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KAN VI KOMME I KIRKE I JULEN
DROP IN ADVENT
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En ny tid

Af Per Lysgård Madsen

Det er påfaldende, at når der skrives i Bibelen om Gud, er der ikke nogen
præcise udredninger om, hvem Gud er. Det er Gudsforholdet, der skrives
om. – Guds forhold til skaberværket. Guds forhold til menneskeheden.
Og Guds forhold til det enkelte menneske.
Der kan være forskellige betoninger,
fordi der kan være forskellige synsvinkler, men grundlæggende ligger
det gode i, at Gud ikke er fanget af
vore begrænsninger eller mønstre.
Gud er fri til at være den, Gud er.
Det kan vi ikke ændre noget ved.
Selvom vi har lyst til at råbe ud: Det
kan ikke være meningen, at vi skal
nøjes med denne neddæmpede jul
i år… - så kan vi ikke vende os mod
Gud med et forlangende om det, vi
ønsker. Vi må forsøge at indstille os
på, at vi ikke kan ændre Guds vilje.
Og vi må finde det fyldt med håb, at
det er sådan. Grundlæggende er Gud
nemlig den velsignende Gud, der
elsker menneskeheden og vil opretholde skaberværket og skabe fred og
retfærdighed.
Advent betyder slet og ret ”komme”.
Derfor håber vi. Advent er forventningens tid. En ny tids begyndelse!
På Jesu tid var det noget helt konkret. Messias skulle komme. Han
skulle give mennesker, der levede i
afmægtighed og mangel på glæde,
en ny livsfylde. Messias skulle frelse
verden. Gennem århundreder havde
profeter givet billeder af en ny hersker af Davids slægt. Først handlede
det om jødefolkets frelse, så blev billedet glattet ud og hele skaberværket skulle fornyes. Når Messias kom,
skulle det mistede paradis genoprettes. Det skulle ligge i os som en svag
erindring om tidernes begyndelse.
Og det skulle ligge foran os – som
et håb. Den svage erindring om den
kærlige begyndelse og håbet om det
genvundne paradis skulle kunne få

det samme indhold: fred, godhed,
forsoning. I sidste ende ville det give
os en ny væren, hvor Gud kommer
til os. - Ikke fordi vi forlanger det
eller forventer det, men fordi Gud vil
opretholde verden på trods af vore
handlinger – igen og igen.
Profeterne drømte om den nye tid.
De vidste, at man ikke kan ”håbe ud
i den blå luft”. Håbet må næres af en
erfaring. Derfor knyttes erindringen
sammen med håbet. Gud er Gud, og
Gud kommer til os. Det skal ikke
være vort forlangende, for så bliver
Gud en ønskegud, der opfylder det,
vi vil have Gud til for os. Vi må åbne
os for, at Gud handler, som kun Gud
kan handle. Vi må åbne os for Gud.
I profeten Esajas’ bog tegnes billederne af fredsriget, hvor alle våben
skrottes. Esajas beskriver billeder af
bevægelse fra lys til mørke. Men han
giver os også at se det genvundne
paradis, hvor der ikke længere er
fjendskaber. Han får os til at se
landflygtige, der vender hjem. Og
det lille barn, der kommer som Guds
inkarnation, fordi Gud er med os.
Guds vilje med os kan man kalde advent…. Vi må indrette os på, at vores
virkelighed får et nyt fortegn. Det
er ikke det, vi gerne vil forlange, der
går i opfyldelse. Det er heller ikke
det, vi mener at kunne fortjene. Det
er en nøje sammenhæng mellem at
komme og at være. – Et nærvær!
Det har vi brug for i disse svære
tider. – Noget der får os til at håbe på
en genoprettelse af det brudte.

