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Som præst 
og menighed

Den populære kærlighedssang ”Hvad 

er det, min Marie!” emmer af samhø-

righed – ”som præst og menighed!” 

Det er Grundtvig, der vil udtrykke 

en kærlighedserklæring til Marie 

Toft. Han sammenligner kærlig-

heden mellem de to med præst og 

menighed. –  For ham understreger 

denne samhørighed kærlighedens 

ønske om at kunne støtte hinanden 

og at kunne give plads til udfol-

delse. Grundtvig bruger udtrykket 

– ”Kirken og dens amen” som den 

stærkeste sammenhørighed, han kan 

komme i tanker om, fordi kirkens for-

kyndelse for ham er sandheden om 

livet og menighedens ”amen” – det 

bekræftende svar (Amen betyder ”det 

skal ske”). Der er plads til ”at bære 

hinanden – som vi er”. Menneske-

livet er et levende fællesskab, hvor 

forandringer finder sted, hvor livet 

kan ændre sig. Kristenlivet og livet 

i verden involverer hinanden i en 

indre dynamik. Vi har menneskelivet 

til fælles.  Grundtvig brugte udtryk-

ket ”Menneske først – kristen så”. Gud 

søger det menneskelige for at ændre 

verden i dens vej mod undergang. En 

måde at beskrive kristendom på er, 

at den er en - gennem generationer 

- afprøvet levevis, vi kan give videre 

til kommende generationer. - Noget 

åndeligt /levende, der langt overgår, 

hvad den menneskelige fornuft selv 

kan finde ud af. Det store i menne-

skelivet er at vide, at man er elsket 

af Gud for at kunne elske sig selv og 

sin næste. Derfor skal det forkyndes 

igen og igen, at Gud bliver ved med at 

tale til os, sådan som det sker søndag 

efter søndag i gudstjenesten, hvor 

trosbekendelsen, dåben og nadveren 

er de centrale elementer.

Siden 1982 har jeg været præst i 

Odense. Jeg blev præst på den grundt-

vigske anskuelse af kristenlivet. Det 

var biskop K.C. Holm, der ordinerede 

mig. Han sagde – med viden om min 

opvækst i et jysk miljø med stærk 

tilslutning til det kirkelige -, at fyn-

boer ikke nødvendigvis overrender 

kirken, men er trofaste over for den. 

Den oplevelse genkender jeg. Der 

er stor trofasthed over for kirkens 

samlende kraft, når overgange i livet 

skal markeres. Det kan man mærke 

ved de kirkelige højtider og de mange 

handlinger.

De første år var jeg præst i Fredens 

kirke. Det var meget udviklende. Vi 

var dengang tre præster. Tre mænd! 

Jeg var den unge og fik lov til at 

eksperimentere. Det gav spændende 

opgaver og varige venskaber. Jeg op-

levede fra den første dag, at der kan 

være mange forventninger til præ-

sten, men at der også er mulighed for 

at handle i stor frihed. Begge dele. Jeg 

var vildt optaget af konfirmanderne. 

– Kunne de bringes derhen, hvor de 

selv tog deres helt egen afgørelse 

om deres konfirmation?  - Kunne 

der skabes et rum, hvor tro og tvivl 

kunne leve side om side. – Altså ikke 

nødvendigvis færdige svar. Det er et 

meget spændende projekt, der også 

optager mig i forhold til konfirman-

derne i dag. De er dybt optaget af 

overvejelser om sandhed og løgn – 

retfærdighed og uretfærdighed. De 

håber på en lykkelig fremtid, hvor 

det giver mening ”at være” den, man 

er. Vi lavede dengang en klub for kon-

firmander, som virkelig rykkede.

Så blev jeg far. Vi flyttede til Dyrup. 

