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Advent og jul i
Thomas Kingos Kirke
Adventskoncert med elever
fra Sct. Knuds Gymnasium
Onsdag den 9. december kl. 19.00
Sct Knuds Gymnasium med lærere og elever lægger forskellige perspektiver i tekst og musik på adventen og den
kommende højtid.

Man føler sig ligesom en
del af noget større…
Af Sandra Busk, Sct. Knuds Gymnasium
Hvis du spørger eleverne på Sct. Knuds Gymnasium, kan
de hurtigt blive enige om, at Julen er lig med hygge.
Kirken og adventskoncerter hører i den forbindelse med
til at skabe den hyggelige stemning.
Det at gå i kirke lige inden jul, bekræfter dem nemlig i, at
et af de bedste tidspunkter på året er i sigte. Som Camilla
Poulsen fra 1.m siger det: ”Det giver en helt anden følelse
omkring julen at gå i kirke, også selvom man har lyttet til
”Last Christmas” 1 million gange.” Daniel Poulsen fra 2.k
er enig og tilføjer, at: ”Det er også en god måde at få
genopfrisket de lidt ældre julesalmer på.”
På skolebladets redaktion Knudepunktet bliver der talt
om traditioner, såsom at høre Juleevangeliet og synge alt
fra de klassiske salmer i kirken til Søren Banjomus om
juletræet. Selvom eleverne her føler sig kristne i højere
eller mindre grad, er det vigtigt for de elever, vi spurgte,
at de kristne juletraditioner bliver fastholdt. De er alle
enige om, at fx Adventskoncerten i Thomas Kingos Kirke,
som skolen deltager i hvert år, virkelig gør noget ved dem
og deres indtryk af, hvad Julen i virkeligheden drejer sig
om. Som Camilla siger det: ”Man føler sig ligesom en del af
noget større, som om at mit kristne jeg stormer frem.”
”Julen er en kristen højtid, der samler familie på tværs af
lande og kontinenter, hvilket for mig symboliserer
næstekærlighed og julehygge i bred forstand. ” siger Sofie
Lohman fra 3.j

Jul i kirken for de mindste
Torsdag den 10. december kl. 10.00
Flyverdragter og vinterstøvler fylder kirken,
når vuggestuer, børnehaver og dagplejer hvert
år kommer og holder julestemning i kirken. I år
vil vi gerne åbne for, at andre også kan komme
med deres små børn og være med - og faktisk
kommer der også besøgende fra Plejehjemmet
Gurli Vibeke.
De store børn fra børnehaven går luciaoptog
igennem kirkerummet, og jeg fortæller
juleevangeliet med brug af dukker og andre
sanse-ting. Det hele varer ca. 25 min. og er et
samarbejde med sanglærer Elsebeth Johansen.
Sognepræst Eva Tøjner Götke.
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Juleforventninger
Advent er forventningernes tid. Vi vil gerne give mulighed
for, at vi kan dele forventningerne. Derfor holdes 6 af dagene
op til jul et lille arrangement i Thomas Kingos Kirke. Der vil
her blive lejlighed til at synge et par af julens salmer samt
høre et oplæg fra en af sognets beboere. Vi har bedt 6
personer om at fortælle om en ting eller begivenhed, som for
dem knytter sig særligt til forventningerne til julen og dens
budskab.
Alle er velkomne til at være med til at dele juleforventninger.
Tid: Kl. 17.00 – ca. 17.30
Datoer: 14.,15.,16.,17.,18. og 21. december.
Liste med navne på oplægsholderne vil være slået op i
kirkens våbenhus.
Jørn Aarup-Kristensen og Arne Skipper.

Julesang
Torsdag den 17. december kl. 19.00
Programmet byder på fællessalmer fra ind- og udland,
bibellæsninger og musikalske indslag. Det er en aften
med både hygge og højtid, hvor roen kan sænke sig lidt
over sindene i den travle juleforberedelsestid.
Per Lysgård Madsen

Krybbespil
Mandag den 21. december kl. 14.00

Julebesøg
Juledag får kirken besøg af
tenoren Jens Christian Tvilum,
der er opvokset i Odense og nu
er ansat som operasolist på Det
Kongelige Teater.
Han har allerede vundet
anerkendelse som operasanger
bl.a. ved modtagelse af Årets
Reumert Talentpris 2011 for sin
operadebut i rollerne som Don Basilio og Don Curzio i
Mozarts “Figaros Bryllup” på Århus Sommeropera og
Den Fynske Opera.