Sådan kan vi høre profeternes
forkyndelse forud for Jesu komme.
De giver håb, men de vil også kritik.
- Af et folk, der ikke vil det, Gud
kommer med. Profetierne vokser ud
af tilstandene lige nu. Esajas taler
netop om al den uretfærdighed,
selvrådighed, der – lige nu – præger
verden. Men derudfra kan han også
tale om en tid uden krig og våben.
Det er realistisk tale.
Opfyldelsen – tidens fylde – sker
i det barn, vi bruger juletiden til
at fejre. Jo mere vi nærmer os den
mørkeste tid – jo mere nager tvivlen.
3. søndag i advent spørger Johannes
Døberen: Er du den, som kommer?
– eller skal vi vente en anden? Han
har måske håbet på noget helt andet
end det, han ser ske i Jesu liv. –
Noget, der er styret af vores verdens
forestillinger om magt og styrke.
Derfor har han brug for en bekræftelse af, at hans forkyndelse er Guds
vilje. Det sker. Jesus sammenligner
Johannes med en engel, der skal
bane vej for Jesus.
Jesus er altså den ventede Messias,
selvom han er helt anderledes, end
verden forventede. Det gode budskab rummer ikke kun opfyldelse af
vores længsel efter fred og retfærd.
Det gode budskab kunne vi ikke
have sagt os selv på forhånd. Den
Messias, verden ventede på er helt
anderledes. – Når det er erkendt, kan
vi opdage, at vi lever i en ny tid.
Glædelig jul!
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Kan vi
komme
i kirke til
jul?
De sidste mange år har vi i Thomas
Kingos kirke haft fem julegudstjenester med fuldt hus. Det vil sige, at
mere end 2000 mennesker går i kirke
juleaften her.
JULEAFTEN UDEN SANG
Menighedsrådet har taget den beslutning at vi holder
julegudstjeneste UDEN sang, fordi vi så kan være dobbelt så
mange i kirken, nemlig 120 mennesker.
Juleaften er der fire gudstjenester á 30 min., samt en julegudstjeneste lillejuleaften. Der er plads til 120 mennesker. Både
kirke og sal tages i brug. Der vil ikke være mulighed for at
reservere plads. Gå en eftermiddagstur juleaftensdag forbi
kirken og se, om I også kan være der.

JULESANG
Ingen salmesang juleaften. Til gengæld har vi lavet julesang
to onsdag eftermiddage i december, den 9. og 16. december
kl.17. Og desuden er der sang alle adventssøndagene kl.10.

DROP-IN ADVENT KL.16.00-18.00
DEN 6. OG DEN 20. DECEMBER
Her kan du komme forbi, gå ind, sætte dig og deltage i julesang, lytte til orgelmusik og musik fra anlægget og samle
dig til bøn i stilhed. Man kan blive i kirken hele tiden eller
komme og gå.
Vi håber, at vi, ved at holde åben kirke på så mange forskellige tidspunkter i december, kan dele pladserne i kirkerummet
og dele julen med hinanden.

SE: WWW.THOMASKINGOSKIRKE.DK

JULEKONCERT
Messias - en lyrisk
kammerudgave
2. søndag i advent d. 13. december kl.19
I løbet af 1 time opføres ”highlights” fra
værket af 4 dygtige sangstuderende fra
Syddansk Musikkonservatorium.
Medvirkende er sopran Katinka Bohse
Meyer, alt Christina Majbom Jelling
Holm, tenor Gustav Wenzel Most og bas
Sebastian Haugstrup Hansen. Orglet er
”orkester” og betjenes af Torben Krebs,
og undervejs er der læsninger ved
sognepræst Eva Tøjner Götke.

