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Det Grønlandske Hus flytter på havnen
Af Annette Lyberth, Kultur og informationsmedarbejder, Det Grønlandske Hus i Odense

Det Grønlandske Hus i Odense har i over 30 år ligget på Hunderupvej 61. Nu er Huset sat til salg, og Det Grønlandske
Hus på vej til at flytte ind i Nordatlantisk Hus på Byens Ø på Odense havn.
Forbikørende har måske lagt mærke til
skiltet med ”til salg” på den smukke
rødstensbygning på Hunderupvej 61.
En bygning, der i mere end 30 år har
huset Det Grønlandske Hus i Odense.
Mange har måske også haft deres gang i
Huset i forbindelse med julemarkeder o.a.
Nu står Det Grønlandske Hus overfor en stor forandring, når drømmen
om Nordatlantisk Hus efter mange
års målrettet indsats realiseres, og Det
Grønlandske Hus kan flytte adresse
og blive del af aktiviteterne og tilbuddene i det nye Nordatlantisk Hus. Det
Grønlandske Hus fortsætter sit nuværende arbejde og sine traditioner i de
nye omgivelser, men mon ikke det kommende julemarked får et nordatlantisk
twist.

Nordatlantisk Hus

I Nordatlantisk Hus bliver Det Grønlandske Hus del af en helhed, der
også skal omfatte Island og Færøerne.
Nordatlantisk Hus får en nordatlantisk
restaurant og butik, konference- og selskabsfaciliteter og bliver centrum for
nordatlantisk kultur på Fyn og i resten
af Region Syddanmark.
Nordatlantisk Hus er et åbent tilbud til alle, og håbet er, at rigtig mange
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Projekttegning v. arkitekterne Cornelius+Vöge og Isager Arkitekter.

odenseanere vil få deres gang i det
spændende, nye hus og benytte sig af
dets tilbud og muligheder.
I tilknytning til Nordatlantisk Hus
bygger Boligselskabet Kristiansdal 25
ungdomsboliger, og de nordatlantiske
foreninger får mulighed for at bruge
huset til deres foreningsliv.

Opbakning fra Odense

Odense Kommune støtter Nordatlantisk Hus økonomisk og har hele tiden
bakket positivt op om ideen. Ikke

mindst derfor kan man nu se frem til et
spændende nyt kultursted i Odense.
Nordatlantisk Hus bliver den første
nye bygning på Byens Ø. Huset kommer til at ligge på hjørnet af øen overfor Promenadebyen med vand til to
sider. Den fynske entreprenør Hans Jørgensen og Søn A/S vandt konkurrencen om at bygge Nordatlantisk Hus i
2012. Går man en tur på havnen kan
man se, at byggeriet er i fuld gang, så
Nordatlantisk Hus kan åbne i november
2013 som planlagt.

Thomas Kingos Kirke | 2 - 2013

Åndens virkelighed
Af Per Lysgård Madsen
Da Jesus forlod
denne verden Kristi Himmelfartsdag,
blev verden ikke forladt. Selvom han ikke
er på jorden som et
menneske, bliver det
tydeligt, at hans liv
fortsat spreder nærværende ånd mellem mennesker. Det blev pinsedag 10
dage senere. Siden har vi fejret Helligåndens komme som kraften til at leve i
hans ånd.
Ligesom hans liv handlede om at leve
meningsfuldt – med det, han ville – bliver det virkelighed for os, at vi kan leve
i hans ånd og have vilje til at gøre det,
vi skal.
Derfor skal vi huske ham og tale om
ham. I hans ånd lever der en tanke om
livet i os, der ikke stirrer sig blind på
dagens (kedsommelige) foreteelser, men

ser ud i fremtiden – med en målbevidst
hed, der ikke lader sig overdøve af
tomhed, materialisme, sult, nød og fattigdom. I hans ånd giver det mening at
tale om at arbejde på langt sigt… Deri
finder vi en underfuld glæde i at være
til, som rækker ud over det, vi selv kan
præstere. Samspillet mellem ånd og virkelighed fik Grundvig til at lave denne
definition på, hvad et menneske er:
”Mennesket er et guddommeligt eksperiment. – En mageløs sammenføjning af støv og ånd!”
Det, han tænkte på, handlede om den
åndelige dimension i mennesket, som
kan udfolde sig i skabende kraft.
Gennem videnskab, kunst, håndværk.
Men også i gudstjeneste. Det sker, når
musikken ikke er tradition, men udfoldelse i levende fællesskabende lovsang.
Det sker, når prædikenen ikke er ene-