Den nyopførte kirke skulle også have 

en præst. Der var en romantisk idé i 

mig. - Drømmen om at være med til 

at skabe noget nyt – at være med til 

at bygge et kirkemiljø op. I Dyrup var 

der rigtig mange konfirmander. – Og 

en meget aktiv FDF kreds. Der var 

nok at tage sig til. Ved indsættelsen 

brugte provsten ordene så mange 

gange: ”Du indsættes i dag...” at min 

datter til sidst troede, at jeg skulle i 

fængsel. Arbejdet i forstadssognet 

gjorde præsten afhængig af de nære 

relationer til institutionerne. Dér 

mødtes man. – Skolen, børnehaverne 

og Sanderum boldklub. Netop den 

side af præstens arbejde sætter rum-

meligheden på prøve. I Dyrup mødte 

man tit ordene: Hvor er det dejligt, at 

Med udgangen af august begynder en ny tid for mig  
– min 3. alder. Jeg går på pension. Derfor er jeg blevet 
bedt om at beskrive nogle træk fra mit arbejde i en tid, 
hvor kirken og dens liv er i forandring.
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Af Per Lysgård Madsen

kirken kan bruges til så meget (an-

det). Det var ikke altid, jeg blev glad 

af at høre de ord.

Fra november 1999 har jeg været 

præst i Thomas Kingos sogn. Menne-

skene ligner hinanden, men arbejds-

livet blev helt forandret. Ligesom 

jeg selv ændrede mig og blev ældre, 

blev prioriteringerne i arbejdet også 

anderledes. Men samspillet mellem 

præst og menighed var stadig den 

stærke drivkraft. Her i sognet er der 

et ønske om gudstjeneste. – Helt 

enkelt. Og fordi dette ønske er så 

indædt, skal der arbejdes koncentre-

ret omkring sammenhængskraften i 

gudstjenesten. – At den er genkende-

lig og gerne smuk. At man kan gå fra 

kirke med en tone i livet af sang. Der 

er rigtig mange kirkelige handlinger. 

Det er en gave for en kirke. Det giver 

præsten mulighed for nærhed til 

menigheden. Og samtidig kan man 

”gøre en forskel”. Det er meningsfuldt 

at møde mennesker i forberedel-

sen af dåb, vielse eller begravelse. 

Den personlige samtale kræver, at 

man kan lytte og give noget af sig 

selv. Med årene har den personlige 

samtale fået større betydning. Mange 

– de fleste - ønsker at den kirkelige 

handling også skal understrege det 

personlige / private. Derfor bliver det 

en opgave at tilpasse den kirkelige 

tilsigelse af nåde, fred og håb ind i 

den erfaring, sorg eller glæde kan 

fylde et menneske med. Her skal det 

grundtvigske ”Menneske først – kri-

sten så” stå sin prøve. 

Thomas Kingos kirke er en ”rigtig” 

kirke. Det siger alle, der kommer ind 

i den. Og selvfølgelig virker det på 

præsten. Det ”rigtige” handler om 

det, bygningen gør ved os. – Det tid-

løse (uden for tiden) som kan rumme 

både de største glæder og de største 

sorger. Men vigtigst betyder ordene 

”en rigtig kirke”, at det er stedet for 

forkyndelse. Mange ting spiller ind, 

når man skal forberede sig til en 

gudstjeneste. Vi ansatte mødes hver 

tirsdag formiddag og maner hinan-

den til besindelse på vores opgaver. 

Der er en stærk gensidighed, som 

vi alle sætter pris på. Men det viser 

også, at der er en seriøsitet i arbejdet. 

Det er meget positivt. Menighedsrå-

det er sig det meget bevidst. Arbejds-

miljøet skal der værnes om. Det er 

meget myndigt og trygt for   alle 

ansatte. Nye tanker og opgaver mel-

der sig hele tiden. Ikke mindst i det 

sidste års corona-tid har der været 

stor aktivitet for at kunne fastholde 

en form for kirkeligt liv. 