Helligtrekongergudstjeneste på
grønlandsk og dansk
Onsdag den 6. januar kl.17
I år vil der ikke være kaffemik i salen
bagefter, på grund af forsamlingsreglerne. Og fordi mange af kirkegængerne kommer både fra Jylland og Fyn, er
der online-booking via Det grønlandske hus: www.dgh-odense.dk
Men vi kan synge på grønlandsk og
dansk, langsomt, som man gør i Grønland, og byde den nyansatte grønlandske præst velkommen.
Eva Tøjner Götke
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Nyt fra menighedsrådet
Vibeke Nielsen, formand
2020 har på mange
måder været et specielt år.
I april måned havde
vi den glæde at byde
vores nye kordegn
Marianne Skovgaard
Nielsen velkommen.
Det er også året, hvor
der er valg til menighedsrådet.
Valget resulterede i
2 nye medlemmer. Vi
siger velkommen til
Elise Dyrbye Hansen og Karen Agerbæk og farvel til
Peter Jarlsten Holck og Tom Hilleberg Boisen.
Det nye menighedsråd konstituerer sig d. 24 november.
Coronas tilstedeværelse har gjort, at vi har måtte
aflyse eller udsætte mange aktiviteter.
Kirkelige handlinger har fundet sted, men med de
begrænsninger, der var udstukket af kirkeministeriet. Der skal fra menighedsrådets side lyde en stor tak
til præsterne Eva og Per, organist Torben, kordegn

Marianne og kirketjenerne Dorte og Søren samt koret for deres måde at samarbejde på i denne tid
December måned ser også anderledes ud i år, da tiderne er anderledes, end vi gerne vil, men præsterne
har beredt menigheden en måned med julens glade
budskab, ”bredt” ud over hele måneden. Se andet
sted i bladet.
Jeg vil på menighedsrådets vegne ønske vores trofaste menighed, præsterne, alle vore ansatte og frivillige glædelig jul, samt et godt og lykkeligt nytår.

Kirketjenerne Dorte og Søren - nye tider i kirken

Torsdage kl.14.30-16.00

Walk and talk
Gåtur fra kirken
På grund af COVID-19 foreslog
Thomas Kingos
kirke ’Walk and
Talk’ gåture i
naturen med
afstand. Her
efter sommerferien er gåturene om torsdagene fra
kirken blevet genoptaget – og vi går stadig, selvom
kalenderen nu siger efterår.
Vi mødes ved kirken, dem som har lyst og kan den
pågældende torsdag, og så aftaler vi, hvor vi skal gå
hen. Det har givet mange forskellige ruter: langs åen,
ud til Fruens Bøge, omkring Eventyrhaven, Munkemose, Munkedammen, Assistenskirkegården, De
hemmelige haver (som ligger ud mod åen ved Christiangade) og Bramstrupparken (langs Niels Bohrs Alle).
Alt sammen inden for en gåafstand, så turen kan

gennemføres på ca. 1½ time. Det har været meget
varmt, koldt og meget blæsende, sågar regn, men
vejret gør ikke turen mindre attraktiv.
På turene går vi og snakker på kryds og tværs. Det er
aldrig de samme, der er med, og det er heller ikke de
samme, man snakker med hver gang. Der er altid
nogen, der ved noget ekstra om området, en skulptur,
en bygning eller bare noget nyt om Odense, så vi bliver også klogere af at gå. Vi opdager sjældent, at vi
har gået i over 3/4 time, indtil vi må gå tilbage til kirken for at være tilbage til tiden. Vi går i hvert vores
tempo, så nogen gange må de hurtigste vente på os
lidt langsommere, men der bliver ikke stillet krav til,
at man skal gå i samme tempo. Og det bedste er, at
denne mulighed for at gå får os ud af sofaen og ud i
naturen, fordi det er så hyggeligt!
Karen Agerbæk

En anderledes jul
Af Eva Tøjner Götke

Vejen

Julen er for mange forbundet med gamle traditioner, som
er gået i arv i familierne, eller med ritualer, som vi ikke
må forsømme, for ellers bliver det ikke jul. Men sådan
er det ikke i år. Det bliver ikke en jul som vi plejer. Det
bliver en anderledes jul.

Sangglade mennesker på Lindevangsvej.

I skrivende stund véd vi ikke, hvad der kan komme af
nye restriktioner, som får indflydelse på den julehygge,
vi plejer at være samlet om i den mørke tid op til jul. Måske vil herberget være lukket for os ligesom for Maria og
Josef, der ikke kunne komme ind. Og det er det jo faktisk
allerede. For vi kan ikke være sammen sådan som vi
plejer, hverken i byen, derhjemme eller i kirken.