Hunderupskolens små klasser opfører årets
krybbespil, generalprøven er åben for alle
interesserede.

Godt nytår
Nytårsdag kl. 16.00
Nytårsdag samles vi traditionen tro i sognesalen efter
gudstjenesten kl. 16. Her kan vi ønske hinanden godt
nytår over et glas bobler, og det er ikke mindst her,
menighedsrådet gerne vil sige tak til alle, som
kommer i kirken og de mange frivillige, der giver en
hjælpende hånd i forskellige sammenhænge.
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Hellig tre kongers dag
i Grønland
af Helga Nielsen
Som jeg erindrer, var det altid lidt vemodigt at sige farvel
til julebegivenhederne, juletræet, julepynt og masser
stearinlys. Det var lige den dag i Hellige Tre Kongers dag
alt dette skete.
Også i dag sker der to ting på denne dag, som især
børnene glædes over, nemlig at man inviterer familiemedlemmernes børn og venner med deres forældre til
sidste juletræs dans med masser af gode julesalmer og
ikke mindst godteposer efter dansen om juletræet. Og så
er det også denne dag der oprinder med forventning om,
at man klæder sig ud først på aftenen og besøger familie
og bekendte.

Dans om juletræet og afslutning af julen
Jeg kan huske som barn, hvor vi glædede os over, at vores
mor bagte frisk grønlandsk kage og forberedte sig til den
sidste juletræsfest. Resten af julesmåkagerne skulle også
spises denne dag. Godteposer blev gjort klar til om
eftermiddagen, hvor vores kusiner, fætre og venner var
inviteret til afslutningen af julen. Godteposerne var som
regel hjemmeflettede julehjerter eller kræmmerhuse fyldt
med det slik, man kunne få på det tidspunkt. Det var også
almindeligt, at poserne indeholdt tørrede frugter som
svesker, figner eller rosiner, småkager samt bolsjer. Vi var
så heldige, at vores far var tjenestemand, hvor han havde
lov til at bestille ting fra Danmark allerede om efteråret.
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Særlige gudstjenester
Juleafslutning
Onsdag den 6. januar kl. 19.00

Grønlandsk-dansk
Helligtrekongersgudstjeneste

Når bolsjerne og andre madvarer kom, kunne vi børn
næsten ikke vente til jul. Dengang kunne vi ikke købe
bolsjer i KGH-butikken, den eneste butik i kolonien.
Lysene på juletræet blev tændt, og forventningsfulde
børn og forældrene sang julesalmer, og dansen gik. Mens
vi børn nød godteposerne efter dansen, drak de voksne
kaffe med kager.

Helga Maqe Nielsen skriver i dette blad om,
hvordan hun husker afslutningen på julen i
Grønland. Thomas Kingos Kirke har de seneste år
haft dette samarbejde med Det Grønlandske Hus
(Nordatlantisk Hus på havnen), fordi vi synes, at vi
kan lære noget af grønlænderne her. Juletræet er
tændt for sidste gang i kirken, og vi synger på både
grønlandsk og dansk. Efter gudstjenesten er der
kaffemik i salen for alle, der har lyst.
Sognepræst Oline Berthelsen og Eva Tøjner Götke

Sent på eftermiddagen skulle vi alle sammen i kirke også
for at afslutte julen. Efter aftensmaden var det så, den
næste begivenhed skulle holdes, nemlig færden rundt
ude og besøg udklædt hos familie og bekendte.

Mitaartut
Mitaartoq og mitaartut i flertal kalder vi det. Den /de
udklædte i forbindelse med Hellig Tre Kongers dag. Ordet
betyder oprindeligt at gøre grimasser, skære ansigt.
Den udklædning man bruger, kan være meget grotesk.
For det første klæder man sig ud til ukendelighed.
Børnene låner måske faderens alt for store bukser, hvor
man putter noget i buksebenene, eller også laver man
pukkel på ryggen ved at putte noget på ryggen af en alt
for stor trøje. Så sminker man sig også i ansigtet, i gamle
dage med sod, i dag med noget andet sminke. Andre
vælger måske en maske, så man ikke kan blive genkendt.
Det gælder nemlig om ikke at blive genkendt. Når man
kommer ind hos nogen, skal man danse, men man siger
ikke noget, ellers bliver man genkendt. Den/de man
besøger prøver at gætte, hvem det kunne være. Hvis han /
hun bliver genkendt, kan vedkommende smide masken;
hvis ikke, kunne vedkommende godt finde på at gå videre
til andre huse. Men det er næsten obligatorisk, at man
giver mitaartoq et eller andet spiseligt, en øl, hvis det er
en voksen eller noget andet. Det kan også være, at man
giver vedkommende penge, en mønt el.a.
Alle kan forvente, at man får besøg af en mitaartoq, og så
har man et eller andet klar til eventuelle besøg.
Skikken er ikke så udbredt mere, men bruges stadigvæk
den dag i dag mange steder i Grønland.
Oprindelsen af mitaartut skulle faktisk stamme fra
Herrnhuternes tid i Grønland fra begyndelsen af 1730´rne.
Grønlændernes mange traditioner og påvirkning fra
Brødremenigheden har været stor. Fordrejningen og
ændringen af udklædningen er en hel anden historie.