Fra 1982 er der sket meget. Især kvin-

delige præsters ”sejr”. Tidligere var 

kirken styret af mænd. I dag er den 

kvindelig ledet. Det har sat spor. Eva 

Tøjner Götke brænder for sit arbejde. 

Det er meget inspirerende. Vi har 

været kolleger i over 20 år. Det har for 

mig været et meget udviklende sam-

arbejde, hvor vi hver især har kunnet 

bidrage med det, vi har haft på hjerte. 

Det er jeg meget taknemmelig over.

Man siger tit, at på grund af de 

mange kvindelige præster, er der 

udviklet en omsorgsteologi. Den 

viser sig i interessen for børnefami-

lier, der mødes til babysalmesang og 

spaghettigudstjenester. Der etableres 

besøgstjenester, så ensomhedspro-

blemer bliver modsagt. Der arrange-

res gudstjenester for demente. Der er 

sket mange positive nyorienteringer 

gennem mange kvindelige kolleger. 

– Så meget, at vi mænd også en gang 

imellem søger de kvindelige sider i 

vort eget sind og må indse, at det dia-

konale altid har været en af kirkens 

hovedhjørnesten. 

Sproget har ændret sig. Som ung 

præst lærte jeg det teologiske sprog. 

– Synd og nåde og retfærdiggørelse. 

Og vi sang især Grundvigs salmer. 

I dag er sproget under udvikling. 

Psykologien presser sig på og det 

politiske sprog. Det forstår moderne 

mennesker. Vi bruger ord som accept 

og anerkendelse. Netop fra den ikke-

teologiske verden. Salmerne – de nye, 

som vi gerne vil synge -  er ikke så 

bibelske, som Grundvigs, Brorsons og 

Ingemanns.  Der tales konkret. - Ikke 

i bibelske billeder. Det gør måske en 

gudstjeneste mere forståelig /pæda-

gogisk, men den store ”himmelske” 

vision om en ny tid, er måske mindre 

synlig. 

En gang om måneden – i alle mine 

år her i sognet – er en kreds mødtes 

til samtale om en bog. Det har været 

vigtigt at kalde dette møde ”samtale”. 

For den fælles oplevelses skyld. 

Og for at kirken kommer ud af sin 

”envejs” kommunikation. ”Samtaler 

om litteratur” har været fyldt med 

fordomsfrie indfald. Vi har mødt 

mange lærde tolkninger af svære 

emner om livet og kærligheden. Det 

har været en gave for mig at være en 

del af dette forum.

Jeg vil også nævne spiritualiteten. 

Den breder sig hastigt i disse år i 

det kirkelige liv. Stilhed. Meditation. 

Fordybelse. Pilgrimsvandring. Det er 

godt, at det sker! Det gør kristendom 

levende. Grundtvig brugte ordet ånd. 

Der skal ånd til. I ånden kan vi fast-

holde det første, der skete, og holde 

det i live gennem eksperimenter, 

der vil det menneskelige. En af mine 

yndlingsteologer for tiden – Rowan 

Williams – siger, at der er mere ved os 

mennesker, end vi går og tror. Derfor 

skal åndeligheden – det spirituelle – 

ikke undertrykkes af vores fornuft 

eller intelligens. Vi skal søge en vis-

dom, der får os til at blive ved med at 

søge dybere og længes. Det sidste har 

vi fået lov til at arbejde med i ”Sang 

og meditation” ved en gudstjeneste 

om måneden. Det var organist Carl-

Aage Eliasson og Lene (min hustru) 

og jeg, der fik ideen. Den holder sta-

dig 10 år efter. Og med Torben Krebs 

har den stadig udviklet sig.

