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Tryk klokken ud af bladet og brug den som julepynt.
Tag et billede af, hvor du har hængt din juleklokke op, send det til
thomaskingos.sogn@km.dk og følg med i konkurrencen om det fineste skud
på kirkens facebook-side. Præmieoverrækkelse nytårsdag kl. 16.00.
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Glædelig jul
fra
Thomas Kingos Kirke
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Julen er
børnenes fest
Det er noget helt særligt at holde jul,
når der er små børn med.
Teenagebørnene kan ikke give sig
hen på samme måde. De foretrækker
sofaen, mens de gamle går om juletræet og forsøger at ramme tonen.
De synes det er barnligt.
Men de små børn synes det er skønt.
Julelysene spejler sig i deres øjne og
i deres blik. De véd, at det er en helt
særlig aften. Den er fuld af fortryllelse. Og vi holder i hånd. Og alle ser
på børnene. Og alle bliver glade, når
de ser på dem. Og de voksne er med
til at lege. De er sjove. For vi forsøger
jo at gøre os umage.

At give sig hen
Børnene er julen. Vi andre spiller
skuespil. Vi mimer børnene. Og
det gør os godt. At få vakt barnet
inden i os til live. At turde give os
hen til glæden, sådan som børnene
kan være i den. At være tilstede og
lade sig fortrylle, som børnene kan.
At mærke en forventningsfuldhed.
Glemme alle sorgerne, alle bekymringerne, opvasken i køkkenet og
den stivnede rødkål. Danse, synge,
og gå dér – omkring træet som var
det os, der var børn, og huske hvor
blød og varm morfars hånd var dengang, se alle ansigterne fra dengang,

Der medvirker i år
solister ved alle
adventsgudstjenesterne kl. 10.00

have dem med i erindringen, dem,
som ikke er her mere, dem, som vi
savner – også og især når det er jul.
Og blive som børn. Og mindes i kroppen hvordan det var at være tryg.
At kunne forlade sig på de voksne.
På Gud Fader og alle englene. På
Jesusbarnet i krybben, som lyser
i mørket og vender sorg til glæde.
Som får fattige hyrder til at lyse
og engle til at synge.

Herrens veje
For et barn er født os, en søn er
givet os, og herredømmet skal ligge
på hans skuldre. Sådan hører vi
profetiens ord juleaften i kirken. Det
er barnet, der er sandheden. Barnet,
som ingen magt har, skal være vores
underfulde rådgiver. Vold afløses af
fred. Lyset skinner i mørket. Det hele
vender. Dorskhed og dovenskab og
håbløshed og modløshed – får
et skud kraft. Barnet smiler og
kaster kærlighed fra sig. Og
vi griber ud efter det, barnet.
Griber ud efter kærligheden.

1. december - 1. søndag i advent:
8. december - 2. søndag i advent:
15. december - 3. søndag i advent:
22. december - 4. søndag i advent:
25. december Juledag:

Af Eva
Tøjner
Götke

Den er så sårbar. Så skrøbelig.
Så d
 yrebar. Vi åbner vores arme.
Holder om barnet. Svøber det i et
tæppe. Og det får vores hjerte til at
banke for det, som livet handler om.
At være levende, levende mennesker,
der kan mærke varmen fra andre og
kan være med til at lyse for andre.
Tak Gud fordi du lod dig føde og blev
menneske. Bær os på børnevis ind i
Paradis!
Glædelig adventstid og glædelig jul!

Per Strömberg, trombone
Frida Juul Lunde, fløjte
Bruno Sanchez, bratsch
Mads Juul Lunde, trompet
Morten Øberg, saxofon
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Sct. Knuds Gymnasiums
jule- og adventskoncert 2019
Onsdag den 4. december kl. 19.00
Traditionen tro har gymnasiets musikelever og
-lærere sammensat et flot og stemningsfuldt program, som stemmer sindet til julen. Ligesom tidligere år kan man glæde sig til at høre dygtige kor
og solister udfolde sig i kirkens smukke akustik.

