3012.30: Musik, sang og rytmer
Tilmelding: tlf.: 30 68 30 66
takirkeogkultur@gmail.com

Sorggrupper for efterladte
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Et dødsfald i den nærmeste familie trækker dybe spor.
Den første tid efter man mister
en ægtefælle eller et andet nærtstående familiemedlem er ofte
fyldt med mange praktiske gøremål, men efter et stykke tid melder hverdagen sig igen, og det er
måske slet ikke nemt at finde sig til
rette i dagligdagen. Måske forventer omverdenen at man ”er kommet videre” - og som pårørende
føler man nu først for alvor, at sorgen trykker. Det kan være svært at
tale – selv med sine nærmeste – om
hvordan 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 sorggruppen kan de
tanker og følelser, der knytter sig
til sorgen, frit komme til udtryk.
I gruppen kan man bære sorgen
sammen med andre i samme situation.
I Dalum og Hjallese sogne kan
efterladte komme med i en sorggruppe, som ledes af sognepræst
Lene Crone Nielsen (Hjallese) og
sognepræst Dorthe Tofte-Hansen
(Dalum) i fællesskab. Forløbet
strækker sig typisk over 8 gange.
Yderligere oplysning eller tilmelding man ske til Dorthe TofteHansen på 66 13 20 60.

n 
Onsdag
n 
Onsdag
n 
Onsdag
n 
Onsdag

den 3. april.
den 1. maj.
den 5. juni.
den 3. juli.

Udvandringen
fra Egypten
Storfilm i Annekset
onsdag den 10. april kl. 19.00
Påsken har sine historiske
rødder i Bibelens gammeltestamentlige beretning om
den forunderlige og guddommelige befrielse af jøderne, der i 400 år havde levet i
slaveri under egypterkongernes åg.
Også på Jesu tid dannede
fortællingen om udvandringen fra Egypten til frihed og
det forjættede land baggrund
for den påske, som evangelierne beretter om.
Som en historisk baggrundsfortælling for påskens gudstjenester viser vi i Annekset den
seneste storfilm om udvandringen fra Egypten. Filmen
er fra 2014, hedder ”Guder og
konger” og er instrueret af den
kendte britiske filminstruktør
Ridley Scott.
Vel mødt!

Torsdagsmøder i Annekset
Torsdag den 4. april kl. 10-12

“MELLEM LØGN
OG OVERLEVELSE”
– romanen “Den inderste fare”, ægteskabsdrama og danmarks
historie i ét.
ved forfatter Birgithe
Kosovic

Erik Scavenius, leder af regeringen under besættelsen, er i
manges øjne danmarkshistoriens
største landsforræder. Men her
møder vi ham som menneske og
som ægtemand i en udmarvende
ægteskabskamp, da hans ja til at
lede samarbejdet med tyskerne
vækker gamle konflikter med
hans kone til live. Krigens spørgsmål bliver således også hans egne:
Hvor meget af sin frihed skal man
opgive for freden? Og hvor meget
af sin fred skal man ofre for frihe-

den? Hvad er integritet, og hvad
er underkastelse? Konflikten bliver sat på spidsen, da han forelsker sig i en 27 år yngre korsetsyerske. Men hvem er denne kvinde, som tilsyneladende ikke har
nogen skrupler ved at nærme sig
ham, den forhadte?
’Den inderste fare’ er en roman
om, hvordan det, der ikke må ske,

Torsdag den 25. april kl. 10-12

”DANNEBROG –
HISTORIEN OM
DANSKERNES FLAG”
ved historiker, dr. theol.
Carsten Selch Jensen

Ifølge legenden faldt Dannebrog
ned fra himlen under et voldsomt
slag mellem danske korsfarere og
estiske krigere i juni 1219 præcis
der hvor den estiske hovedstad,
Tallinn ligger i dag. Den danske
kong Valdemar Sejr havde den
sommer atter en gang ført sin
ledingsflåde til Estland i bestræbelsen på at underlægge sig den
nordligste del af esternes land og
omvende disse hedenske folk til
kristendommen. Det skete i skarp
konkurrence med den tyske mission og militære erobring der udgik fra Riga længere mod syd. De
ældste fortællinger om Dannebrog
som et himmelsk korsbanner har
rødder i disser begivenheder men
afslører interessant nok, at historien måske oprindeligt havde knyt-