Tænd lys i mørket
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste
’Lyset der skinner i mørket’ er kernen i den kristne
fortælling om, hvad tro og håb og kærlighed betyder
for vores liv her i denne verden, som vi langt fra
altid kan forstå. Denne gudstjeneste i det mørke
februar er tilrettelagt af konfirmanderne, som giver
deres bud på fortolkning af dette budskab.
Eva Tøjner Götke

Børnegudstjeneste for de 0-10 årige,
forældre og bedsteforældre
Tirsdag den 9. februar kl.17.00

Fastelavnsgudstjeneste
Kan du gætte hvem jeg er? Alle børn er velkomne til
at møde udklædte i kirken. Vi skal høre en spændende historie om en mand, der klædte sig ud, så
ingen kunne se, hvem han var. Efter gudstjenesten
er der fællesspisning i salen og tøndeslagning.
Tilmelding til etg@km.dk
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Foredrag
Løft blikket
Foredrag tirsdag den 19. januar kl. 19.30
ved Sørine Gotfredsen
Vi har inviteret Sørine Gotfredsen til at fortælle om sin
seneste bog, LØFT BLIKKET – nåde i narcissismens tid.
Ligesom i myten om den græske gudesøn Narcissus er
det moderne menneske hele tiden i fare for at gå til i
selvforelskelse. Vi kalder det noget andet: selvstændighed, alene-tid og personlig prioritering, men de mange
forskellige navne ændrer ikke ved, at det omgivende
bliver valgt fra.
Med eksempler fra litteraturen og med Luther, Grundtvig og Kierkegaard ved hånden analyserer Sørine
Gotfredsen narcissismens kraft og tegner et stærkt og
ærligt portræt af en tid, hvor vores eget selvbillede ofte
kommer til at dominere udsynet til vores medmennesker og til det guddommelige i tilværelsen. For ikke at
visne bort som Narcissus ved kildens bred må vi løfte
blikket og erkende, at nåden har sin rod et andet sted
end i os selv.
Sørine Gotfredsen er journalist, præst, debattør og
forfatter til bl.a. Den åndløse dansker (2011) og At leve
med Kierkegaard (2013).

Luthers syn på billeder
Onsdag den 24. februar 2016
kl.19.30
Af Carsten Bach-Nielsen, lektor i
kirkehistorie, Aarhus Universitet
Da Luther gjorde op med sværmere,
revolutionære og billedstormende bisser i Wittenberg,
kom han til at vælge side i spørgsmålet om brug af
billeder i kirken.
Ikke fordi han selv var optaget af billeder; han var mere
interesseret i musikken og dens muligheder i forkyndelsen.
Billeder er ting, man kan have – eller lade være med at
have. De har ingen religiøs værdi. Alligevel bliver
lutherdommen på længere sigt afhængig af en kontrolleret og kontrollerende billedbrug. Efterhånden mere i
opposition til calvinismen end mod de katolske.
Med tiden danner der sig et luthersk billedsyn og en
luthersk ikonografi, motiver, der kan kaldes særligt
lutherske.
Carsten Bach-Nielsen har skrevet flere bøger om kunst,
er kunstanmelder ved Kristeligt Dagblad og en god
formidler.

Studiekreds om tre vigtige nye bogudgivelser
Kan man møde Jesus?

Har Gud mistet sin magt?

Torsdag den 14. januar kl.19.00-21.00:

Onsdag den 10. februar kl.19.00-21.00:

Tænk, at der i år 2015 kan udkomme en bog på
Informations Forlag, der hedder Jeg mødte Jesus,
Bekendelser fra en modvilligt troende. Den historie
har journalist Charlotte Rørth skrevet.