tale, men samtale og dialog, der åbner
for overraskende synsvinkeler.
Det sker, når dagligt arbejde ikke er
stress og jag, men livet udvikler sig til
tjeneste (diakoni).
Sikkert kan vi leve som om, det
er ligegyldigt. Men det er kun fordi,
spørgsmålet om meningen er blevet
ligegyldig. Og så undskylder vi os med,
at det er svært at tale om ånden. Det ER
det, men i stedet for at tale om den, skal
vi turde tale ud af den oplevelse og erfaring, som ånden virker!
Der er virkelige ting til, som vi ikke
kan se eller forklare!
Et par eksempler:
• Vi trækker vejret ind og puster det ud,
men hvem kan se det?
• Vi kan se bladene bevæge sig på træerne i den udsprungne Hunderupskov,
men hvem kan se vinden?
Sådan er det også med Guds ånd.
Den kan høres, føles og mærkes – for
troen, håbet og kærligheden! Det er dens
virkninger, der kan erfares.
Sådan føres vi ind i en livssammenhæng, hvor vi lever i ånden, fordi den
vil, at vi er til i en kraft, der kan overdøve alt det, der fylder os med mistro,
manglende tillid og nærhed. Det er alt
sammen for menneskelivets skyld! For
mennesket er ånd og det er den åndelige dimension, der gør os skabende,
fantasifulde og tænkende.
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Sommerkoncert

Sang og meditation
Første onsdag i måneden
kl. 17.00 5. juni og 3. juli
(Der er ikke sang og meditation i
august)

Korkoncert med Ollerup
Efterskole - Sang & Musik
Torsdag den 13. juni kl. 19.30

Ollerup Efterskole kommer igen i år
og giver koncert her i kirken. Ollerup
Efterskole - Sang & Musik. Det er nu
6. gang at elever fra Ollerup Efterskole
synger i Thomas Kingos kirke.
Filosofien bag skolens fælleskor er
musikglæde, fællesskab og energi kombineret med et stort og ofte svært repertoire bestående af både klassisk og
rytmisk musik. Det er obligatorisk at

synge i koret. Når 114 teenagere giver
sig fuldt og helt, smitter det af på publikum, der ofte får en oplevelse, de aldrig
vil glemme.
Programmet er meget varieret og
består af både rytmisk og klassisk musik
(fra ældre kirkemusik og til nutidig
kompositionsmusik).
Sang er livsbekræftende. Sang er følelser. Sang er at krænge sin sjæl ud. Sang
giver fællesskab. Sang giver respekt. Så
derfor er det sangens år hvert år på Ollerup Efterskole.
Der er fri entré til koncerten!

Det handler ikke så meget om, hvordan vi undgår at kede os, men snarere om, hvordan vi kan
møde kedsomhed uden at blive forfærdede. Det
handler om ikke altid at skulle møde alting med
åndelig glæde og opstemthed, men fastholde en
stille motivation, der kan holde vores øjne åbne.
Rowan Williams
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Når aftensolen begynder at melde
sig, sidder vi i kirken i stilhed og
tømmer vore sind for tanker.
Gennem sang og musik føres vi
ind i en tilstand, der ”fører os mod
midten” (det som ordet meditation angiver). Vi er en pæn flok,
der søger denne tilstand i midten
af det kristne univers, når vi samles til ”Sang og meditation” i Thomas Kingos kirke. Vi søger mod
midten med Pause og stilhed! Ligesom i musikken er det i meditationen pauserne, der sætter rytmen og
gør meditationen levende.
En bøn kan være meditation. I
hvert fald kan stilheden give en fantastisk samtale (som bønnen).
Hvis man overgiver sig til stilheden
og inden i sig formulerer det, der
er ens håb eller fortvivlelse, vil stilheden lade nyt håb/nyt mod opstå
og give ro i sindet!
Alle er velkomne. Man skal ikke
være ”øvet” for at deltage. Efter
fællesskabet er der mulighed for
samtale over en kop kaffe.
Arbejdsgruppen bag ”Sang og meditation” er Carl-Aage Eliasson, Lene
Damholt Jørgensen og Per Lysgård
Madsen.
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Kor i kirkerummet