Redaktionsudvalget har givet stafetten videre til beboere på Lindevangsvej. Lindevangsvej består af
beboelsesejendomme, der er bygget
hvor der før lå en brød-fabrik.
Interview med Solveig Møller
Fortæl om hvordan du fik idéen til at samle folk til at
synge?
For mig begyndte det med, at der landet over var planlagt stor fejring af 75-årsdagen for Danmarks befrielse.
Jeg havde glædet mig til at synge: “En lærke letted, og
tusind fulgte”, og mange andre sange. Men alt blev aflyst.
Det var der, jeg fik idèen til fællessang på græsset foran
min lejlighed på Lindevangsvej.
De nærmeste naboer og nogle korvenner blev inviteret.
Klaveret blev flyttet ud på terrassen, og sammen med
min bror og en kirkesanger fik vi en dejlig eftermiddag
den 4. maj 2020.
På en af de varmeste dage i august gentog vi fællessang
på græsset.
Hvad betyder sang for dig?
Sangen har jeg haft med fra barndommen. Sangen har
været en del af mit liv, og gennem den har jeg oplevet
stor livsglæde.
Hvilke lyspunkter ser du i denne corona-tid?
I denne corona-tid ser jeg muligheder i det nære. Det der
ligger for fødderne af os. Naturen, musikken, litteraturen,
kreativiteten og samvær med familie, venner og naboer.

Kom Jesus, vær vor hyttegæst/ hold selv i os din julefest!/ Da skal med Davidsharpens klang/ dig takke
højt vor nytårssang.
Så ligesom Maria og Josef i Betlehem den nat, må vi finde
andre veje ind til lyset og varmen. Når frelseren kunne
fødes i en snavset stald, kan julen vel også komme til
os med sin dybe glæde, selvom vi ikke kan være dér,
hvor vi plejer, eller kan være sammen med dem, som vi
plejer. Julebudskabet om fred på jord og glæde for hele
folket, får måske desto større kraft, fordi det skinner for
os i mørket. I vores corona-mørke – her hvor vi virkelig
længes og savner.
Frygt ikke! Sagde englene til hyrderne på marken. Måske
skal vi slet ikke sådan tage sorgerne på forskud og
bekræfte hinanden i, at det ikke bliver en rigtig jul. Det
bliver en anderledes jul.
En jul, hvor vi bliver meget mere opmærksomme på den
glæde, som bærer, når alt ikke er som det plejer. Og i den
glæde bliver vi alle mere opmærksomme på hinanden.
Og på dem, som sidder alene længere nede ad gaden. Og
på dem, som ikke har samme muligheder som os herude
på Hunderups jorde. Og på at gøre os umage over for hinanden. Alt sammen fordi rammerne i år er så anderledes.
Glædelig jul!

Interviewer: Eva Tøjner Götke
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OPSLAGSTAVLEN
Læs mere og få overblik over vores arrangementer på www.thomaskingoskirke.dk

Bibelen 2020
SANG OG MEDITATION
Torsdage kl.16.30-18.00
Den 17. december, 14. januar, 18. februar
Mere info: Eva Tøjner Götke, etg@km.dk eller
tlf. 66 12 56 78

Onsdage kl 17.00 i kirken
2. december, 13. januar, 3. februar og 3. marts
Sang og meditation indbyder til et fordybelses- og
refleksionsrum midt i den krævende hverdag.
Mere info: ring/ skriv til Per Lysgård Madsen

SAMTALER OM LITTERATUR
Onsdage den 9. december, den 13. januar og
den 10. februar kl. 10.00 i konfirmandstuen
Vi mødes af lyst til at læse, men også for at samtale
og lytte til hinandens oplevelser med læsningen.
Den 9. december læser vi Stine Pilgaards ”Meter i
sekundet”
Ring/skriv til Per Lysgård Madsen.