Advent
og jul

Børnehavejul

Julesang

Onsdag den 11. december kl. 10.00

Torsdag den 12. december kl. 17.00

Ved Eva Tøjner Götke
Alle er velkomne til denne festlige juleguds
tjeneste med en kirke fyldt af flyverdragter.
Områdets dagplejer, vuggestuer og børnehaver
er indbudt. Og beboere fra plejehjemmet Gurli
Vibeke kommer også. De største fra Hunderup
børnehave går luciaoptog. Maria og Josef skal
vi også møde. Og så skal vi synge.

Ved Eva Tøjner Götke
Sang og musik, tændte lys og oplæsning af nogle
af bibelens smukkeste tekster om håb og forventning, glæde og lys. Et åndehul i juletravlheden.
Kirkens kor medvirker.

Fyraftenskoncert
”Forventninger i skumringen”

 rybbespil:
K
Åben generalprøve

Tirsdag den 17. december kl. 17.00

Onsdag den 18. december kl. 14.00

Organist Torben Krebs spiller varieret orgelmusik
til advent og jul på kirkens store orgel. Programmet fører os fra en fransk tolkning af julen hos
hyrderne på marken over den danske guldalders
jul i et sneklædt København til den traditionelle
og brusende engelske katedralsang!

Traditionen tro opfører Hunderupskolens
små klasser deres krybbespil med åben
generalprøve for alle interesserede.

Helligtrekongersgudstjeneste på grønlandsk og dansk
Mandag den 6. januar kl. 17.00
Ved Emma Balslev og Eva Tøjner Götke
I Grønland er der tradition for at afslutte julen med
maner, nemlig ved Helligtrekonger den 6. januar.
Den dato betyder det samme i Grønland som den 24.
december i Danmark. I mange år har Thomas Kingos
kirke haft samarbejde med det Grønlandske hus, som
i dag holder til på havnen i Nordatlantisk Hus.

Den grønlandske menighed på Fyn holder stadig
gudstjeneste i Thomas Kingos Kirke ved højtiderne.
Igen i år kan du opleve Umiaq-koret synge og en
salmesang så langsomt som bølgerne duver under
isbjergene – og efter gudstjenesten bydes alle til kaffemik i salen.
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MUSIK
Thomas Kingos
Kirkes nytårskoncert 2020
Onsdag den 8. januar kl. 19.00
Det nye år skydes musikalsk ind
med et festfyrværkeri af dejlig
musik! Medvirkende er den
feterede sopran Dorthe Elsebet
Larsen, København, trompetist Mads Juul Lunde, Nyborg
og o
 rganist Torben Krebs, og
programmet byder på en perle
række af nytårsmusik af bl.a.
Johann Strauss, Richard Strauss,
Händel og Gershwin.

Stumfilmskoncert
Onsdag den 26. februar kl. 19.00
Selma Lagerlöf skrev romanen
”Køresvenden” i 1912, og Victor
Sjöström lavede filmen i 1912.
Selvom det er en gammel sag, er det
stadig en seværdig film, som er blevet kaldt en international filmklassiker. Filmen blev kendt og berømmet for sit nyskabende sprog og en
række skrækindjagende scener, og
både Chaplin og Ingmar Bergman
roste filmen. Køresvenden vises
på stort lærred i kirkerummet, og
Torben Krebs leverer lydsiden i form
af improviseret orgelmusik.

Der er gratis adgang til kirkens koncerter. Vi opfordrer tilhørerne til på aftenen at give et beløb til socialt arbejde.
Efter koncerten indbydes alle til koncertcafé i sognesalen, hvor der kan købes et glas vin til 10 kr.

Eksistenssamtaler
Kl. 17-18.30
Tirsdag den 14. januar;
torsdag den 23. januar;
tirsdag den 4. februar

I anledning af Ny Carlsbergfondets donation
til T
 homas Kingos Kirkes sognehus er det
oplagt at mødes omkring billederne og få en
samtale om, hvad de får os til at tænke på
og over. Ordet er frit. Aftenen slutter i kirken
med aftensang.
Eva Tøjner Götke

K U NS TMATINÉ
Lørdag den
11. januar
kl. 11.00-13.00
Kom og se den nye kunst
i sognehuset og vær med til
at fejre den store donation
fra Ny Carlsbergfondet.
(Læs mere side 9)
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Af Per
Lysgård
Madsen