Min stemme er gået i overgang – og det
for efterhånden rigtig mange år siden.
Hvorledes den i øvrigt lyder, er jeg
noget usikker på. Men at det er dejligt
at lade den komme til fuld udfoldelse –
er jeg ikke i tvivl om.
Så da min hustru henleder min
opmærksomhed på et annonceret ”ad
hoc kor” i Thomas Kingo kirke, er jeg
straks med på ideen – det kan jo ikke gå
værre end galt.
Jeg møder op, ser mig lidt omkring –
er der nogen, jeg kender? Finder så på
forbavsende kort tid ud af, at det nok
ikke umiddelbart er så vigtigt igen. Bare
det, at have noget at være fælles om,
skaber fra starten den rette stemning.
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Der er nogle små, men ikke ubetydelige praktiske detaljer vedrørende flytning af borde og stole, således at vi kan
komme til at stå i rundkreds omkring
korlederen – Carl-Aage Eliasson, som
straks bidrager til at skabe fornemmelsen af samhørighed omkring et fælles projekt. Nu er vi jo alle, øvede som
novicer, netop kommet ind fra gaden
– og den vinterlige kulde. Vi skal varmes op – vi skal fornemme takt, rytme
og synkopering i vores krop, i harmoni
med vores vejrtrækning og hjerteslag.
Efterhånden som arbejdet skrider frem,
med tålmodig indøvning af de enkelte
stemmer, begynder det efterhånden at
lyde af noget. Vi, som for kort tid siden

kom ind fra gaden, synger lige med ét
firstemmigt og unisont. Vi prøver efter i
kirkerummet – og det synes at bære.
Jeg synes, det er ret fantastisk, at
noget sådant kan lade sig gøre og er
helt på det rene med, at det kunne det
heller ikke, hvis ikke der bagved stod en
ualmindelig dygtig, tålmodig, engageret
og humør - smittende korleder.
Jo, det er dejligt at synge – og det er
dejligt at mærke, at der kan skabes en
atmosfære af fællesskab på så kort tid,
blot der er en positiv indgang til et fælles projekt.
Sang skaber glæde.
Steen Leth
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Sommerfristelser
De fleste af os ligger under for små og store fristelser i hverdagen. Men hvilke? Nu står sommeren for døren
med sit lys og sin lethed. Sæt dig i haven eller på en bænk i parken og tænk over de ting, der frister i livet
anno 2013 dér hvor du er.

Hvad frister dig?
Send dine tanker via kirkens hjemmeside eller facebookprofil eller – hvis du
ønsker at gøre det anonymt – direkte til
mig (etg@km.dk).

En aften i sensommeren
Fristelserne bliver samlet. Og en aften
i sensommeren vil du så kunne komme
hen i kirken og høre fristelserne spejlet
i en række Kierkegaard-citater. For han
var klog på fristelser.
Han havde selvindsigt – og delte
ud af den gennem sine mange skrifter.
Aftenen vil også byde på musik og en
gastronomisk fristelse fra Sortebro Kro.

Det gaaer saa let, at træde i
Lystens Dands; men naar det
saa er længere henne, og det er
Lysten, der dandser med Mennesket mod hans Villie: det er en
tung Dands!
Søren Kierkegaard
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Sommeraften i kirken
Onsdag den 19. juni kl. 19.30

Mød Søren Kierkegaard i selskab med
korsang, fællessang og flygel.
Carl-Aage Eliasson har lavet et lille kor
af sangglade mennesker. De opfører
denne aften det, de har øvet. Derudover medvirker koret Fynsk Fuga med
et lille repertoire. Aftenen slutter med
jordbær og et glas, som vi kan nyde i
kirkens atriumgård. Har du lyst til at
medvirke som oplæser af et kort Kierkegaard-citat, så henvend dig til Eva Tøjner Götke (etg@km.dk).
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Kirker som dagligstuer i byens rum
Af Hanne Raunsmed Andersen, Thomas Kingos Sogn

Mine pejlemærker i nye byer er som regel
kirkerne eller andre religiøse steder, og
det er pejlemærker i bogstaveligste forstand, for de tegner nemlig byen uden
kort og er også gode at orientere sig
efter. Det er imidlertid også pejlemærker
i overført betydning. Pejlemærker som
fortæller historie og hermed er med til at
give området sin egen fortælling.