rammer ned i et liv. Hvordan undgår man at gå til grunde med det?
Med at have svigtet? Med selv at
være blevet svigtet? Med at ingen ser, hvem man er? Scavenius
svarer. Som politiker i krig. Som
ægtemand i utroskab og dyb forelskelse. Og som det menneske, vi
alle er, og som kæmper med at få
tilværelsens store regnskab til at
gå op.
Forfatteren Birgithe Kosovic
har skrevet en række romaner,
men især er hun blevet rost for
sine to bøger om politikeren Erik
Scavenius, som bygger på en omfattende historisk research.
Samarbejde mellem Dalum
Bib
liotek og Dalum Kirke.
Foredraget støttes af Statens
Kunstfond. Bog og Idé sælger på
dagen Kosovics bøger til favorabel deltagerpris.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt.

tet sig til et helt andet militært togt
godt ti år før den danske konges
angreb i 1219.
I dette foredrag forsøger Carsten
Selch Jensen at kaste lys over både
legenden om Dannebrog og de
bagvedliggende historiske begivenheder for at se om ikke vi
kan blive lidt klogere på, hvor vi
egentlig har vores flag fra?
Samarbejde mellem Dalum Bib
liotek, Dalum-Hjallese Lokal
historiske Forening og Dalum
Kirke.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt.

Du kan altid finde en
opdateret liste over
arrangementer i kirken
på vores hjemmeside:
www.dalumkirke.dk
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Udstilling
Dalum-Hjallese
Lokalarkiv udstiller

Lokalarkivet i Dalum udstiller i
forårsmånederne i kirkens anneks
et udvalg af arkivalier fra arkivets
store samling, især gamle fotos og
postkort fra Dalum-Hjallese området.
Frivillige tager vare på vores
fælles fortid og historie i områ-

det, så har du noget af interesse
liggende i gemmerne, så har det
sikkert også interesse for lokalarkivet. Der er åbent på arkivet,
Bøgedalvænget 6, hver torsdag
fra kl. 16-17.30. Kig gerne forbi.
Dalum Kirke, lokalarkivet og
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske
forening har et godt samarbejde
og holder i årets løb fællesarrangementer.

Dalum Kirkes bogsamling
Kirkens håndbibliotek, der har
eksisteret siden 2004, rummer efterhånden en omfattende samling
af overvejende teologisk litteratur, kirkehistoriske værker, bøger
om musik, kunst og lokalhistorie
samt relevante og praktiske opslagsværker. Samlingen udgøres
af bøger, som gode givere gennem
årene har doneret. Vi tager stadigvæk meget gerne imod bøger, så
overvej kirkens bibliotek, hvis du
en dag rydder op i reolen. Vi tager imod alle bøger, men på den
betingelse, at vi evt. må give dem

til interesserede, såfremt bøgerne
enten allerede findes i samlingen
eller skønnes ikke at have relevans for håndbiblioteket.
Næsten alle bøgerne i håndbiblioteket kan lånes, hvis du er interesseret.
I 2018 har to af kirkens frivillige,
Frans Bay og Kirsten Grauslund,
registreret hele bogsamlingen, så
den følger den velkendte biblioteksregistrering.
Kontakt sognepræst Lars Hagen
sen, hvis du har litteratur, som du
overvejer at skænke til biblioteket.

Savner du en at
tale med?
Dalum og Hjallese Kirkers
Besøgstjeneste tilbyder muligheden for en besøgsven,
hvis du synes, 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!

Onsdagsklubben
Vi mødes i Annekset ved
Dalum Kirke hver onsdag kl.
14-16. 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!
April:
3. 
På cykel gennem Raja
sthan. Poul Grønnes eventyrlige rejse til Indien.
10. 
Musikquiz med Lars
Nicholaisen.
17. Annette Vinther fortæller
om sit arbejde i Grønland.
24. Generalforsamling, fællesspisning og lotteri.
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Besøg os på:
www.onsdags-klubben.dk

Fyraftenskoncert: Klarinet og orgel
Tirsdag d. 28. maj kl. 17.00
Koncert med klarinettist Tine Maj
Kofoed Antonsen og organist
Poul Udbye Pock-Steen.
I forhold til orglet er klarinetten
et meget nyt og moderne instrument.
Det er ikke skrevet meget original-musik for besætningen orgel
og klarinet, da deres hovedre
pertoire ligger i forskellige tids
perioder. Derfor må man opfinde sit eget repertoire og ”stjæle”
musik for andre besætninger,
eller man komponerer sine egne
værker.
Til koncerten spilles der både
musik af orgelmusikkens store komponister Rheinberger og
Reger og fra klarinetrepertoirets franske komponist Poulenc.