HERREKLUBBEN
På grund af Covid-19 og den smitterisiko som følger med, finder Herreklubben det klogest at holde pause indtil
videre. Kontaktperson: lenebochr@mail.tele.dk

Søndag d. 10. januar kl. 19.00

KIRKENS FANTASTISKE VÆRKER – nytårskoncert 2021!
En koncert med udpluk fra bl.a. Händels Messias, Mozarts Requiem, Rossinis Stabat Mater, Francks Panis Angelicus og Verdis Requiem. Medvirkende er Mette Secher Helms (sopran/alt/fløjtenist), Christina Holm (sopran/
alt), Per Strömberg (tenor), Thomas Hildebrandt (bariton/bas) og Torben Krebs (flygel).

Onsdag d. 10. februar kl. 19.00

FILMKONCERT – stumfilmen ”Herr Arnes Pengar – en Vinterballad i 5 akter”
På stort lærred vises mesterinstruktøren Mauritz Stiller’s svenske stumfilmsklassiker “Herr Arnes Pengar - e
Vinterballad i 5 akter” efter en novelle af Selma Lagerlöf. Lydsiden til filmen leveres af Torben Krebs i form af
improviseret orgelmusik, og spilletiden er ca. 1 time og 45 minutter. Medbring gerne pude!
Medvirkende Christina Holm sopran og organist Torben Krebs.

ADRESSELISTE:
Sognepræst Eva Tøjner Götke,
træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13, Platanvej 10,
tlf. 66 12 56 78, etg@km.dk
Sognepræst Per Lysgård Madsen,
er fraflyttet præsteboligen.
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13, tlf 21 15 10 43, plm@km.dk
- personlig samtale efter aftale.

Midt i en vintertid
Video, lyd og lysgudstjenste med Tine Louise
Kortermand og Eva Tøjner Götke
Fredag den 5. februar og lørdag den 6. februar
Begge dage kl.17.30 og kl.19.30
Kyndelmisse er en gammel lysfest, der markerer, at halvdelen af vinteren er
gået.

Kordegn Marianne Skovgaard
Nielsen,
træffes tirsdag-fredag kl. 9-13
torsdag tillige kl. 16-18,
Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M,
tlf. 66 12 56 57,
thomaskingos.sogn@km.dk
Kirketjenere
Dorte Brolykke M
 adsen og
Søren Andersen, træffes tirsdagfredag 9-12, tlf. 66 12 56 57.
Organist
Torben Krebs, tlf. 53 65 57 79
torbenkrebs@gmail.com

Når mørket falder på inviterer vi dig ind til en alternativ lysgudstjeneste
i Thomas Kingos Kirke. Medbring dit eget specielle stearinlys og tænd lys
sammen med konfirmanderne. Kom og oplev video i hvælvingerne og korstemmer, der fylder rummet fra mobiltelefoner. Gudstjenesten kredser om
lyset i naturen, lyset i det andet menneske og dét lys, som vi selv kan være
for hinanden.

Menighedsrådsformand
Vibeke Nielsen, 7777@sogn.dk

Sammen med konfirmanderne skaber kunstner, komponist og sanger Tine
Louise Kortermand og præsten Eva Tøjner Götke en performance-gudstjeneste, der visuelt og lydligt formidler kristendom i samklang med kirkerummet.

BIDRAG TIL KIRKEBLADET:
Kan indbetales på konto
5387-0000242358,
mærket Kirkebladet.
MobilePay: 39586

