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Julens gudstjenester
Juleaften 2020 holdes som sædvanlig fire
gudstjenester i Otterup kirke, men på grund af
COVID-19 bliver der kun plads til 80 kirkegængere til hver gudstjeneste. En gudstjeneste varer
max. 45 minutter, og der vil være 45 minutter til
rengøring mellem gudstjenesterne.
TILMELDING er nødvendig juleaften. Det sker via
Otterup kirkes hjemmeside. Man indtaster sit
navn og det ønskede antal pladser. En svar-mail
fungerer som adgangsbillet.

De ni læsninger
Med første søndag i advent begynder det nye
kirkeår. I kirken bliver det markeret med en
gudstjeneste, som er ud over det normale.
De ni læsninger er en gammel engelsk skik, der
også er indført i mange danske kirker, som en
del af forberedelsen til jul.

Der vil ikke være fællessang juleaften. I stedet
lytter vi til kirkesangeren, der synger nogle af
julens dejlige salmer for os. Trompetist Pernille
Nygaard Nielsen vil også medvirke ved alle fire
gudstjenester.
I juledagene den 25., 26. og 27. december
vil der som sædvanligt være gudstjeneste kl.
10.30. Den 25. dec. medvirker Agata Stanczyk
´
Christensen ved gudstjenesten.

De medvirkende musikere:
Gudstjenesten er en musikgudstjeneste, hvor der
Trompetist Pernille Nygaard Nielsen afsluttede
gennem musik, salmesang og ni læsninger fra
sine studier ved Syddansk Musikkonservatorium
Bibelen fortælles om skabelsen, profetierne og
i sommeren 2020. Hun er aktiv som trompetist
Jesu fødsel.
i flere kirker på Fyn, og har ved flere lejligheder
assisteret i Odense Symfoniorkester.
Fløjtenist Christina Enig medvirker.
Agata Stanczyk
Christensen spiller violin og
´
bratsch. Hun kommer oprindeligt fra Polen
men har boet på Fyn i mange år. Er uddannet
på Musikkonservatoriet i Odense og underviser flere steder, blandt andet på Nordfyns
Musikskole.
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Stadig uafklaret præstesituation

Det ny menighedsråd

Som bekendt har Suzanne Johansen holdt sin
sidste gudstjeneste som sognepræst for Otterup
menighed. Det skete i begyndelsen af september. Siden da har Astrid Paludan været ene om
at betjene Otterup sogn – dog med bistand af
præster fra nabosognene.

Menighedsrådet for 2020-21 består af følgende,
nævnt i alfabetisk rækkefølge:

Menighedsrådet har for længe siden – faktisk
allerede midt i juni – enstemmigt besluttet, at
vi vil have Astrid Paludan ansat i stillingen efter
Suzanne Johansen, som officielt er fratrådt ved
udgangen af oktober.
Udnævnelsen af Astrid Paludan burde være
en simpel ekspeditionssag, men biskoppen
har kompliceret tingene, fordi hun arbejder
på at lægge Otterup pastorat sammen med
Lunde-Hjadstrup pastorat. Det nye Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat skal efter biskoppens plan
have to fuldtidspræster plus en præst, der skal
være ansat på 35%.
Det kommer nok til at vare en rum tid, inden
præstebetjeningen i Otterup falder på plads.
Som en midlertidig ordning er Mattias Skærved
ansat til at udfylde pladsen efter Suzanne
Johansen, hvilket blandt betyder at have to hold
konfirmander. Et tredje hold bliver undervist
af Louise Kiær, som ellers fortrinsvis er vikar i
Lunde-Hjadstrup.

Det seneste nye er, at biskoppen med virkning
fra 1. november har lagt Otterup pastorat
sammen med Lunde-Hjadstrup pastorat. Men
besættelsen af de to sognepræstestillinger i
Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat kommer først
på plads engang i det nye år.

Anne Kuntz Jacobsen
Birgit Klinting
Erik Frank
Georg Klinting
John Nymand Rasmussen
Juan Fernandez
Lenta Samberg
Mogens Larsen
Ole Grønlund
I skrivende stund har det nyvalgte råd endnu
ikke konstitueret sig. Så snart det sker, bliver
fordelingen af poster meddelt på hjemmesiden
www.otterupsogn.dk
Telefonnumre
Sognepræst
Astrid Kirk Paludan
tlf. 51 64 51 78
e-mail: aski@km.dk
Kirkegårdsleder
Diana Dencker
tlf. 64 82 20 77
e-mail: kirkegaarden@otterupsogn.dk
Organist
Preben Holmberg
tlf. 23 24 20 82
e-mail: prebenholmberg@gmail.com
Menighedsrådets formand
Birgit Klinting
tlf. 64 82 10 10 / 24 98 44 88
e-mail: birgit.klinting@gmail.com
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Gudstjenester
Søndag 29. november kl. 10.30
1. s. i advent ’De ni læsninger’
Astrid Paludan
Søndag 6. december kl. 10.30
2. s. i advent
Astrid Paludan
Søndag 13. december kl. 10.30
3. s. i advent
Mattias Skærved
Søndag 20. december kl. 10.30
4. s. i advent
Mattias Skærved
Den 24. december kl. 11.00
Juleaften
Astrid Paludan
Den 24. december kl. 12.30
Juleaften
Mattias Skærved
Den 24. december kl. 14.00
Juleaften
Mattias Skærved
Den 24. december kl. 15.30
Juleaften
Mattias Skærved
Den 25. december kl. 10.30
Juledag
Astrid Paludan
Den 26. december kl. 10.30
2. juledag
Mattias Skærved
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Den 27. december kl. 10.30
Julesøndag
Mattias Skærved
Fredag den1. januar kl. 14.00
Nytårsdag
Mattias Skærved
Søndag 3. januar kl. 10.30
Hellig tre kongers søndag
Mattias Skærved
Søndag 10. januar kl. 10.30
1. s. e. h. 3 k.
Astrid Paludan
Søndag 17. januar kl. 10.30
2. s. e. h. 3 k.
Mattias Skærved
Søndag 24. januar kl. 10.30
Sidste s. e. h. 3 k.
Astrid Paludan
Søndag 31. januar kl. 10.30
Septuagesima
Astrid Paludan
Søndag 7. februar kl. 10.30
Seksagesima
Mattias Skærved
Søndag 14. februar kl. 10.30
Fastelavns søndag
Mattias Skærved
Søndag 21. februar kl. 10.30
1. s. i fasten
Astrid Paludan
Søndag 28. februar kl. 10.30
2. s. i fasten
Mattias Skærved