En aktiv del af byens rum

I mange lande er kirkerummet en del af
byens offentlige rum som bruges aktivt.
Jeg har tit været lidt misundelig på de
katolske kirkerum, da det for mig virker
som at de bruges mere aktivt og ofte som
ekstra dagligstuer i byens rum. I påskeferien 2012 besøgte vi sammen med et par
venner Dublin, de 100 kirker og 1000
pubbers by, herlig by for øvrigt!

The Church, nu med caffé latte

Næste dag gik turen så til området
nord for Liffeyfloden, og her ville vi jo
som den foregående dag begynde med
en kirke, St. Mary’s – som et centralt
pejlemærke i det nordlige område. Her
blev vi overraskede ...
Kirken var bygget om til café, The
Church, og en meget vellykket ombygning, vel at mærke. Vi besluttede hurtigt, at vi ville vente med at se kirken og
nyde frokosten i The Church.

Kirkens historie fortælles i nye
rammer

The Church var et godt valg til frokost.
Det var spændende at opleve, hvordan
man nu brugte kirkerummet som café,

samtidigt med at historien stadig var
synlig. De ydre rammer med orgel og
søljegange var intakte, og i selve caféen
var der stadig plads til kirkens historie. En statue med Arthur Guinness
(ham med det sorte øl) stod her stadig,
han blev gift i kirken i 1761 og er jo en
levende del af Dublins fortælling i dag.
Ligeledes virkede det som om at orglet lige var blevet brugt, man mener det
blev brugt til en af de første opførelser
af Händels Messias.
Denne oplevelse satte diskussionen
i gang om, hvordan vi tør genbruge
nogle af de danske kirker. Og tør vi
stille krav om at kirkernes historie stadig skal være tilgængelig for alle – og
hermed en aktiv del af byens fortælling.

Tør vi vise, hvem der bruger kirken

Første dag havde vi fokus på området
syd for Liffeyfloden, hvor St. Patrick’s
Cathedral er et tydeligt pejlemærke. En
imponerende kirke med himmelhøje
hvælvinger og samtidig et kirkerum
fyldt med fortællinger om historiske
personer, og med broderede puder ved
hver stol som gav fortællingen masser af
farve og nærvær. En fortælling der vidner om hvem der bruger og har brugt
kirken … vi kunne måske nogle gange
lade os inspirere til at turde lidt mere
her i Danmark ...
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FDF
Kildehuset
Af Mads Wermuth, Kredsleder
Vi har tidligere haft indlæg i om vores
fantastiske hytte, Kildehuset. Det er en
glæde for mig at se, hvor langt vi er
kommet i løbet af de sidste tre år med
renoveringen. De største ting, vi har
klaret, er, at hele det Gamle Kildehus’
stråtag er skiftet, bindingsværket og
murstenstavlerne imellem er samtidig
blevet ordnet, så vi nu har en hytte, der
fremstår rigtig flot.
Derfor er det en fornøjelse at kunne
indbyde alle interesserede til:

Lockout? Ikke hos os!
Af Malena Hvid Larsen, Pilteleder
Under dén overskrift holdt FDF-kredsen udvidet åbent i lockoutens første
uge, hvor både kredsens børn og deres
kammerater var inviteret. Der blev leget
til den helt store guldmedalje og hygget
om bålet med FDF-sange og snobrød.
I kredsen arbejder vi selvfølgelig hele
tiden på at byde friske børn velkommen i kredsen. Men det lange torsdags-

Loppemarkedet d. 8. juni
fra kl. 13.00-15.00 ved kirken

Indvielse efter renovering lørdag
d. 24. august 2013 kl. 14.00-17.00
Kredsen vil være vært for en pølse og et
brød. I vil få lejlighed til at høre om alt,
hvad vi har haft gang i og fortsat arbejder med. Hvis man er interesseret i at
deltage, vil vi meget gerne have et praj
om det – skriv til:
formand@fdfodense14.dk
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Forberedelserne er i fuld gang.
Frossen frugt fra sidste år (også
gerne friske rabarber!) til fremstilling af marmelade afhentes gerne.
Også hjemmegjorte ting som fuldkornsboller og færdig hyldeblomstdrik modtages gerne til en lille
madbod.
Henvendelse:
Hanne Lange, 66 12 19 66.
www.fdfodense14.dk

møde havde også til formål at vise både
børn og forældre, at FDF først og fremmest er der for børnene, uden at tage
side i konflikten. Vi elsker hygge om
bålet, godt kammeratskab, sjove lege og
ture ud i naturen, og lederne lægger sig
i selen for at give børnene et hyggeligt
møde hver eneste uge. Der er altid plads
til flere, og hvis det lyder spændende, er
I velkomne til at komme forbi og være
med til et møde, eller I kan kontakte
kredsleder Mads Wermuth:
kredsleder@fdfodense14.dk