ÅBEN
KIRKE
Menighedsrådet har besluttet,
at kirken skal være åben alle dage
fra kl. 8.00 til kl. 18.00.
Vi håber, det vil vise sig at være en
frugtbar beslutning, der får endnu
flere til at føle sig hjemme i kirkens
rum. – At en stille stund i rummet
kan vække drømme om, at livet
kan forvandles, når den menneskelige erfaring er fuld af modgang.
Beslutningen bygger på en erfaring
om, at flere og flere bruger kirken på
en anderledes måde end til gudstjeneste, handlinger eller koncert.
Flere og flere har opdaget, at er man
først kommet indenfor, er der noget
i dette rum, som ikke tilbydes noget
andet sted. – En vision om et liv, der
ikke vil lukkes inde. Noget, der ikke
vil underlægge sig alle de erfaringer,
som gør livet mindre, end det er.
Adventstid vil åbne et nyt år og en
anderledes verden. Første søndag i
advent hører vi, at Jesus udråbte et
nådeår fra Herren. Han ville en verden fuld af muligheder og drømme,
der giver håb. Han lagde stemme til

profeternes vidunderlige tale. Det
gav en naturlig opmærksomhed.
Men det kom også til at afspejle de
farlige kræfter mellem mennesker.
Det er sagt, at hvor lyset viser sig
i verden, lokkes de mørke kræfter
frem. Da Jesus proklamerede nådeåret fra Herren, bredte en lynchstemning sig. Han blev drevet ud af byen.
Et nådeår fra Gud vil total åbenhed
over for Gud. Det er ”Nu” siger han.
Og i dag forpligter det os på, at kirken ikke skal stå hindrende i vejen
for et møde med Gud. Den skal være
åben.
Vi er givet et ansvar. Vi skal passe på
det, vi er givet – en kirke, en menighed. Kirken skal rumme tidens måde
at søge Gud. Den skal ikke blive et
museum, men et levende sted for
alle. Derfor skal kirken være åben.
Rigtig mange af os står med store
spørgsmål om mening. Vi higer i dagligdagen efter at kunne gøre nytte –
være noget – fylde noget. Men det er
ikke alt. Vi kan pludselig overvældes
af ensomhed, dødens magt, sygdom,

lidelse, kærlighedssorg, åndelig
fattigdom. Det er i sådanne situationer, det kan være en rig erfaring, at
der er et sted, der – helt af sig selv –
”forkynder”, at livet er større end det,
den menneskelige erfaring aftegner.
Dette ”større” kan holde os fast på,
at det er muligt at overskride den
menneskelige erfaring, der lukker os
inde i os selv. - Ikke kun den ramme,
som en gudstjeneste normalt
afspejler, men også i – opmærksomt
helt alene - at kunne mærke, at livet
bliver ved med at insistere. Det hvide
rum formidler klarhed og enkelhed.
Der er højt til loftet. Rummet er fyldt
med betydning. - Storhed! – Historie.
Vi er så heldige, at Thomas Kingos
kirke retter os mod Jesusfortællingen. Guds kærlighed vil samle os og
trække os ind til sig – hvor vi end er
i livet, skal vi mærke Guds nærvær.
Det fortæller glasmosaikken i koret
os. Det billede kan vi blive ved med
at fordybe os i.
Kirkens dør er åben for alle!

Børnegudstjenester
Da Jesus blev væk

Fastelavn

Tirsdag den 28. januar kl. 17.00

Søndag den 23. februar kl. 14.00

Har du prøvet at blive væk fra din mor og far? Det skete
engang for Jesus. Han var tolv år. Og Maria og Josef
blev meget urolige. Men efter tre dage skete der noget.

Lad børnene komme udklædte og lad os gætte hvem de
er. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning.

