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Opstandelsesbilleder
af Eva Tøjner Götke
Jeg sidder ved min computer og skal skrive om påske og
opstandelse fra de døde til dette kirkeblad. Det regner
udenfor. Januarregn. En farvestrålende musvit sætter sig
på en gren i den nøgne busk uden for mit vindue. Jeg
tænker: det er et opstandelsesbillede
Fra præsteboligen går jeg igennem haven ind ad kirkens
bagdør. Og hver gang kommer jeg forbi julerosen. Dens
blomster lyste så trøstende op i alle de rådnede blade. Så
kom frosten og stænglerne lå livløse hen ad jorden. Så
kom varmen, og blomsterne stod oprejste, knejsende,
lysende. Jeg tænker: det er et opstandelsesbillede
Som præst møder jeg mennesker i sorg, mennesker, der
har mistet. Vi holder begravelse. Vi synger, de græder i
kirken, vi hører påskeevangeliet om kvinderne, der
kommer ud til den tomme grav, og engle spørger dem og
os: hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Vi
beder Fader Vor og får lyst velsignelsen. Og mennesker
omfavner hinanden på fortovet bagefter. Og livet er gået i
stykker. Og jeg møder dette menneske senere. Liv i
øjnene, smil, fortæller om al den omsorg, han har mødt
fra mennesker, han ikke troede stod så nær. Jeg tænker:
det er et opstandelsesbillede

Opstandelse er noget, der kommer os i møde. Kommer til
os. Sker med os. Ske din vilje, beder vi.
Opstandelse er noget, som finder sted. Som sprænger
grænser. Der er en kærlighed i den her verden, der åbner
døre for os, lader os se ind på den anden side, lader os
komme ud på den anden side. Der er en kærlighed, en
kraft, der virker her mellem os mennesker, der giver os
øjne at se med, som åbner vores øjne og hjerter mod det
levende og alt det, der gør levende og giver os tro.
Opstandelsesbilleder lader os se det uventede, åbner
vores øje for en magt, der ligger uden for vores egen. De
vækker undren, de gør én glad, de får dig til at føle, at der
er mening med det hele, også alt det vi ikke kan forstå
eller selv se nogen mening med.
Alle vores skønne salmer sætter billeder på den. Det ny
Testamente fortæller om den, kærligheden, om Gud, der
har tabt sit hjerte til denne verden, til os, og sendte sin
søn, for at enhver, der tror på ham ikke skal fortabes, men
have evigt liv.

Glædelig påske!
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PÅSKE
Påskens tekster og salmer
En hverdagsgudstjeneste med konfirmander

Torsdag den 10. marts kl. 19.00
Alle er velkomne til påskeforberedelse og fordybelse
i den historie, hvor Gud vil forsoning og give os
mennesker plads hos sig.
Vi skal se krucifikset for os: Den torturerede og
henrettede Kristus!
- Hvorfor hænger han på korset?
- Hvad er det for et budskab, vi skal forstå?
- Er det smerte det hele?
Eller er det muligt at se den korsfæstede som den
sejrende?
Vi synger naturligvis også påskesalmer og glæder os
over det spirende nye liv omkring os!
Per Lysgård Madsen

Påske for børn
Onsdag den 16. marts kl. 17.00
Vi kommer til at høre om alle påskens dage – hvorfor vi
holder påske. Juniorkonfirmanderne medvirker, og der er
påskeleg i kirken efter fællesspisningen.
Tilmelding til kirkekontoret, thomaskingos.sogn@km.dk.
Tamira Mariann Jørgensen

Skærtorsdag
Påskemåltid efter
gudstjenesten kl 17.00
Skærtorsdag har sin
egen identitet i forløbet
op til påske. Denne dag
er baseret på en særlig begivenhed – nemlig Jesu
sidste måltid inden han blev arresteret. Siden den
dag har vi lært at samles i kirken omkring bordet.
– Ved nadverbordet om Guds søn / Guds lam, der
bekræfter sit fællesskab med os.
Efter gudstjenesten er der dækket bord til påske
måltid i ”Salen”! Alle er velkomne. Man skal tilmelde
sig på kirkekontoret inden palmesøndag.