Basaren den 23. & 24. november

En lille gruppe forbereder varer
til salgsboden til basaren. Flere er
meget velkomne med idéer, vejledninger og lign.
Næste møde den 26.8 kl. 19.30
i kælderen. Kontakt evt.:
Hanne Lange, 66 12 19 66
Lis Skipper, 23 26 49 14
– eller mød op.

www.facebook.com/fdfodense14
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Far & søn-tur skærtorsdag
Af Frederik og Niklas

Så sidder man der ovenpå påskens første frokost skærtorsdag eftermiddag og
overvejer, hvad man så skal give sig til?
Frederik skal snart konfirmeres, så kirken er pludselig ”kommet meget tættere på”. I kirkebladet stod der vist
noget om Aftengudstjeneste i Thomas
Kingo - Skærtorsdag? Mor og lillesøster
har andre gøremål, så far og søn drager af sted.
Aftenen startede med gudstjeneste ved Per Lysgård, akkompagneret
af Carl-Aage og hans fantastiske kor.
Arrangementet fortsatte herefter i de tilstødende lokaler, hvor kirken var vært
ved et symbolsk påskemåltid bestående
af brød, vin og lam og dejlig frugt til
dessert.

Vi havde en dejlig aften i selskab med
en masse dejlige mennesker, hvor vi tillige blev gjort meget klogere på, hvad
det egentlig var der var med den der
Skærtorsdag.
En af de lejligheder, hvor man egentlig tager af sted uden de helt store forventninger, men som bare viser sig at
være alle tiders.
Vi kom jo nok lidt senere hjem, end
hvad mor og lillesøster havde forventet, så en vis bekymring kunne spores.
Måske også en grad af misundelse, da vi
kunne berette om, hvad vi havde oplevet (Her bør måske nævnes, at sønnen
faktisk var mindst lige så begejstret som
faren J).
Tak for en dejlig aften. En rigtig god idé.

Herreklubben –
Samtale og debat
Rundtur på Assistens
kirkegården v/arkivchef
Jørgen Thomsen
Onsdag den 12. juni
Mødested: Kirkegårdskapellet på
Heden kl. 16.30
Assistenskirkegården er Odense
Kommunes største kirkegård. Den
blev indviet i 1811 og er senere
udvidet talrige gange. Jørgen Thomsen, der har været med til at skrive
kirkegårdens jubilæumsbog fra 2011,
tager os med på en tur rundt på kirkegården og fortæller historien om
den og nogle af de mange fredede
gravminder på stedet.
Turen slutter ved Kirkegårds allé,
og vi slutter sæsonen af med en let
anretning på Boulevardkroen ca. kl.
18.30.
Tilmelding nødvendig og snarest,
kontakt os gerne for nærmere information: lenebochr@mail.tele.dk/
40 40 05 97.
Herreklubben mødes igen i september.

Fra Tornbjerg til Absalon
v/Sognepræst Carsten Olav
Christensen
Onsdag den 11. september
Mødested: Konfirmandstuen
fra 17.00 til 19.30

Thomas Kingos Kirke | 2 - 2013
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Juniorkonfirmander
Alle elever i 3.klasse i Thomas Kingos
sogn tilbydes forberedende konfirmandundervisning. Formålet med undervisningen er at give børnene et indblik i
kirkens hverdag og give dem og jer forældre en kontakt til kirkens ansatte.
Børn i 3. klasse har en åben og lyttende
adfærd, som er forbilledlig, når de skal
leve sig ind i evangeliet. De er børn. De
synger og engagerer sig!
Undervisningen af juniorkonfirmanderne foregår efter skoletid, og når skolernes skema er tilrettelagt, vil vi fastsætte
tidspunktet for undervisningen. Tidspunktet vil blive angivet på kirkens hjemmeside, men I forældre er velkomne til
også at kontakte præsterne eller kirkekontoret. Undervisningen begynder i
starten af september og fortsætter til første søndag i advent. Børn fra Hunderupskolen vil blive hentet i fritidsordningen.

