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Otterup kirke har fået tilbudt et antal
sammenhængende midtersider til kirkestof her i
OtterupBladet.

kirkelivet i Otterup Sogn med bl.a. gudstjenesteliste, oversigt over faste aktiviteter og omtale af
særlige arrangementer.

Siderne er at betragte som et ’minikirkeblad’,
hvor der hver anden måned bliver orienteret om

Menighedsrådet håber, at bladet vil blive til
glæde for alle folk i byen.
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Otterup Kirke
hjemmeside www.otterupsogn.dk

Carl Nielsen og Jeppe Aakjær
Musikaften i Otterup kirke tirsdag den 10. marts kl. 19.00 – NB kl. 19.00

Ida-Marie Vorre er cand.mag. i musik og har
siden 2006 været museumsinspektør ved Carl
Nielsen Museet og Carl Nielsens Barndomshjem.
Hvem kender ikke ørehængeren ”Jens Vejmand”, Christina Enig er konservatorieuddannet
der i begyndelsen af forrige århundrede opnåede fløjtenist og cand.mag. i dansk, og hun har
siden 2004 været musikskolelærer i Nordfyns
enorm popularitet og i en periode var en decideret landeplage? Og mon ikke de fleste kender Musikskole.
melodien til ”Jeg bærer med smil min byrde”?
”Nu er dagen fuld af sang” - sangaften med
sange af Carl Nielsen og Jeppe Aakjær.

Begge sange findes i Højskolesangbogen og
synges stadig den dag i dag - mere end et
århundrede efter deres tilblivelse. Ordene er af
Jeppe Aakjær, og melodierne er af Carl Nielsen.
De to herrer har samarbejdet om flere sange,
hvori livsvilje og livsvilkår er temaer, der går
igen.

Christina
Enig

Ved sangaftenen i Otterup Kirke vil museumsinspektør Ida-Marie Vorre og musikskolelærer
Christina Enig i ord og toner fortælle om de
sange, som Jeppe Aakjær og Carl Nielsen
sammen har bidraget med til den danske
sangskat. Otterup Kirkes organist, Preben
Holmberg, vil akkompagnere fællessangen.

Ida-Marie

Vel mødt til en hyggelig aften med sang og
fortælling i Otterup Kirke.
Medvirkende: Christina Enig (fløje og fortælling),
Ida-Marie Vorre (sang og fortælling) og Preben
Holmberg (klaver).
Gratis adgang
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Valgår

Fællessang

2020 er der overalt i Danmark valg til menighedsrådet på en ny måde.
I Otterup sogn holdes der et særligt
menighedsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i
Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup.
Der vil blive orienteret om menighedsrådets
arbejde i det forløbne år, og der vil blive
orienteret om den kommende valgforsamling,
der holdes samme sted tirsdag den 15.
september kl. 19.00. På dette møde vælges det
ny menighedsråd.

Fredag 28. februar kl. 10.00
Sangformiddag i Menighedshuset
Preben Holmberg

Læsehestene
Efter eftermiddagskaffen fortsætter vi med at
læse Georg Elliots murstensroman Middelmarch.
Det er en ordentlig mundfuld, men af den gode
slags, også fordi historien fortælles, så den er
overskuelig.

Fredag 27. marts kl. 10.00
Sangformiddag i Menighedshuset
Preben Holmberg
Musikgudstjeneste for de mindste
Lørdag 7. marts kl. 10.00 møder babysalmesangholdet op i kirken til en festlig
afslutningsgudstjeneste.
I januar begyndte et nyt hold til babysalmesang,
og denne lørdag i marts vil vi præsentere nogle
af de sange og salmer, som vi har sunget til
babysalmesang.
Gudstjenesten er tilrettelagt, så de allermindste
kan være med. Selvom man ikke har gået
til babysalmesang, er man velkommen til at
deltage i gudstjenesten, som er en gudstjeneste
med musik på de mindstes præmisser.
Astrid og Preben

Vi mødes i præstegården
Søndergade 33
torsdag 27. februar kl. 15.00
Alle er velkomne
Suzanne Johansen
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Gudstjenester
Søndag 16. februar kl. 10.30
Suzanne Johansen
Søndag 23. februar kl. 10.30
Astrid Kirk Paludan
Søndag 1. marts kl. 10.30
Suzanne Johansen
Søndag 8. marts kl. 10 30
Suzanne Johansen

Otterup Kirkes
hjemmeside
På adressen www.otterupsogn.dk finder du
Otterup kirkes hjemmeside. Det er målet med
hjemmesiden, at den kan bringe aktuelt stof
om, hvad der sker lige nu. Først og fremmest om
gudstjenester og forskellige arrangementer.
Der er også oplysninger om, hvad man gør ved
livets skelsættende begivenheder for eksempel
ved fødsel og dåb, ved vielse og ved dødsfald og
begravelse.
Konfirmationsdatoerne

Søndag 15. marts kl. 10.30
Astrid Kirk Paludan
Søndag 22. marts kl. 10.30
Suzanne Johansen
Søndag 29. marts kl. 10.30
Suzanne Johansen

Planlægger man konfirmationsfest flere år ud i
fremtiden, er det en god idé at besøge Otterup
Kirkes hjemmeside. Der har nemlig vist sig at
være et par fejl i oversigten, som nu blevet
rettet.
Telefonnumre

Søndag 5. april kl. 10.30
Astrid Kirk Paludan

Sognepræst Suzanne Johansen
tlf. 62 82 11 37
e-mail: sujo@km.dk

Lørdagsdåb

Sognepræst Astrid Kirk Paludan
tlf. 51 64 51 78
e-mail: aski@km.dk

Lørdag 29. februar kl. 10.00
Suzanne Johansen
Lørdag 4. april kl. 10.00
Astrid Kirk Paludan

Kirkegårdsleder
Diana Dencker
tlf. 64 82 20 77
e-mail: kirkegaarden@otterupsogn.dk

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 18. februar kl. 19.00
Menighedshuset, Bakkevej 2A
Tirsdag 17. marts kl. 19.00
Menighedshuset, Bakkevej 2A
26

Februar 2020 | Nr. 1 | www.OtterupBladet.dk

Menighedsrådets formand
Birgit Klinting
tlf. 64 82 10 10
e-mail: birgit.klinting@gmail.com