Musikgudstjeneste
Langfredag den 25. marts kl.16.30

Haydn: De syv ord på korset
Haydn var efterspurgt i hele Europa, og i 1786 fik
han en anmodning fra Spanien: Man ville gerne
bestille et værk, der kunne spilles til en oplæsning
af Jesu syv ord på korset. I sagens natur måtte det
blive et stykke med syv satser, og allerede det var
meget usædvanligt. Dertil supplerede Haydn med et
dystert forspil og en afsluttende sats, der hedder
”Jordskælvet”, fordi der som bekendt udbrød
jordskælv, da Jesus udåndede på korset.
Hver af satserne er skrevet over en skyggetekst.
Dvs. at de syv ord ikke bare fungerer som inspira
tion, men at tekstens rytme er brugt i musikken.
Man kan simpelthen ”synge med” på værket, hvis
man følger den latinske tekst.
Påskekvartetten består af musikere, der spiller
eller har spillet i Odense Symfoniorkester: Bjarne E.
Hansen og Carl Sjöberg (violiner), Esther Mielewc
zyk (bratsch) og Søren Friis (cello). Kvartetten har i
over 25 år spillet Joseph Haydns værk ”De syv Ord
på Korset” hver påske i kirker på Fyn med læsnin
ger af kirkens præst.
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Musik
Taizé-inspireret andagt
Torsdag den 17. marts kl. 19.00
Forsangergruppen Contempla Musica synger for, og alle er
velkomne til at komme og synge med.
Aftenen byder på 6-7 taizé-sange, 2 bibellæsninger, bøn og
stilhed. Et samspil mellem sanggruppen, en enkelt guitar
og kirkegængerne skaber andagten her og nu. Andagten
bygger på ro og fordybelse gennem bøn og smukke, enkle
og meditative sange. Mange af sangene bygger på et
bibelvers, eller en enkel bøn, der synges igen og igen.

Korkoncert med Fionia Koret og
Con Moto koret
Tirsdag 31. maj kl. 19.30
De to kor vil både synge hver for sig og sammen, og der
bliver også fællessang. Kirkens organist Jette Mogensen
vil akkompagnere ved klaveret.

Vi opfordrer alle til at sætte sig frem i kirken og til at
synge med, da det er dét fællesskab, der opstår gennem
sangen, der er med til at bære andagten.

Syng Nyt
Torsdag den 14. april kl. 19.30
Syng Nyt er et netværk, der blev stiftet af sogne
præst Morten Skovsted i Århus med det formål at
udbrede kendskab til gode, nye salmer.
Thomas Kingos Kirke har købt Syng Nyt hæftet, der
blev udgivet i 2011.
Det vil være udgangspunkt for denne aften, som
vore præster og organist står for.
Hvorfor skal vi lære nye salmer?
Vi har jo en fantastisk salmebog med gode gamle
salmer, som vi altid har brug for. Med Luther blev
menighedens salmesang noget bærende i gudstjene
sten. Det, der mange gange ikke kan siges med ord,
kan vi synge ud gennem salmerne.
Verden har ændret sig siden Kingos, Brorsons og
Grundtvigs tid, hvor flertallet boede på landet.
Nye salmer har nye måder at udtrykke kristendom
mens budskab på i takt med, at verden omkring os
ændrer sig. Nutidens salmedigtere skriver til det
moderne menneske med ord, der er enkle og
almindelige, hvorigennem nogle mennesker bedre
kan udtrykke tro og følelser.
De nye salmer har et potentiale, nye vinkler og
begreber, nogle er bønner, nogle er spørgende.
Vi har brug for de gamle salmer, men de nye salmer
med mere tidssvarende billeder er også med til at
gøre salmesangen levende.
Birgit Flarup, medlem af musikudvalget

Fionia koret er et blandet kor med 38 medlemmer. Koret
synger overvejende sange og hymner af klassisk tilsnit og
med indhold til kirkeligt brug. Læs mere om koret på
www.Fioniakoret.dk
Koret ledes af Gulli Odsbøl

Con Moto betyder ”med bevægelse”, og bevæger sig gerne
rundt inden for mange dele af den rytmiske musik. Koret
er et blandet kor og består af 28 medlemmer. Læs mere om
koret på www.Con-Moto.dk
Koret ledes af Linda Delamotte

Koncerten er gratis, og der indsamles denne aften til
flygtninge i Danmark via Folkekirkens Nødhjælp.
Koncerten tager ca. en time. Kirken vil derefter være
vært for ”et glas” til alle.
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Højskoleeftermiddage

FOREDRAG

Frank Jæger
og hans univers
Torsdag den 3. marts
14.30-16.30
med Per Lysgård Madsen
og flere
Denne højskoleeftermiddag tegner et portræt. Og så vil
der blive givet læseoplevelser af Frank Jægers tekster.