Den unge teolog, Lars Sandbeck, har vakt stor
opmærksomhed med denne udgivelse: Afsked med
almagten. Et bidrag til det kristne gudsbillede. Hvad
betød det for Gud i himlen, at Guds søn døde på korset?

Hvem har skrevet evangelierne?

Studiekredsaftenerne er ment som samtaleaftener.
Hver aften begynder med et oplæg, som lægger op til
samtale og undren. Du skal ikke have læst bøgerne for
at kunne være med. Vil du høre mere, så kontakt Eva
Tøjner Götke (etg@km.dk/ tlf.66125678).

Onsdag den 27. januar kl.19.00-21.00:
Professor i Ny Testamente, Mogens Müller, skriver
nøgternt og præcist om de historiske og teologiske
omstændigheder omkring tilblivelsen af de fire
evangelier i den lille bog: Evangeliet og evangelierne
– Evangelierne som bibelske genskrivninger.
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Højskoleeftermiddage

En rejse med Hurtigrutens M/S Lofoten
Bergen – Kirkenes – Bergen i efteråret 2015

Frank Jæger
og hans univers
Torsdag den 3. marts 14.30-16.30
med Per Lysgård Madsen og flere
Digteren Frank Jæger er ofte blevet kaldt ”den
lyse digter”. Men hans univers er ikke helt så
ligetil. Han er født i 1926. Vi kan altså se 90 år
tilbage og mærke efterkrigstiden i Jægers
lyriske digte. Flere står i Højskolesangbogen. De
gennemsyres af en farverigdom og karskhed
som søger udad og higer indad på samme tid.
Det nye og det trygge mødes i samme bevægelse.
– Frank Jæger har været model for personligheden ”Poeten” i den kendte tegneserie ”Poeten og
Lillemor”. Han har skrevet lyriske digte, prosa,
mange radiospil og eftertænksomme essays.
Sangeren Erik Grip har netop genudgivet den
anmelderroste cd med digte af Frank Jæger:
”Erik Grip synger Frank Jæger”
Denne højskoleeftermiddag tegner et portræt.
Og så vil der blive givet læseoplevelser af Frank
Jægers tekster.

Torsdag den 21. januar kl. 14.30-16.30
Ved Jørn Aarup-Kristensen, Thomas Kingos sogn.
M/S Lofoten er Hurtigrutens ældste skib, bygget i 1964 og
forsynet med en af B&W´s berømte dieselmotorer. Skibet
har den charmerende indretning med mørke paneler, som
vi kender fra ældre danske færger, og en passagerkapacitet, som giver mulighed for bekendtskab med de medrejsende. M/S Lofoten kom i 12 dage og godt 5000 km til at
danne ramme om en vældig fin naturoplevelse. Fra de
smilende fjorde i syd til de barske naturforhold i fisker
byerne ved Nordhavet og nordlys ikke at forglemme.

Livsmod i modvind
Torsdag den 4. februar
14.30-16.30
ved John Engelbrecht
Kom og få fornyet og
forynget dit livssyn. Kom
og få ideer til at finde
livsglæden i hverdagen.
Kom og hør Humorens
Robin Hood, der stjæler
fra de vittige og gir til de
kedelige. Kom og få
åndeligt kløpulver med
popcorn, guldkorn, vitser
og visdom ved filosoffen
John Engelbrecht, Vejle,
manden bag drivtømmer-kunst-udstillinger med langsomheds-ord og fortællerskibet jagten ”Nordstjernen” fra 1872
i Middelfart, og en bog der er udkommet om ”Livsmod og
langsomhed”.
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Kingoklubben mødes efter jul igen og det er stadig muligt at
”hoppe på vognen”: tilmelding til kirkekontoret.
Datoerne er: 9/1-30/1-6/2-27/2-5/3

Vi afslutter med en børnegudstjeneste en hverdagsaften før påske.