Har du en skuespiller
i maven?
Vi søger flere oplæsere, der kunne
tænke sig en gang imellem at læse
bibeltekster ved søndagsgudstjenesten
kl.10.00.
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Dåb – ikke kun for
babyer
Hvis du ikke nåede at få dit barn
døbt, inden det blev 6 måneder,
behøver du ikke vente til det skal
konfirmeres. Barnet kan når som helst
døbes – hvad enten det løftes op til
døbefonten som 1- årig eller står på
skamlen som 5- årig. Ring til én af
præsterne og få talt om, hvordan en
dåbsgudstjeneste kan foregå. I Thomas Kingos sogn døbes årligt ca. 95.

Hvorfor er det vigtigt
at være døbt?
• fordi vi godt véd, at fremtiden er
usikker, og at alt kan ske. Dåben
giver trøst og styrke til at kaste os
ind i livet og tage del og ansvar.
Der er én, der passer på dig og tror
på dig – Gud.
• fordi dåben er indgangen til et liv i
troen på og håbet om, at vi alle er
Guds børn, fra nu af og til evig tid
- hvordan det end går os i vores liv.
• fordi vi i dåben får del i et fælles-

I over 20 år har forskellige mennesker deltaget i gudstjenesten som oplæsere, og alle synes at være glade for
ordningen. Men vi vil gerne udvide
kredsen. De, der har prøvet det, fortæller, at det er spændende at sidde
derhjemme og øve teksten og opdage
dybder og betydninger ved nærlæsnin-

skab med Gud, men også i et stort
og omfattende menneskeligt fællesskab, og i et fællesskab med vores
egen familie om at forstå vores liv
ind i en dybere sammenhæng.
• fordi vi gennem dåben får åbnet
døren ind til kirkens univers: til
gudstjenesten, til bønnens sprog, til
salmerne og sangen, til kunsten og
til det at udtrykke sin tro og længsel, sin sorg og sin glæde, sammen
med andre mennesker.
• fordi det at være døbt i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn fortæller mig, at jeg hører til hos den
Gud, der aldrig svigter, men er der
for mig fra evighed til evighed.
Eva Tøjner Götke.

gen. Der bruges mikrofon, og du vil
selvfølgelig få teksten tilsendt i god tid
til den pågældende søndag, som du har
meldt dig til.
Har du fået lyst til at prøve, så henvend dig til en af præsterne eller til kirkekontoret:
thomaskingos.sogn@km.dk.
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Farvel til
Une Degn-Andersen
Søndag
den 30. juni
kl. 10.00

Efter sammenlagt 12 år i Thomas Kingos
Kirke siger præsterne, medarbejderne og
menighedsrådet
farvel til Une
Une Degn-Andersen
Degn-Andersen, som har valgt at gå på pension den
30/6. Unes første halve år var som
vikar, hvorefter hun blev fastansat som
kordegneassistent. Et job, hun på yderst
kompetent og dygtig vis har bestridt
såvel på kirkekontoret som i kirken.
Hendes hjælpsomme og rare væsen vil
blive savnet, men samtidig med, at vi
siger hende en stor tak for hendes indsats gennem årene, ønsker vi hende et
langt og godt otium sammen med sin
mand Olav og deres børn og børnebørn.
Alle, der ønsker at sige farvel til Une,
inviteres til reception i sognesalen efter
gudstjenesten søndag den 30. juni.
Vibeke Nielsen, menighedsrådet.

Menighedsrådsmøde
11. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen
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Kirkekontorets
betjening i ferien
15. juli - 4. august

Under kordegnens ferie bliver kontoret
lukket, og henvendelse vedrørende fødsler, dødsfald, navne og attester kan ske
til: Munkebjerg sogns kirkekontor, Østerbæksvej 87, 5230 Odense M, 66 12 02 90/
munkebjerg.sogn@km.dk.
Henvendelse vedrørende aftale om dåb,
vielse eller begravelse sker til vores præster.