Dit hjerte er i fare,
Andresen!
En musikalsk eftermiddag i
selskab med Aage Stentoft
Torsdag den 28. april kl. 14.30-16.30
Aage Stentoft er ophavsmanden til sange som Dit Hjerte
er i Fare Andresen, I den mellemste køje, Pyt og Kys
Hinanden. Vi får en buket af de dejlige sange bundet
sammen med historier og anekdoter fra Stentofts liv.
Medvirkende:
Sanger Mogens Rex, uddannet på Statens Teaterskole, har
bl. a. været ansat på Det Kongelige Teater i 7 år. Mogens
synger i Thomas Kingos Kirkes kor. Pianist Jens Kristian
Lorenzen, uddannet på Syddansk Musikkonservatorium
i Odense.

Menneskerettigheder og
næstekærlighed
- flygtningesituationen i historisk lys
Onsdag den 9. marts kl. 19.30
Foredragsaften ved Uffe Østergaard, historiker og debattør
Hvordan skal vi forstå sammenhængen mellem
menneskerettigheder og næstekærlighed? Det er et
aktuelt spørgsmål, vi må stille os selv, hvor så
mange flygtninge søger asyl inden for Europas
grænser. Det er ikke første gang Europa har stået i
denne situation. Uffe Østergaard er historiker med
speciale i europæisk identitetshistorie og vil i sit
foredrag sætte flygtningesituationen i historisk
perspektiv. Uffe Østergaard er professor i europæisk
og dansk historie ved Copenhagen Business School.

Kingoklubben fortsætter
Juniorkonfirmander fra 3. klasse har siden efteråret
været i Thomas Kingos Kirke den første og den sidste
lørdag hver måned (bortset fra december), og forløbet
var planlagt til at stoppe med en børnegudstjeneste
onsdag den 16. marts.
Men vi fortsætter….. med en udflugt til Drejø lørdag den
9. april, hvor Tamira Mariann også er præst og bor i
præstegården og kan hente os alle ved færgen i
traktorvogn.
Vi sejler fra Svendborg kl. 12.00 og er tilbage igen
kl. 17.45. Vi skal rundt og se Drejø og hygge os i kirken
og i præstegården. Forældre, bedsteforældre og
søskende er også velkomne. Henvendelse: tmj@km.dk.
Derefter mødes vi lørdagene den 30. april, den 7. og den

21. maj kl. 10-12 i Thomas Kingos Kirke. Nye til Kingo
klubben er altid velkomne. Henvendelse til Tamira
Mariann på: tmj@km.dk.
Så holder vi sommerferie og starter op igen til septem
ber, hvor også nuværende 3. klasser er velkomne til at
være ”de store”, når de nye 3. klasser begynder.
Med venlige hilsner
Elsebeth, Lis og Tamira Mariann
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Den gyldne regel
- om konfirmation på Store Bededag
af Per Lysgård Madsen
Ordet konfirmation sætter skel – mellem altid at skulle
leve op til en masse forventninger og den menneskelighed, Gud har givet os mulighed for at leve i som hans
elskede børn.
Ordet konfirmation betyder at sige ”ja”!

selv bedre at kende. Konfirmationsvelsignelsen er netop
et ja til Gud, men det er også Guds ”ja” til os - sådan som
vi er.
Fem konfirmander har valgt at blive konfirmeret Store
Bededag den 22. april kl. 10.
De kommer fra andre skoler end Hunderupskolen,
hvorfra eleverne konfirmeres i meget store hold den 1.
maj og den 8. maj. Konfirmanderne er bevidste om, at en
af hensigterne med konfirmation er at blive stillet over
for et valg.
Store Bededag spørges vi: Hvordan lever vi?
Det sker på baggrund af tekster om det, der kræves af
os, hvis vi vil orientere os mod Gud.
I evangeliet denne dag lyder ”Den gyldne regel” (Matthæus 7,12): ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod
jer, det skal I også gøre mod dem”.
Den tekst handler tydeligvis ikke om, at enhver skal
have nok i sig selv. Livet fordrer ikke selvkredsende
indadvendt tro på Gud. Dette: at være menneske, fordrer
deltagelse i at være skabende for andre og udbrede håb
blandt mennesker om medfølelse.