KINGO-klubben
Juniorkonfirmand i Thomas Kingos Kirke
Min datter går til juniorkonfirmand i Thomas Kingos Kirke første
og sidste lørdag i måneden. Glædesstrålende kommer hun
springende hver lørdag middag og har haft to helt fantastiske
timer sammen med Tamira Mariann, Lis, Elsebeth og de andre
børn.
Vi voksne bliver også en lille smule klogere, hver gang vore børn
har været til juniorkonfirmand. Forleden havde børnene, som
optakt til høstfejringen i kirken, hørt Jesu lignelse om sædemanden, der såede sit korn fire forskellige steder: på vejen, på
klippen, blandt tidsler og i god jord. Med hjem havde børnene
nogle små bakker med karsefrø, sået i god jord og på stengrund.
Ivrigt fulgte vi udviklingen dag for dag i vindueskarmen, og som
i lignelsen spirede frøene hurtigt op på stengrunden, mens det
gik yderst langsomt med spiringsprocessen i den gode jord.
Vi undrede os, talte om det og delte oplevelserne med et par
andre forældre, der havde oplevet noget tilsvarende. Var der
virkelig så stor forskel på karsefrø og korn? Nok går det sjældent,
som præsten prædiker; men kunne Vor Herre have taget så meget
fejl mht. såning? Vi overvejede, om dét, vi havde oplevet, kunne
betegnes som en ”omvendt sædemandslignelse”. Men akkurat
som i lignelsen visnede karsen på stengrunden hurtigt ned, fordi
dens rødder ikke var tilstrækkelige. Frøene i den gode jord lader
vente på sig; men det ender nok alligevel godt som i evangeliet,
selv om det tilsyneladende ser sort ud. Det væsentlige tager ofte
længere tid, end man lige skulle tro!
Jeg har spurgt min datter, hvorfor hun ville anbefale andre at
blive juniorkonfirmand, og hun svarede følgende: ”Det er
hyggeligt at være sammen med sine venner. Man får mere at vide
om Gud, både hvis man tror på Gud, og hvis man blot vil vide lidt
mere om kristendommen, og endelig er det lækkert, at vi bager
boller hver gang. ”
Kort sagt: Fællesskab, tro, tid og nærvær – en luksus, som det ikke
er alle børn forundt i en travl hverdag – fås i ”Kingoklubben”.
Lisbeth Hoffmann Petersen, mor til Anna i 3. B på Henriette
Hørlücks Skole.
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Nyt fra
menighedsrådet
Endnu et arbejdsår er gået i Thomas Kingos Kirkes menighedsråd. Når I læser dette, har menighedsrådet konstitueret
sig på menighedsrådsmødet d. 24.nov. 2015.
Vi er nu klar til at møde 2016 og de udfordringer, det bringer.
Her tænker jeg især på menighedsrådsvalget sidst på året.
I den forbindelse vil jeg opfordre alle i sognet, ikke mindst,
hvis man kunne have interesse og lyst til at stille op til
menighedsrådet - til at deltage i menighedsmødet d. 28. feb.
2016.
Her vil menighedsrådet orientere om arbejdet og dets
indhold, således at man kan få et overblik over, hvad det vil
sige at være medlem af et menighedsråd.
Det er ikke kun tørre tal og budgetter, man skal forholde sig
til. Vi har i menighedsrådet haft den oplevelse at skulle
ansætte en ny organist. En spændende opgave.
Kirken står i 2016 overfor at skulle have bedre varmeregulering samt en indvendig kalkning af kirkerummet, og
på mødet den 28/2 håber vi at kunne præsentere lidt flere
detaljer, herunder en tidsplan for evt. lukning af kirken i en
periode.
Det ligger det nuværende menighedsråd på sinde fortsat at
bibeholde et aktivt og inspirerende menighedsliv i vores
kirke.
Menighedsrådet ønsker sognet en god jul og et godt nytår.

Menighedsmøde: orientering om
menighedsrådets arbejde:
Søndag den 28. februar over en kop kaffe efter
gudstjenesten (11.30). Alle er velkomne og menighedsrådet håber, man vil give sit besyv med,
hvis man har kommentarer, spørgsmål eller idéer til,
hvad rådet arbejder med.
Menighedsrådets møder:
Tirsdag kl. 19 i konﬁrmandstuen 26/1-23/2-29/3

KIRKEVEN
Kirkegængere, som har hjælp behov, f. eks. med at
komme op og ned til nadver, hjælp med salmebog
mm., kan få en ”ven” at sidde sammen med. Vil du
gerne hjælpe? Meld dig som kirkeven, når du kommer
– det behøver ikke være hver søndag, men når du føler
overskud til det. Vær der et kvarter før.