Video, lyd- og lysgudstjenesten kommer til at foregå på to aftener, så der er
plads til, at så mange som muligt kan komme ind og opleve kirken i nyt lys,
når mørket er faldet på.
PS! HUSK AT MEDBRINGE DIT EGET HELT SPECIELLE LYS TIL KYNDEL-MISSE-GUDSTJENESTEN
(Fx bloklys, lys i glas, pyntet lys, dryplys, dekoreret lys i stage el.l. … gerne så
specielt, at du kan skelne det fra andres lys).
Tine Louise Kortermand er video-, lyd- og performancekunstner. Hun er
uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og har bl.a. modtaget det 3-årige
arbejdslegat af Statens Kunstfonds musikudvalg samt H. C. Andersens
Publikumspris. Hun er kendt for sine sfæriske og melodiske sange og for
at skabe værker med inddragelse af publikums egne historier. Senest med
forestillingen TRAKTOR – Folkets poesi, hvor hun i et år kørte rundt i en
guld- og diamantbelagt traktor på Fyn for at indsamle folks historier, som
siden blev omskabt til musikteater med svenske trapezkunstnere hængende højt under loftet. Kortermand har altid overraskende måder at formidle menneskers historier på, så det giver stof til samtale og eftertanker.

REDAKTION:
Peter Holck, Else Reffstrup, Per
Lysgård Madsen, Merete Boserup
og Eva Tøjner Götke (ansv.)

NÆSTE NUMMER UDKOMMER:
Marts 2021.
Deadline 15. januar.
LAYOUT/TRYK:
Mouret, Odense/
Clausen Grafisk
FORSIDEBILLEDE:
Foto: Gerd Altmann
www.thomaskingoskirke.dk

Gudstjenester
NOVEMBER
29. 1. s. i advent
10.00 Eva Tøjner Götke
14.00 Eva Tøjner Götke
Børnegudstjeneste

24. Juleaften
10.00 Per Lysgård Madsen
12.30 Per Lysgård Madsen
14.00 Eva Tøjner Götke
15.30 Eva Tøjner Götke

DECEMBER

25. Juledag
10.00 Per Lysgård Madsen

2. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Sang og meditation
6. 2. s. i advent
10.00 Per Lysgård Madsen
16.00-18.00 Eva Tøjner Götke
Drop-in advent
9. Onsdag
17.00 Eva Tøjner Götke
Julesang
13. 3. s. i advent
10.00 Eva Tøjner Götke
13.00 NN
Gudstjeneste på grønlandsk
16. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Julesang
20. 4. s. i advent
10.00 Per Lysgård Madsen
16.00-18.00 Per Lysgård Madsen
Drop-in advent
23. Lillejuleaften
17.00 Eva Tøjner Götke
Julegudstjeneste

26. 2. juledag
10.00 Eva Tøjner Götke
27. Julesøndag
10.00 Per Lysgård Madsen

JANUAR
1. Nytårsdag
16.00 Per Lysgård Madsen
3. Helligtrekonger søndag
10.00 Eva Tøjner Götke
6. Helligtrekongers dag
17.00 NN og Eva Tøjner Götke
Grønlandsk dansk gudstjeneste

FEBRUAR
3. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Sang og meditation
5. og 6. Fredag og lørdag
17.30 Kortermand og Tøjner Götke
19.30 Kortermand og Tøjner Götke
Video- lyd og lysgudstjeneste
7. Seksagesima
10.00 Per Lysgård Madsen
14. Fastelavn
10.00 Eva Tøjner Götke
14.00 Eva Tøjner Götke
Børnegudstjeneste
21. 1. s. i fasten
10.00 Eva Tøjner Götke
28. 2. s. i fasten
10.00 Per Lysgård Madsen

MARTS

10. 1. s. e. helligtrekonger
10.00 Per Lysgård Madsen

3. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Sang og meditation

13. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Sang og meditation

7. 3. s. i fasten
10.00 Eva Tøjner Götke

17. 2. s. e. helligtrekonger
10.00 Eva Tøjner Götke
24. Sidste s. e. helligtrekonger
10.00 Per Lysgård Madsen
31. Septuagesima
10.00 Eva Tøjner Götke

Hvad sker der i kirken?
Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev på hjemmesiden, www.thomaskingoskirke.dk og følg Thomas Kingos Kirke på Facebook.
Så vil du kunne følge med i, hvad der foregår i kirken her i en tid, hvor det er svært at langtidsplanlægge.
Kirkekørsel ved henvendelse til kirkekontoret tlf. 66 12 56 57. Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten.