På grund af det lille antal konfirmander
Store Bededag er det muligt for alle at gå i kirke
denne dag.
Gør det! Og genoplev en konfirmation i
Thomas Kingos kirke.

Konfirmand 2017
Torsdag den 12. maj kl. 17-18

Vi bruger det om afslutningen på en forberedelse hos en
præst om kristen tro. Det sker midt i overgangen fra barn
til voksen. Undervejs læser vi de bibelske tekster, så de
forstås af konfirmanderne i dag, og man øves i kirkegang.
Det sker, fordi det er godt at lære Gud lidt bedre at kende.
Men der sker mere endnu. Der er en tillægsgevinst: Dette
at lære Gud bedre at kende fører ofte til også at lære sig

Vi indbyder til konfirmandindskrivning torsdag
den 12. maj kl. 17-18 med start i kirken. Her kan man
hilse på kirkens præster og høre om konfimand
forløbet. Både kommende konfirmander og deres
forældre er velkomne.
Vi har lagt indskrivningsblanket ud på
www.thomaskingoskirke.dk. Udfyld den evt. på
forhånd og tag den med – ellers kan den fås i kirken.
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At sidde i Menighedsrådet!
Hvad indebærer det?
af Else Reffstrup

Jeg har haft min barndom i Odense og har boet i
sognet fra 1959 til 1968, og jeg er konfirmeret i
Thomas Kingos Kirke hos pastor Stamer i 1963.
Da jeg kun kunne læse mit fag ved Københavns
Universitet, var jeg derovre i 11 år, inden jeg fik
job her i Odense igen. Senere flyttede jeg så helt
”hjem” til sognet i 1996.
Jeg har, siden jeg var 18 år, altid haft frivilligt arbejde ved
siden af mit studie og mit job som gymnasielærer. Da jeg
nærmede mig pensionen, fik jeg lyst til at gå ind i
menighedsrådet. Jeg kom ind i 2012, og til efteråret har jeg
så siddet i rådet i én periode.
Arbejdet i menighedsrådet er meget alsidigt. Jeg sidder i
4 udvalg, men der er 2 områder, jeg vil trække frem her.
Som man kan se i kirkebladet, er der hele tiden mange
arrangementer i kirken, f.eks. højskoleeftermiddage,
foredrag og udflugter. Der skal altid tænkes kreativt i
kulturudvalget, og det er dejligt for udvalget, at opbak-

ningen altid er så stor. Det giver blod på tanden!
Sidste år fik vi nyt køkken i sognehuset, og det var
spændende for Kirke-sognehusudvalget at være med i
planlægningen og at følge projektet. Vi synes selv, at det
er lykkedes ret godt. Til efteråret skal kirken kalkes
indvendigt, og en renovering af kirkerummet som sådan
skal også ske i den udstrækning, finanserne rækker.
Uden for udvalgene har det været en fornøjelse at deltage
i arbejdet med minikonfirmanderne.
Her i sommer og lidt i efteråret har jeg været væk fra
sognet i en periode, og har besøgt andre kirker. Det har
selvfølgelig været rart at se og høre noget nyt, men en
overordentlig stor sidegevinst har været at vende tilbage
til sognet, til trygheden og vores gode præster.
Det, der for mig betyder meget i forhold til kirken, er, at
jeg kan fordybe mig og hvile i mig selv, samtidig med at
jeg også tydeligt kan mærke og desuden gerne selv vil
bidrage til det store fællesskab, der findes omkring
Thomas Kingos Kirke.

Hvad slags kirke er vi og hvad bruger vi vores kirke til?
af Vibeke Nielsen
Det vigtigste for mig
er forkyndelsen.
Menigheden samles,
og vi er sammen om gudstjenesten.
Jeg kan oplyse at der til:
Gudstjenester, søn- og helligdage,
hverdagsgudstjenester/lørdagsdåb,
samt andre kirkelige handlinger i
alt har deltaget 16.291 personer i
Thomas Kingos Kirke i 2015.
Det er utroligt flot og viser menig
hedens interesse for vores kirke.
Ud over dette er der mange
forskellige aktiviteter i vores sogn,
der alle relaterer sig til vores kirke.
Jeg kan bl.a. nævne STUDIEKREDSE,
som tiltrækker mange.