Hvad er FDF?
Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.
Sammen med samværsformen i FDF
skal de, i bund og grund, være med til at
give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og
hinanden.
Til grund for alle aktiviteterne ligger formålet om
at møde børn og unge med evangeliet om Jesus
Kristus.
Til vores møder laver vi bål, går ture, laver rafter,
synger sange, laver hyggeaftner, sjove lege, opnår
mærker og holder julebasar.
Når vi er på tur, bliver der lavet mange hyggelige
ting. Vi vil her fortælle om vores seneste tur, hvor
vi startede med at cykle ud til Kildehuset fra
kirken.
Da vi ankom, spiste vi vores madpakker og hyggede
med slik og kage. Næste dag startede vi med at lave
morgenmad over bål, og derefter spraymalede vi
æbler i sølv og guld. Bagefter skulle vi lave små
huse til dem ud af de materialer der var i skoven.
Vi brugte: bark, grene, sten, bog, blade, mos, mos og
mos. Efter vi var halvvejs med husene skulle der
laves mad på bål til frokost. Frokosten bestod af
thaikylling med ris. Derefter skulle der vaskes op.
Det var lidt træls, men det skulle jo gøres. Så var
det hyggetid hvor vi spillede spil og spiste slik og
kage igen. Om eftermiddagen måtte vi lave lidt,
hvad vil ville. Vi valgte at byggevidere på vores
æblehuse, og inden vi vidste af det, skulle vi have
aftensmad. Vi fik tomatsuppe og pitabrød med fyld.
Om aftenen sad vi inde i det gamle Kildehus og
spiste en masse, masse kage og fik læst historie. Da
vi ikke kunne sidde stille mere, gik vi ud i mørket
for at kaste med fireballs. Den sidste dag gik med,
at vi skulle pakke sammen og cykle hjem.
Skrevet af: Caroline & Johanne. Redigeret af
Karina.

10 / THOMAS KINGOS KIRKEBLAD / DECEMBER-FEBRUAR 2015-2016

OPSLAGSTAVLEN
FDF · HERREKLUBBEN · SANG & MEDITATION · INDSAMLING · BABYSALMESANG

Sang og meditation

Herreklubben

FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN KL. 17

Den 2. onsdag i måneden fra
17.00 til 19.30

Den 2. december, den 6. januar og den 3. februar
Vi er i en tid, hvor vi tæller gudstjenester og diskuterer gudstjenesteordninger - nadver og dåb (det er jo vores
primære ”ydelse”), men kirkerummet
har noget mere at give…
- Måske er det fred – ganske enkelt
- Måske er det en hjælp i sorgen
– at være nær hos Gud
- Måske er det hellige meget mere

end menneskeord kan udtrykke
Ved ”Sang og meditation” spiller
organisten, og vi synger salmer. Der
læses bibelske tekster, og der bedes
om Guds hjælp til at leve et menneskeliv af nåde og i kærlighed.
Per Lysgård Madsen

9.december.

JULEMØDE OG
SOCIALT SAMVÆR
En aften hvor vi også har
mulighed for at drøfte
klubbens struktur, vælge
programudvalg og komme med
ideer og forslag til kommende
arrangementer.
13. januar

Sogneindsamling 2016

Samtaler om litteratur

Folkekirkens Nødhjælps store
indsamling løber af stablen
søndag den 13. marts, og vil du
gerne være indsamler, så meld
dig meget gerne til kirkekontoret:
thomaskingos.sogn@km.dk
Indsamlingsleder Lena Duch.

Den anden onsdag i måneden
i konﬁrmandstuen kl. 10.00
Vi læser en bog om måneden, og
vil gerne samtale med andre om
bogens emne eller litterære
opbygning.
Den 9. december: ”Godhavn” af
Iben Mondrup

Babysalmesang
Salmesang for børn fra 2-10 mdr.
ved Marie Louise Odgaard.
Nyt hold starter torsdag den 14.
januar Kl. 10.30-12.00. I alt 8 gange,
ingen undervisning i uge 6 og 7.
Tilmelding til kirkekontoret
thomaskingos.sogn@km.dk

Den 13. januar: ”Lila” af
Marilynne Robinson
Den 10. februar: Månedens bog
er endnu ikke valgt
Henvendelse om ”Samtaler om
litteratur” kan ske til Per
Lysgård Madsen

PÅSKEÆG OG
KIRKESØLV
v/ guldsmed Claus Antonsen

Claus Antonsen kommer ind
på firmaets historie, de mange
officielle opgaver, teamwork,
de berømte påskeæg samt det
lige så kendte kirkesølv.
10.februar

NÆRMERE PROGRAM
FØLGER PÅ KIRKENS
HJEMMESIDE
9. marts

LUTHER OG
REFORMATIONEN
v/ fhv. advokat Erik Norman Dam.