Efter den korte gudstjeneste indbydes alle til spisning.
Tilmelding til thomaskingos.sogn@km.dk af hensyn
til madlaverne.
Ved Eva Tøjner Götke

Ved Per Lysgård Madsen
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FOREDRAG
Onsdag den 22. januar kl. 19.00 i sognesalen

Mød forfatteren Karen Fastrup
Psykisk sygdom er et af de største tabuer i
vores samfund. Det tabu bryder forfatteren
Karen Fastrup, som har skrevet den anmelderroste og præmierede selvbiografiske
roman Hungerhjerte og lavet DR podcastserien Er du sindssyg. Her fortæller hun åbenhjertigt om sit eget psykiske sammenbrud
og efterfølgende heling.
I Hungerhjerte beskriver forfatteren den
psykose, hun fik i 2015 og de efterfølgende
indlæggelser på psykiatriske afdelinger,
som resulterede i, at hun fik diagnosen
borderline. Romanen beskriver tillige en
kompliceret barndom i en højskolefamilie
tynget af storebrorens død.

Karen Fastrup kommer også ind på, hvad
det er, skønlitteraturen kan, når det gælder
at beskrive menneskets meget sammensatte og til tider vilde og smertefulde følelser.
Følelser og erfaringer, faglitteraturen ikke
på samme måde kan indfange.
Karen Fastrup har læst Litteraturvidenskab på Københavns Universitet og gået på
Forfatterskolen. Hun debuterede i 2000 med
romanen Brønden. Hungerhjerte er hendes
sjette roman.
Ved siden af forfatterskabet arbejder hun
som litterær oversætter, og har oversat
forfattere som Linn Ullmann, Sally Rooney,
Karl Ove Knausgård og August Strindberg.

Onsdag den 19. februar kl. 19.00 i sognesalen

Kunst og spiritualitet
– om at få øjne at se med
Samtale med Per Bak Jensen, kunstfotograf
I anledning af Ny Carlsbergfondets donation til Thomas Kingos Kirkes sognehus, har menighedsrådet inviteret
kunstfotograf Per Bak Jensen til at fortælle om kunst. Per Bak Jensen har været en pioner inden for sit felt og
var indtil 2009 lektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Gennem sine unikke fotografiske
arbejdsmetoder har han inspireret mange unge skandinaviske kunstnere. Per Bak Jensen søger at fange en vis
tidløshed, der med hans egne ord fanger ”stedets væsen”. Hans arbejde er repræsenteret i en række offentlige samlinger over hele verden, herunder MoMA, New York; Moderna Museet, Stockholm; og Bibliothéque Nationale, Paris.

Sang og meditation
Onsdage den 4. december, den 8. januar, den 5. februar og den 4. marts kl. 17 i k
 irken
Alle er velkomne
På folkekirkelig vis forventes der ikke særlige forudsætninger
for at deltage.
Sang og meditation indbyder til et fordybelses- og
refleksionsrum midt i en krævende hverdag.
Vi synger salmer fra såvel den danske som den keltiske
salmetradition – og der vil altid være en kort bibelsk
læsning og en bøn.

Midt i gudstjenesten holder vi 20 minutters stilhed.
En s tilhed som den enkelte selv udfylder – alt efter behov
og temperament.
Meditativ musik byder os indenfor og følger os på vej.
Arbejdsgruppen bag Sang og meditation er
Lene Damholt Jørgensen, Torben Krebs og
Per Lysgård Madsen.
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NY KUNST I SOGNEHUSET
Doneret af Ny Carlsbergfondet
Efter den længe ønskede istandsættelse af sognesalen,
den gamle kirkesal fra 1922, besluttede menighedsrådet at
ansøge Ny Carlsbergfondet om kunst til de hvide vægge.
I april afsendte vi ansøgningen. Ønsket var at vores smukke kirkerum med glasmosaikkerne blev bundet sammen
med rummene i sognehuset af kunst, der åbner mod det
høje og inspirerer til refleksion og samtale.
Det endte med at blive en omfattende bevilling på 10
værker, alle af nyere dato, som ankom den 11. oktober.
Nu har sognehuset fået en udsmykning, der omfatter hele
komplekset fra gangarealet, til atriumgården, mødelokalet
Kingostuen, salen og præsteværelset. Alle værkerne er
af kunstnerisk høj kvalitet og kalder på fordybelse. Der
er tale om oliemalerier, kunstfotos, skulptur og relieffer,
og kunstnerne tæller Anna Bjerger, Martin Bigum, Seppo
Mattinen, Per Bak Jensen, Erik Heide, Jay Gard.
Menighedsrådet indbyder alle interesserede til at komme
og fejre den store donation fra Ny Carlsbergfondet til en
Kunstmatiné lørdag den 11. januar kl. 11.00-13.00.
Menighedsrådet