SAMTALER OM LITTERATUR er
ligeledes i stand til at samle flere
bordfulde.
SANG OG MEDITATION er også blevet
en aktivitet, der samler mange.
Jeg kan blive ved, men alt dette kan
kun lade sig gøre med det velfungerende personale, vi har i Thomas
Kingos Kirke: Tak for det.
Der er altid travlt i og omkring
kirken, men 2016 bliver ikke mindre
travlt.
Kirken skal kalkes og er derfor
lukket fra den 29. august og tre
måneder frem. Vi håber på at kunne
indvie første søndag i advent med
en festlig gudstjeneste. Der arbejdes

for øjeblikket med hvorledes og hvor
de forskellige aktiviteter skal
holdes. Nærmere herom senere.
Der er også MENIGHEDSRÅDSVALG i
2016. I den anledning vil jeg
opfordre alle i menigheden, der kan
tænke sig at deltage i det spændende arbejde, det er at være medlem af
et menighedsråd, til at deltage i de
forskellige møder samt opstillingsmødet. Datoerne vil blive annonceret på hjemmesiden og i kirkebladet.
Jeg ser frem til et godt kirkeår i 2016
og siger PÅ GENSYN.
Vibeke Nielsen
Formand for menighedsrådet.
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Pinse for børn
Tirsdag den 17. maj kl. 17.00

Pinseild og besøg i
kirketårnet

Himmelske Dage
5.-8. maj 2016
Danske Kirkedage holdes hvert tredje år og hver gang i
en ny by. I 2016 er det henlagt til hovedstaden, og her har
man valgt at give arrangementet navnet ”Himmelske
Dage”. Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det
indre København, at komme til en gudstjeneste med
nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit
barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre
en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte,
så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den
5. til den 8. maj i år.
Læs mere på www.himmelskedage.dk

Vi håber på tørvejr og mødes på
parkeringspladsen bag kirken.
Her ”leger” vi kirke og hører om
Jesu disciple, der pludselig
kunne tale fremmede sprog,
som de aldrig havde lært i skolen! Hvor kom det lige
fra? Helligånden! Hvad er det? Tag et tæppe med at
sidde på. FDF sørger for pinseild. Og efter den korte
gudstjeneste kan børnene komme med op i tårnet og
se kirkeklokkerne.
Anita Hennild (praktikpræst) og Eva Tøjner Götke i
samarbejde med FDF

Sommerudflugt til Nyborg
Torsdag den 26. maj kl. 13-18

Pinsegudstjeneste i
Eventyrhaven
2. pinsedag den 16. maj kl. 10.30
Thomas Kingos Kirkes menighedsråd er blandt de mange
i Odense, der har flyttet gudstjenesten fra kirken til den
fælles pinsefejring i Eventyrhaven. Pinse og en grøn
plæne, nyudsprungne træer og en broget skare af
mennesker passer godt til hinanden. Tag din nabo med
– og et tæppe til at sidde på. I år er det Thomas Kingos
kirke, der er ansvarlig for gudstjenesten: Jette Mogensen
er organist og Eva Tøjner Götke prædiker.
Du kan tilmelde dig morgenmad i konfirmandstuen
kl. 9.00 med efterfølgende fælles spadseretur ind til
Eventyrhaven.
Kirkekontoret: tlf. 66125657/ thomaskingos.sogn@km.dk.

Turen går til Nyborg med besøg og rundvisning på
Nyborg slot og i Nyborg Vor Frue Kirke.
Nyborg Slot er det tætteste man kommer på et
middelalderens Christiansborg. Her mødtes det
danske parlament - Danehoffet helt frem til begyn
delsen af 1400-tallet. De mange vigtige møder og
begivenheder, som blev afholdt på slottet, skabte
udvikling og fremdrift i Nyborg by.
Nyborg Kirkes smukke alterkors og nye altervindue
er begge skabt af Maja Lisa Engelhardt.
Kaffen indtages på Hotel Nyborg Strand med udsigt
over Storebælt, og vi finder selvfølgelig de smukkeste
veje frem og tilbage.
Pris 150 kr. (inkl. rundvisning/entré og kaffebord),
som betales i bussen.
Af hensyn til rundvisningen: tilmelding allersenest
onsdag 18/5 til kirkekontoret: 66 12 56 57.
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Frit menneske
Om udgangsbønnen
af Gorm Götzsche

Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte,
fordi jeg går ud herfra som et frit menneske
med mine synders forladelse og din velsignelse.
Bliv hos mig med din fred,
og giv mig mod til at leve, som du har lært mig.
Dette er udgangsbønnen, som kordegnen siger, når
gudstjenesten er færdig. Jeg begyndte at gå i kirke igen
efter at have været udmeldt af folkekirken i mange år, og
jeg har det stadig meget svært med meget af det, der
bliver sagt under gudstjenesten. Jeg går ikke til alters, jeg
siger ikke noget, når man siger trosbekendelsen eller
beder fadervor. Jeg synger ikke med på salmerne, men det
er mest fordi jeg ikke kan synge. Men udgangsbønnen er
jeg meget glad for. Da jeg googlede udgangsbønnen, fandt
jeg ud af, at den er skrevet af Anna Sophie Seidelin. Hende
har jeg faktisk mødt og talt med. Jeg var bare en halvstor
dreng dengang i 50erne, da jeg var til et højskolemøde på
Mols med mine forældre. Hvad mødet gik ud på, husker
jeg ikke. Men jeg husker, at min far tog mig med hen til en
dame, som jeg skulle hilse på. Jeg gav hånd og bukkede
dybt, som man gjorde dengang. Damen sagde nogle meget
venlige ord til mig. Det var Anna Sophie Seidelin. Jeg tror
det var fordi hun tog en dreng på 12-13 år alvorligt, at det
har gjort et så stort indtryk på mig.
Men tilbage til udgangsbønnen. I den er der intet som er
mig imod. Men det, at man kan gå herfra som et frit
menneske! Jeg ved da godt, at det skal forstås religiøst,
men jeg vil gerne have lov til at forstå det rent bogstaveligt. Vi lever i et frit land, hvor vi kan mene og sige næsten
hvad vi vil. Der er nogle undtagelser, men jeg synes de er
ubetydelige. Der er så mange lande, hvor dette ikke
gælder. Hvor man absolut ikke kan sige og gøre hvad
man vil. Det kan både være religionen og det politiske

Anna Sophie Seidelin

system, der er undertrykkende. Jeg siger ikke, at alt er den
rene idyl herhjemme. Men der er få steder, der bare
nærmer sig vores forhold. Det er jeg fantastisk taknemmelig for. Jeg tror, at det for en stor del skyldes en
folkekirke, som selv om den ikke altid er enig med sig
selv, er utrolig tolerant. Det skyldes nok også, at der har
levet mennesker som Anna Sophie Seidelin. For mig
betyder hun mere end Grundtvig og Kierkegaard.

Om skribenten:
Jeg hedder Gorm Stefan Götzsche og er født i Skive.
Jeg har læst dansk og historie på Odense Universitet og undervist på Odense Tekniske Skole
(nu Syddansk Erhvervsskole) i omkring 30 år.
En gang i 70erne meldte jeg mig ud af folkekirken. For nogle år siden gik jeg til et seminar
om Kierkegaard og gik så ind en søndag for at høre Eva. Blev så indmeldt igen for lidt over
2 år siden. Bor i Dyrup, men har løst sognebånd.
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OPSLAGSTAVLEN
FDF · HERREKLUBBEN · SANG & MEDITATION · SAMTALER · FØDSELSDAG

FDF O 14
Årets loppemarked
bag kirken lørdag
den 11. juni
Henvendelse vedr.
aflevering af lopper til Keld
Bønløkke på tlf. 25 14 66 02

Samtaler om litteratur
DEN ANDEN ONSDAG I MÅNEDEN KL. 10.00
Vi læser en bog om måneden og samtaler med hinanden om bogens temaer,
literære opbygning og historier omkring den.
Den 9. marts: ”Bliktrommen” af Günther Grass
Den 13. april: ”Dræb ikke en sangfugl” af Harper Lee
Vi mødes derefter igen den 14. september. Information kan følges
på kirkens hjemmeside.
Henvendelse i øvrigt om ”Samtaler om litteratur” kan ske til
Per Lysgård Madsen

Herreklubben

DEN ANDEN ONSDAG I MÅNEDEN FRA 17.00 TIL 19.30

Kirkens
fødselsdag
Trinitatis søndag
den 22. maj fylder
kirken 92 år.
I den anledning
serveres et glas vin efter
gudstjenesten.