FDF
NY START
Kredsen har startet et nyt hold Tumlinge og Pilte op.
Det er for børn, der går i 1., 2., eller 3. klasse i skolen. Vi holder
møder torsdage fra kl. 17.00 til 18.30.
Her laver vi bål, bager, tager på gåture, snitter, leger og synger. Vi laver
også noget med tovværk og telte, samt tager på ture, hvor vi overnatter i
vores hytte og kommer ud i naturen.
Alle er velkomne til at prøve og komme nogle gange for at se, om
FDF-livet skulle være noget for jer.

Erik Norman Dam drev i 35 år
advokatforretning i Odense.
Historie har altid været en
stor interesse for ham og
ganske særligt 1500-tallet med
renæssance og reformation.
Tilmelding senest tirsdagen
før til lenebochr@mail.tele.dk
eller kirkekontoret.

Læs meget mere om vores arrangementer på www.thomaskingoskirke.dk
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Tålmodighed
i juletiden
Af Per Lysgård Madsen
Forventningerne til december sætter vist alle menneskers tålmodighed på prøve.
Der skal være hygge og nærhed og en masse travlhed.
Men for at det hele skal lykkes, må der overskud til. Og
hvor kommer det fra? Fra gammel tid har tålmodighed
været en dyd, når man følte sig presset, og kravene om
handlekraft blev for store.

Jul i kirken forkynder Guds tålmodighed - Guds
grænseløshed og ægthed. For Gud er i al tid og uanset om
vi mennesker vil Gud eller ej. Det eneste, vi skal – i forhold
til Guds kærlighed - er åbenhed. Jul er et underfuldt
vendepunkt for vores mulighed for at åbne os i en
tålmodig adfærd. Det kan ske på mange måder, men en af
de bedste formuleringer, jeg har hørt, er denne enkle, at
det er bedre at tænde lys – end at forbande mørket. Jeg er
sikker på, at det er sådan Gud har tænkt. For Guds vilje
handler – bibelen igennem – om at få mennesker til leve
livet sådan, at vores opmærksomhed finder det livet værd
at udfolde liv i glæde og gavmildhed.
For Gud lykkedes det i julen! – Efter mange
prøvelser lykkes Guds tålmodighed over for vrangvillige
mennesker, der hellere vil gøre sig selv til midtpunktet
for livet - end glæden og freden og næsten. Historien om
Gud og os gør ikke tålmodighed til en let sag. Måske fordi
tålmodighed kræver forventninger. Og spørgsmålet er
netop: Har vi forventningerne?
I adventstiden læses de smukke tekster om Guds
forventninger. Lige fra skabelsesberetningen og gennem
profeternes forkyndelse knyttes forventningerne til Gud
om nærhed. De forventninger opfyldes i inkarnationen.
Gud bliver os så nær - som en af os!
Det er et vendepunkt uden lige. Men det er også, som om
det er tålmodet, der bliver sat på prøve… mellem os. I de
etiske forpligtelser, først og fremmest.
Læser man juleevangeliet som en historie om Guds
tålmod, kan det ikke skjules, at Gud holder ud med os.
Det fører til etiske forpligtelser. Vi må ”Stå Fast” (jf. Svend
Brinkmand) og finde menneskelivet så stort, at vi kan
blive ved med at forvente mere – med sindsro og guddommelig forventning.

Det er et vidunderligt rodfæstet råd til alle os, der oplever
tiden nu fuld af letkøbte råd om at tænke positivt.
Men jul er da noget mere. Det er forventning først og
fremmest.
Jul er, at vi mennesker skaber forventninger, der får os til
at bryde med de tankegange, der lader os nøje – ikke
mindst med det, der skal tilfredsstille vor forbigående
lyst nu.

Jul er tålmodigheden værd, fordi vi bliver
sat til at handle midt i mørket.

Gudstjenester
DECEMBER
6. 2. s. i advent
De ti brudepiger,
Matt. 25,1-13
9.00 Eva Tøjner Götke
10.00 Eva Tøjner Götke
13. 3. s. i advent
Zakarias’ lovsang,
Luk. 1,67-80
10.00 Tamira Mariann
Jørgensen
13.00 Oline Berthelsen
Gudstjeneste på
grønlandsk

26. 2. juledag
Afgørelse, Matt. 10,32-42
10.00 Tamira Mariann
Jørgensen
27. Julesøndag
Flugten til Egypten,
Matt. 2,13-23
10.00 Eva Tøjner Götke
DR Radiotransmission
JANUAR
1. Nytårsdag
Fader Vor, Matt. 6,5-13
16.00 Tamira Mariann
Jørgensen
Efter gudstjenesten
serveres et glas i salen