Samtaler
om litteratur

HERREKLUBBEN
– SAMTALE OG DEBAT
I konfirmandstuen
den 2. onsdag
i måneden
kl. 17.00-19.30
11. december
JULEMØDE
– Biskop Tine
Lindhardt besøger
Herreklubben
denne aften.

BABYSALMESANG
Ved Louise Odgaard
8 torsdage kl. 9.30-11.00

8. januar
FRA JÆGERSOLDAT
TIL POLITIBETJENT
– Leif Sigvard kommer og fortæller om
sit liv først som jægersoldat og dernæst
som politibetjent i
Odense med fokus
på de sager han har
været involveret i.
Desuden skal vi drøfte klubbens struktur,
vælge et programudvalg og komme med
ideer til kommende
arrangementer.

Januar: 9., 16., 30.
Februar: 6., 27.
Marts: 5., 12., 26.

12. februar
Vi får besøg af Lars
Stærmose som vil
berette om 25 års
arbejde i ØK fordelt
på flere kontinenter,
heraf de fleste år i
Thailand.
Af hensyn til
forplejning,
tilmelding
tirsdagen før til
lenebochr@
mail.tele.dk
eller kirkekontoret.

Tilmelding til
kirkekontoret
tlf. 66125657

Onsdage den 11. d
 ecember,
den 15. januar, den 12.
februar og den 11 marts
kl. 10.00 i konfirmandstuen
Vi mødes af lyst til at læse,
men også for at samtale og
lytte til hinandens oplevelser
med læsningen.
Nogle gange læser vi klassikere. Andre gange moderne
litteratur.
Den 11 december:
Halldór Laxness: ”Salka Valka”
Den 15.januar:
William Heinesen:
”De fortabte spillemænd”
Vi har endnu ikke valgt b
 øger
til den 12. februar og den
11. marts. Følg med på kirkens
hjemmeside herom.
Henvendelse kan ske til
Per Lysgård Madsen
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Højskoleeftermiddage
Ulykkesforebyggelse og samfund
– praksis og etiske aspekter
Torsdag den 16. januar kl. 14.30-16.30
Overlæge Jens Lauritsen, Ulykkes Analyse Gruppen ved O
 rtopædkirurgisk afd. OUH
Fyrværkeri, løbehjul, el-cykler, cykelhjelme. Ulykker kan forebygges. Men hvordan sætter vi grænsen mellem oplysning og påbud? Er der et dilemma mellem personligt ansvar
og krav fra lovgivningen, og hvad er en alvorlig ulykke? Dette skal vi diskutere denne
eftermiddag ud fra et oplæg fra Jens Lauritsen, som er speciallæge i samfundsmedicin
og har forsket, undervist og formidlet viden og information om ulykker og s kader siden
1980’rne på SDU, i arbejdstilsynet, Fyns Amt og siden 2002 som overlæge ved OUH.

”Mands Minde”
Torsdag den 30. januar kl. 14.30-16.30
Ved René Petersen, tidligere havnedirektør
Som født i 37 kan jeg se tilbage på et godt og lykkeligt
liv til søs, ved offshore olieboring og som chef for
Odense Havn 1978-2005. Begyndte som styrmandselev
og styrmand i ØK, siden i grønlandsfart. Fortsatte
i rederiadministration og videre ved olieboring i
Grønland, Nordsøen og Dubai. Her efter chef for

Odense Havn, hvor et godt og k
 onstruktivt samarbejde
med lokalpolitikere og ikke mindst fremragende med
arbejdere førte til fundamentet for byens udvikling på
det indre havneområde og Odense Havns ståsted på
værftsområdet ved Lindø.
Et arbejds- og privatliv med mange oplevelser, som jeg
på opfordring gerne beretter om ved ”Mands Minde”.