9. MARTS
Luther og reformationen v/ fhv.
advokat Erik Normann Dam
Erik Normann Dam drev i 35 år
advokatforretning i Odense.
Historie har altid været en stor
interesse for ham og ganske særligt
1500-tallet.
13. APRIL
Besøg og rundvisning i den
katolske kirke. Vi mødes ved Sankt
Albani Kirke kl. 17.00.

11. MAJ
Uromageren
Vi får besøg af Ole Flensted fra
Flensted Mobiles. Han vil berette
om den idé, hans far fik i 1953 i
anledning af en datters dåb, og som
nu er blevet en eksportsucces.
UGE 23
Sommerarrangement.

Tilmelding senest tirsdagen før til lenebochr@mail.tele.dk eller kirkekontoret. Herreklubben mødes fra kl. 17.00-19.30 i konfirmandstuen, hvis ikke
andet er anført.

Sang og Meditation
DEN FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00

Menigheds–
rådsmøder

I ”Sang og meditation” handler det ikke om de mange ord.
Derimod udfordres vi gennem musik, sang og tekstlæsning til en stilhed,
der er fri for larm og uro. En stilhed, der giver fred.

Tirsdage kl. 19.00 i
konfirmandstuen

 Vi samler kræfter til at være til i en broget verden.
 Med et religiøst liv.
 Et liv, der antyder noget helligt, guddommeligt.
Arbejdsgruppen bag Sang og meditation er Jette Mogensen, Lene Damholt
Jørgensen og Per Lysgård Madsen

29. marts
26. april
7. juni

Læs meget mere om vores arrangementer på www.thomaskingoskirke.dk
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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

Sogneindsamling 2016

Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag den 13. marts
DEL din søndag med verdens fattigste
kvinder
Når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt, når
oversvømmelser forårsager død og
ødelæggelse, eller når langvarig tørke
fører til sultkatastrofe, rammes
kvinder og børn hårdest. Vil du være
indsamler for en god sag, så meld dig
til kirkekontoret, tlf. 66 12 56 57.
Vi sender jer af sted søndag fra kirken
ud i sognet og giver lidt at drikke og
spise, når I kommer tilbage. Det
foregår søndag formiddag, vi slutter
som regel mellem kl. 14 og 15.
Sådan deler vi med verdens fattigste
kvinder:

Kvinder på flugt
I Jordan, Libanon og Tyrkiet hjælper

vi syriske kvinder og deres familier
til bedre levevilkår. Vi giver dem
blandt andet penge, mad, tæpper,
varmeapparater og vintertøj.

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

Kvinder i katastrofer

Kordegn Inger Solveig Nissen,
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. Email:
thomaskingos.sogn@km.dk

Vi uddanner kvinder i at være
forberedt på katastrofen. De redder
nu ejendele, mad og ikke mindst liv,
når katastrofen rammer.

Kirketjenere Dorte Brolykke
Madsen og Søren Andersen,
træffes tirsdag-fredag 9-12, tlf. 66
12 56 57.

Kvinder i fattigdom

Organist Jette Mogensen
træffes gennem kirkekontoret.

Tusindvis af kvinder går på landbrugsskole, hvor de lærer nye
dyrkningsmetoder. Deres høst er nu
mere end fordoblet.

Nyt ansigt i kirken
Mit navn er Anita Bjertrup Hennild og jeg er
26 år. Jeg skal i løbet af de næste fem måneder
følge sognepræst Eva Tøjner Götke i fire uger
som del af min uddannelse på Pastoralseminariet.
Jeg bor i Odense sammen med min mand,
Jonas, som er sognepræst i Munkebjerg Kirke,
og vores datter Carmen på 14 måneder, og vi
venter et lille sommerbarn til juli.
Jeg er cand.theol. fra Københavns Universitet
og skrev speciale om engelsk ’antinomisme’ i første halvdel af det 17.
århundrede. Under min studietid arbejdede jeg i fire år i Sundkirken og
Allehelgens Kirke på Amager, hvor jeg blandt andet var fast søndagskordegn, fast kirketjener, konfirmandmedhjælper og underviste 3 hold
minikonfirmander.
I min fritid nyder jeg at være ude, rejse og opleve verden sammen med min
mand og lære nye ting. Til marts begynder Jonas og jeg til sejlads, så vi kan
komme tættere på vores drøm om engang at købe en båd og i bedste ”Kurs
mod fjerne kyster”-stil sejle ud på en masse eventyr med vores børn.
Jeg glæder mig meget til min praktiktid og til at møde jer alle sammen i
Thomas Kingos Kirke.