Derudover har organist og komponist Poul Udbye Pock-Steen
komponeret musik til lejligheden.

Entré 50 kr. (hele beløbet går ubeskåret til anskaffelse af nyt flygel til
kirken).

Ønskekoncert
med Kantoriet
Torsdag d. 6. juni kl. 19.00
Den årlige ønskekoncert finder traditionen tro sted
inden Kantoriet takker af for denne sæson og går på
velfortjent sommerferie. Kantoriets medlemmer har
selv sammensat aftenens program. Har man ønsker
til programmet (fra det forgangne års oplevelser med
Kantoriet og kirkens orgel), så kan man henvende
sig til kirkens organist Poul Udbye Pock-Steen inden
den 1. maj.

Dalum Kantori
Hvem er vi?: Kantoriet består 16 sangglade piger, de fleste i aldersgruppen 18-25 år.
Hvad laver vi?: Kantoriet synger ved højmesser,
større korprojekter og koncerter i løbet af året.
Derudover øver Kantoriet i Annekset hver torsdag fra kl. 17.00 - 18.30. Repertoiret spænder vidt
og er ofte flerstemmig.
Kan DU være med?: JA, 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 Udbye Pock-Steen for yderligere information omkring optagelse i Kantoriet. Tlf.: 26961984.
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Gudstjenester i Dalum Kirke · April - juli 2019

7. apr. Marie bebudelses dag
10.00 Lars Hagensen.
14. apr. Palmesøndag
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.
Familiegudstjeneste. *

12. maj 3. søndag efter påske
10.00 Konfirmation A.
Begge præster.
12.00 Konfirmation B.
Begge præster.
17. maj Bededag
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

16. jun. Trinitatis
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.
Kirkekaffe i
præstegårdshaven. *
22. jun. Dåbslørdag
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.
23. jun. 1. søndag efter trinitatis
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

18. apr. Skærtorsdag
19.00 Lars Hagensen.
	Qvindetta medvirker.
Fællesmåltid.

19. maj 4. søndag efter påske
10.00 Konfirmation C.
Begge præster.
12.00 Konfirmation D.
Begge præster.

19. apr. Langfredag *15.00
Dorthe Tofte-Hansen.

26. maj 5. søndag efter påske
10.00 Lars Hagensen.

3. jul.
17.00

Aftensang
Lars Hagensen.

21. apr. Påskedag *
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.
Hele Kantoriet medvirker.*

30. maj Kristi himmelfarts dag
10.00 Lars Hagensen.
Kirkekaffe.

7. jul.
10.00

3. søndag efter trinitatis
Lars Hagensen.

22. apr. 2. påskedag
10.00 Lars Hagensen.

2. jun. 6. søndag efter påske
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

28. apr. 1. søndag efter påske
10.00 Lars Hagensen.
Kirkekaffe.
Vandretur Holluf Pile. *

5. jun. Aftensang
17.00 Dorthe Tofte-Hansen.

1. maj Aftensang
17.00 Lars Hagensen.
5. maj 2. søndag efter påske
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.

9. jun. Pinsedag
10.00 Lars Hagensen.
Hele Kantoriet medvirker.

30. jun. 2. søndag efter trinitatis
10.00 Lars Hagensen.
Kirkekaffe.

14. jul. 4. søndag efter trinitatis
10.00 Lars Hagensen.
21. jul. 5. søndag efter trinitatis
10.00 Lars Hagensen.
28. jul. 6. søndag efter trinitatis
10.00 Dorthe Tofte-Hansen.		
Kirkekaffe.

10. jun. 2. pinsedag
10.00 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
Kirkekontoret i Dalum er nedlagt. Henvendelser vedr. dåb, vielse, navneændring og
attester kan ske til kordegn Ulla Fisker.
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.

3. apr. Aftensang
17.00 Dorthe Tofte-Hansen.