Vikingeborgen Nonnebakken
– Odenses største fortidsminde
Torsdag den 6. februar kl. 14.30-16.30
Ved Mads Runge, Forskningscenterleder, ph.d., Odense Bys Museer
Vikingeborgen Nonnebakken er Odenses største og måske væsentligste fortidsminde,
og i disse år arbejder museet på en række fronter for at trække dette klenodie frem fra
den næsten usynlige tilværelse, som b
 orgen tidligere har haft. I foredraget fortælles
om nye videnskabelige landvindinger, nye f ormidlingsplaner og arbejdet med at gøre
Nonnebakken til verdensarv.

At være b
 ørnehjemsbarn
Torsdag den 27. februar kl. 14.30-16.30
Ved Sara Smed, historiker og leder af D
 anmarks f orsorgsmuseum
Sara Smed vil fortælle om tankevækkende og r ørende børnehjems
historier. Hør om både de lyse og mørke minder fra børn, som har været
anbragt, om tabuet ved at have v
 æret ”et børnehjemsbarn” og hør om
museets samarbejde med tidligere børnehjemsbørn.
Og om hvorfor statsministeren gav en undskyldning.
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Nyt fra
menighedsrådet
Af Vibeke Nielsen,
menighedsrådsformand
Snart er endnu et kirkeår gået og
vi nærmer os de store højtider, jul
og nytår.
Det er ikke til at forstå hvor tiden
bliver af, men der sker også meget.
Ikke mindst i Thomas Kingos Kirke.
I januar måned prøvede vi noget
nyt: drop in-dåb. Det var en succes
og der blev udtrykt stor glæde for
måden det blev afviklet på.
Foruden diverse f oredragsaftener
og højskoleeftermiddage har
der også været et stort tilbud på
musikf ronten. Her skal jeg blot
nævne Lille Klaverfestival 2019,
som bød på Kammerkoncert, Lied
aften og Klaveraftener i august og
september måned.
I oktober har vi afholdt det obligatoriske orienteringsmøde i form
af en sogneaften, hvor vi havde
inviteret tre gæster. Hospitalspræst Solveig Refsgaard, skoleleder
Helle Hjort fra Hunderupskolen
og borgmester Peter Rahbæk Juel.
De talte om: Har kirken en rolle at
spille? Efter pausen var der samtale
omkring bordene, hvor samtalen
gik på at besvare de spørgsmål
menighedsrådet havde lavet, til
senere brug på en visionsaften.

2019 bød også på 25 års præste
jubilæum. Tænk at det er 25 år siden
en ung Eva Tøjner Götke kom til
Thomas Kingos Kirke. Mange fra
menigheden kom sammen med
Biskop Tine Lindhardt og Domprovst Regina Ljung for at fejre Eva.
I oktober måned ankom Ny Carlsberg Fondets donation til sognehuset, 10 værker, og blev efterfølgende
hængt op på i forvejen udpegede
steder. Vi håber at disse i årene
fremover vil være til glæde for alle.
Også i år har Thomas Kingos Kirke
haft mange forskellige arrangementer og kirkelige handlinger, hvilket
ikke mindst skyldes vore engagerede præster Eva og Per, organist
Torben, kirketjenere Dorte og Søren,
kordegn Inger Solveig og kordegnevikar Birgit.
Der skal også lyde en stor tak
til alle de frivillige, der yder en
indsats til glæde for kirken og dens
brugere.
Menighedsrådet ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår med
tak for 2019.

KINGOKLUBBEN
For alle, der går i 0. – 6. klasse.
Efter juleferien mødes vi atter i Kingoklubben; første gang bliver lørdag
d. 18/1 – 2020. Man kan sagtens begynde i Kingoklubben, selvom man
ikke har været med før.
Vi mødes hver anden lørdag kl. 10 – 11.45, og tiden bruger vi til at blive
fortrolige med vores kirke og den kristne børnelærdom, og vi gør det ved
bl.a. at høre historier fra biblen, tegne, spille rollespil, være kreative og
ikke mindst at være glade sammen.
I januar og februar mødes vi disse lørdage: 18/1 – 1/2 – 29/2.
Kontakt gerne Lis Skipper (23 26 49 14) for at høre nærmere.
Tilmelding sker til kirkekontoret 66 12 56 57 eller
thomaskingos.sogn@km.dk