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:
Juni 2016. Deadline 1. maj
LAYOUT/TRYK:
Mouret&Co, Odense/ Clausen
Grafisk
FORSIDEBILLEDE
Mosaikrude fra
Thomas Kingos Kirke
Foto: Lars Rønnow Larsen
www.thomaskingoskirke.dk

Gudstjenester
MARTS
2. Onsdag
Sang og meditation
17.00 Per Lysgård Madsen

25. Langfredag
Korsfæstelsen,
Mark 15, 20-39
10.00 Eva Tøjner Götke
16.30 Musikgudstjeneste

6. Midfaste
Brødet fra himlen,
27. Påskedag
Joh 6, 24-35
Opstandelsen Matt 28, 1-8
9.00 Per Lysgård Madsen 10.00 Eva Tøjner Götke
10.00 Per Lysgård Madsen
28. 2. påskedag
10. Torsdag
Maria Magdalene,
Påskens tekster og salmer Joh 20, 1-18
19.00 Per Lysgård Madsen 10.00 Per Lysgård Madsen
Konfirmander medvirker
APRIL
13. Mariæ Bebudelsesdag 3. 1. s. e. påske
Marias lovsang,
Vogt mine lam,
Luk 1, 46-55
Joh 21, 15-19
10.00 Eva Tøjner Götke
10.00 Per Lysgård Madsen
Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
6. Onsdag
Sang og meditation
16. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Påske for børn
17.00 Tamira Mariann
10. 2. s. e. påske
Jørgensen
Jeg og Faderen er ét,
Joh 10, 22-30
20. Palmesøndag
9.00 Per Lysgård Madsen
Salvningen i Betania,
10.00 Per Lysgård Madsen
Mark 14, 3-9
10.00 Tamira Mariann
17. 3. s. e. påske
Jørgensen
Vejen og sandheden og
13.00 Oline Berthelsen
livet, Joh 14, 1-11
Gudstjeneste på
10.00 Tamira Mariann
grønlandsk
Jørgensen
24. Skærtorsdag
Fodvaskningen,
Joh 13, 1-15
10.00 Per Lysgård Madsen
17.00 Per Lysgård Madsen
Påskemåltid i salen

24. 4. s. e. påske
Sandheden skal gøre jer
frie, Joh 8, 28-36
10.00 Eva Tøjner Götke
og Anita Hennild
Kirkekaffe og bordsamtale efter gudstjenesten

22. Trinitatis
Dåbsbefalingen, Matt
28,16-20
10.00 Tamira Mariann
Jørgensen
Kirkens fødselsdag:
sammenkomst i salen

MAJ
1. 5. s. e. påske
Jesu sidste bøn,
Joh 17, 1-11
9.30 Per Lysgård Madsen
11.30 Eva Tøjner Götke
Konfirmationer

29. 1. s. e. trinitatis
Den rige bonde, Luk
12,13-21
9.00 Eva Tøjner Götke
10.00 Eva Tøjner Götke

4. Onsdag
Sang og meditation
17.00 Per Lysgård Madsen
5. Kristi Himmelfartsdag
Jesu himmelfart,
Luk. 24, 46-53
10.00 Eva Tøjner Götke
8. 6. s. e. påske
Må de alle være ét,
Joh 17, 20-26
10.00 Per Lysgård Madsen
Konfirmation
15. Pinsedag
Talsmanden, Joh 14,15-21
10.00 Per Lysgård Madsen
16. 2. pinsedag
10.30 i Eventyrhaven
Prædikant: Eva Tøjner
Götke

22. Bededag
Om bønhørelse,
Matt 7, 7-14
10.00 Per Lysgård Madsen 17. Tirsdag
Konfirmation
Pinse for børn
17.00 Eva Tøjner Götke
og Anita Hennild

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

JUNI
1. Onsdag
Sang og meditation
17.00 Per Lysgård Madsen
5. 2. s. e. trinitatis
Prisen for efterfølgelse,
Luk 14,25-35
9.00 Per Lysgård Madsen
10.00 Per Lysgård Madsen