Sommerindsamling
Vi samler i sommer ind til FDF’s
missionsprojekt ”U-turn Uganda”.
FDF samler ind til Folkekirkens
Nødhjælps rettighedsbaserede
arbejde i Teso-regionen i Uganda.
Det betyder, at FDF støtter en bred
vifte af projekter, der arbejder for at
fremme befolkningens rettigheder
med særligt fokus på børn og unge.
Bidrag til sommerindsamlingen
kan også gives via vores bankkonto
5387-0000242358, mærk overførslen ”sommerindsamling”.

Samtaler om litteratur
Efter sommerpausen mødes vi igen onsdag den 11. september kl. 10.00 i konfirmandstuen, hvor vi taler om ”Den
hvide Tiger” af Aravind Adiga.
Henvendelse kan ske til Per Lysgård
Madsen.

Adresseliste:

Sognepræst Eva Tøjner Götke, træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-13, Platanvej 10,
tlf. 66 12 56 78, torsdag tillige kl. 17-18
i kirkens præsteværelse, tlf. 66 13 86 10
etg@km.dk
Sognepræst Per Lysgård Madsen,
træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13,
Hannerupgårdsvej 10, tlf. 66 12 63 16,
tirsdag tillige kl. 17-18 i kirkens præsteværelse,
tlf. 66 13 86 10. plm@km.dk
Kordegne Inger Solveig Nissen og
Une Degn-Andersen,
træffes tirsdag-fredag kl. 9-13 torsdag tillige
kl. 16-18, Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M,
tlf. 66 12 56 57, fax 66 17 82 80
thomaskingos.sogn@km.dk
Organist Carl-Aage Eliasson,
Kirsebærgrenen 151, 5220 Odense SØ
tlf. 22 55 11 39
Kirketjenere Frede Mygind Bojsen og Dorte
Brolykke Madsen, træffes tirsdag-fredag 9-12,
tlf. 66 12 56 57.
Menighedsrådsformand Peter Jarlsten Holck,
Birkevej 6, 5230 Odense M, tlf. 66 11 46 71,
7777@sogn.dk
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Gudstjenester
2. 1. s. e trin.
Den rige og Lazarus,
Luk. 16,19-31
9.00 Lysgård Madsen
10.00 Lysgård Madsen
9. 2. s. e trin.
Festmåltidet, Luk. 14,16-24
9.00 Tøjner Götke
10.00 Tøjner Götke
16. 3. s. e. trin.
Det mistede får, Luk. 15,1-10
9.00 Tøjner Götke
10.00 Tøjner Götke
23. 4. s. e. trin.
Døm ikke, Luk. 6,36-42
10.00 Lysgård Madsen

JULI
7. 6. s. e. trin.
I har hørt, at der er sagt,
Matt. 5, 20-26
10.00 Lysgård Madsen

4. 10. s. e. trin.
Jesus rydder tempelpladsen,
Luk. 19, 41-48
10.00 Tøjner Götke

14. 7. s. e. trin.
Tolderen Zakæus, Luk. 19, 1-10
10.00 Lysgård Madsen

11. 11. s. e. trin.
Farisæeren og tolderen,
Luk.18, 9-14
10.00 Tøjner Götke

21. 8. s. e. trin.
De falske profeter,
Matt. 7, 15-21
10.00 Lysgård Madsen
28. 9. s. e. trin.
Den uærlige godsforvalter,
Luk. 16, 1-9
10.00 Tøjner Götke

30. 5. s. e. trin.
Peters fiskefangst, Luk.5,1-11
10.00 Tøjner Götke
Farvel til Une Degn-Andersen
Se omtale s. 11

Kirkekørsel ved henvendelse til kirkekontoret tlf. 66 12 56 57
fredag mellem kl. 9.00 og 13.00.
Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten.
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AUGUST

18. 12. s. e. trin.
Effatha – luk dig op,
Mark. 7, 31-37
10.00 Lysgård Madsen
25. 13. s. e. trin.
Den barmhjertige samaritaner,
Luk. 10, 23-37
10.00 Tøjner Götke

SEPTEMBER
1. 14. s. e. trin.
Helbredelsen af de ti spedalske,
Luk. 17, 11-19
10.00 Tøjner Götke og
Lysgård Madsen
Velkomst konfirmander
8. 15. s. e. trin.
Himlens fugle og markens liljer,
Matt.6, 24-34
9.00 Tøjner Götke
10.00 Tøjner Götke

Parti fra alterrude. Joakim Skovgaard 1923

JUNI
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