20. 4. s. i advent
Johannes Døberen,
Joh. 3, 25-36
10.00 Per Lysgård Madsen 3. Helligtrekongers
søndag
24. Juleaften
De vise mænd, Matt.
Jesu fødsel, Luk. 2,1-14
2,1-12
10.00 Per Lysgård Madsen 10.00 Per Lysgård Madsen
13.00 Eva Tøjner Götke
14.00 Per Lysgård Madsen 6. Helligtrekongers dag
15.00 Per Lysgård Madsen 19.00 Oline Berthelsen
16.00 Eva Tøjner Götke
og Eva Tøjner Götke
Grønlandsk-dansk
25. Juledag
gudstjeneste
Ordet, Joh. 1,1-14
10.00 Per Lysgård Madsen

10. 1. s. e. helligtrekonger
De små børn, Mark.
10,13-16
10.00 Per Lysgård Madsen

9. Tirsdag: Fastelavn
kl.17.00 Eva Tøjner Götke
Børnegudstjeneste

FEBRUAR
2. Tirsdag: Kyndelmisse
19.00 Eva Tøjner Götke
Konfirmander medvirker

MARTS
6. Midfaste
Brødet fra himlen,
Joh. 6,24-35
9.00 Per Lysgård Madsen
10.00 Per Lysgård Madsen

14. 1. s. i fasten
Om at være den største,
17. Sidste s. e. helligtreLuk. 22,24-32
konger
10.00 Tamira Mariann
Hvedekornet, Joh. 12,23-33 Jørgensen
9.00 Eva Tøjner Götke
10.00 Eva Tøjner Götke
21. 2. s. i fasten
Den urene ånd,
24. Septuagesima
Mark. 9,14-29
De betroede talenter,
10.00 Per Lysgård Madsen
Matt. 25,14-30
10.00 Per Lysgård Madsen 28. 3. s. i fasten
Børn af Abraham,
31. Seksagesima
Joh. 8,24-51
Det voksende korn,
10.00 Eva Tøjner Götke
Mark. 4,26-32
Menighedsmøde i salen
10.00 Eva Tøjner Götke
efter gudstjenesten

7. Fastelavn
Den blinde ved Jeriko,
Luk. 18,31-43
9.00 Per Lysgård Madsen
10.00 Per Lysgård Madsen

Kirkekørsel ved henvendelse til kirkekontoret tlf. 66 12 56 57.
Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten.

ADRESSELISTE:
Sognepræst Eva Tøjner
Götke, træffes bedst
mandag-torsdag kl. 12-13,
Platanvej 10, tlf. 66 12 56 78,
Email: etg@km.dk
Sognepræst Per Lysgård
Madsen, træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-13,
Hannerupgårdsvej 10,
tlf. 66 12 63 16
Email: plm@km.dk
Sognepræst Tamira Mariann
Jørgensen, træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-13
(torsdag fri). Drejø Brovej 10,
Drejø, 5700 Svendborg.

Tlf. 30 48 17 41.
Email: tmj@km.dk.
www.drejøsogn.dk
Kordegn Inger Solveig
Nissen, træffes tirsdagfredag kl. 9-13 torsdag tillige
kl. 16-18, Bülowsvej 9-11, 5230
Odense M, tlf. 66 12 56 57,
fax 66 17 82 80. Email:
thomaskingos.sogn@km.dk
Kirketjenere Dorte Brolykke
Madsen og Søren Andersen,
træffes tirsdag-fredag 9-12,
tlf. 66 12 56 57.

Menighedsrådsformand
Vibeke Nielsen, Chr.
Richardts Vej 48, 5230
Odense M,
tlf. 66 12 01 21.
Email: 7777@sogn.dk
REDAKTION:
Peter Holck, Eva Tøjner
Götke, Mette Skovbakke,
Else Reffstrup, Per Lysgård
Madsen, Merete Boserup og
Inger Solveig Nissen (ansv.)

BIDRAG TIL KIRKEBLADET:
Kan indbetales på konto
5387-0000242358,
mærket Kirkebladet.
NÆSTE NUMMER
UDKOMMER:
Marts 2016. Deadline
1. februar.
LAYOUT/TRYK:
Mouret&Co, Odense/
Clausen Grafisk
FORSIDEBILLEDE
Fra Upernavik
Foto: Benny Nybo

Organist Jette Mogensen
træffes gennem kirke
kontoret.

www.thomaskingoskirke.dk