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,
træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13, Hannerupgårdsvej 10,
tlf. 66 12 63 16, plm@km.dk
Kordegn Birgit Marcher Jensen
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
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
Menighedsrådsformand
Vibeke Nielsen, 7777@sogn.dk
REDAKTION:
Merete Boserup, Else Reffstrup,
Peter Holck, Per Lysgård
Madsen, Inger Solveig Nissen
og Eva Tøjner Götke (ansv.)
BIDRAG TIL KIRKEBLADET:
Kan indbetales på konto
5387-0000242358,
mærket Kirkebladet.
MobilePay: 39586
NÆSTE NUMMER UDKOMMER:
Marts 2020.
Deadline 1. februar.
LAYOUT/TRYK:
Mouret, Odense/
Clausen Grafisk
FORSIDEFOTO:
Mouret, Odense
www.thomaskingoskirke.dk

Gudstjenester
DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

1. 1 søndag i advent
10.00 Per Lysgård Madsen

1. Nytårsdag
16.00 Eva Tøjner Götke
Efterfølgende sammenkomst
i salen

2. Sidste søndag efter
helligtrekonger
10.00 Per Lysgård Madsen

4. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Sang og meditation
8. 2. søndag i advent
10.00 Eva Tøjner Götke
12. Torsdag
17.00 Eva Tøjner Götke
Julesang

5. Helligtrekongers søndag
10.00 Per Lysgård Madsen

5. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Sang og meditation

6. Helligtrekongers dag
17.00 Grønlandsk-dansk
Kaffemik i salen

6. Torsdag
19.00 Eva Tøjner Gøtke
Aftengudstjeneste

8. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Sang og meditation

9. Septuagesima
10.00 Eva Tøjner Götke

15. 3. søndag i advent
10.00 Per Lysgård Madsen
13.00 Oline Berthelsen
Gudstjeneste på grønlandsk

12. 1. søndag efter helligtrekonger
10.00 Eva Tøjner Götke

22. 4. søndag i advent
10.00 Eva Tøjner Götke

19. 2. søndag efter helligtrekonger
10.00 Per Lysgård Madsen

24. Juleaften
10.00 Per Lysgård Madsen
13.00 Eva Tøjner Götke
14.00 Per Lysgård Madsen
15.00 Per Lysgård Madsen
16.00 Eva Tøjner Götke

26. 3. søndag efter helligtrekonger
10.00 Eva Tøjner Götke
28. tirsdag
17.00 Eva Tøjner Götke
Børnegudstjeneste

25. Juledag
10.00 Eva Tøjner Götke
26. Anden juledag
10.00 Per Lysgård Madsen
29. Julesøndag
10.00 Eva Tøjner Götke

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

16. Seksagesima
10.00 Eva Tøjner Götke
23. Fastelavn
10.00 Per Lysgård Madsen
14.00 Per Lysgård Madsen
Fastelavn for børn

MARTS
1. 1. søndag i fasten
10.00 Per Lysgård Madsen
4. Onsdag
17.00 Per Lysgård Madsen
Sang og meditation
6. Fredag
16.00 Eva Tøjner Götke
Kvindernes internationale bededag
8. 2. søndag i fasten
10.00 Eva Tøjner Gøtke
15. 3. søndag i fasten
10.00 Eva Tøjner Götke

Velkommen til nye kirkegængere
Tak til kirkegængerne for at have taget godt imod kirkens nye konfirmander. I år har vi reserveret særlige
bænke midt i kirken til konfirmanderne om søndagen,
så de kan være med på en anden måde. Nu sidder de
med andre kirkegængere omkring sig. Midt i det hele.
At gå i kirke er noget man skal blive fortrolig med.

Vi håber alle vil føle sig velkomne, når de kommer til
gudstjeneste. Der er jævnligt kirkekaffe i forbindelse
med gudstjenesterne. Her kan man – også som ny
kirkegænger – få lejlighed til at hilse på hinanden i
våbenhuset.