Nu venter den 3. alder. Jeg glæder mig 

til mere tid med Lene – vores børn 

og børnebørn, familie og venner, 

som også når til den alder, hvor der 

skal være tid til fiskeri, kajakroning, 

cykling og lækker mad. Bob Dylan 

skal trækkes frem igen. Især kom-

mer hans ord i velsignelses-sangen: 

”May you stay forever young” til at 

fylde mere. -  Der skal også læses 

nogen gode bøger – gerne klassiske 

romaner. En kirkegænger gav mig en 

dag en bog om den 3. alders velsig-

nelser. Det er Preben Kok, der skriver 

om overgangen. Bogen hedder: ”Slip 

livet løs”. Det budskab har jeg tænkt 

meget på – nu da det - det sidste år - 

har været besluttet, at arbejdet ikke 

mere skal fylde så meget. 

Men der er mange rige erindringer, 

der skal bæres med. De giver taknem-

melighed over et meget givende og 

meningsfyldt arbejdsliv.



Reception

Søndag den 22. august 2021

Menighedsrådet for Thomas Kingos  

Kirke inviterer til afskedsreception for 

Per Lysgård Madsen umiddelbart efter 

gudstjenesten søndag den 22. august 

2021 i Sognesalen.
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 Sang & 
Meditation

Nyt fra
menighedsrådet

Samtaler om 
litteratur

Per Lysgård Madsen stopper som sognepræst ved  

Thomas Kingos Kirke, den 31. august 2021.

VI har haft den glæde at have Per Præst, en favnende og 

imødekommende person med mange gode menneskelige 

kvaliteter, i 22 år. Per er først og fremmest en god forkyn-

der og god til at udføre de mange forskellige handlinger i 

kirken i både glædelige og svære situationer. 

Det gælder også, som en god samtalepartner og spar-

ringspartner i samarbejdet med menighedsrådet og med-

arbejdere, hvor det gælder om at finde gode kompromiser 

og løsninger.

Per er en synlig præst i sognet, der forstår at skabe en 

god stemning, er nærværende og empatisk overfor alle 

mennesker.

Menighedsrådet ønsker Per og hans familie mange gode 

år i hans nye domicil.

Der afholdes afskedsreception efter gudstjenesten den 22. 

august, hvor menigheden har mulighed for ønske Per en 

god tid fremover.

På menighedsrådets vegne

Vibeke Nielsen.

- I selskab med Per Lysgård Madsen

Lige fra jeg knækkede koden til læs-

ning, har jeg altid haft megen glæde af litteratur. Så er det 

jo en oplagt mulighed at deltage i forummet ”Samtaler 

om litteratur”, hvor vi hver måned mødes om den bog, vi i 

fællesskab har aftalt at læse.

Valget spænder vidt:

- Lige fra Steen Steensen Blicher, Henrik Pontoppidan, 

Thomas Mann, Michel Houellebecq til Kirsten Thorup, 

Iben Mondrup, Stine Pilgaard og mange flere. 

Det bevirker også valg af bøger, man ikke umiddelbart 

selv ville have valgt og bøger, der åbner til rum, man ikke 

selv ville have åbnet dørene til. Litteraturen kan åbne for 

indsigt og forståelse for andre liv, livsvilkår og tider, og 

når man så har siddet derhjemme og læst, er det spæn-

dende at mødes med andre læselystne, - at lytte til deres 

oplevelse og tanker om den aktuelle bog og få en samtale 

igang. En samtale, der med let hånd holdes på sporet af 

Per Lysgård Madsen med spørgsmål og med blik for delta-

gernes forskellige oplevelse af det læste.

Af hjertet tak til Per Lysgård Madsen for at være godt 

selskab i litteraturens verden.

Karen Ubbe

Alle er velkomne

På folkekirkelig vis forventes der ikke særlige forudsæt-

ninger. Vi synger salmer, læser bibelske tekster og søger 

en virkelighedsoplevelse gennem stilhed - øjeblikke af 

pauser i livets strøm.

Man kan deltage af forskellige grunde:

 • en ny oplevelse af kirkerummet

 • enkelhed

 • plads til at sørge

 • tid til bøn uden mange ord

 • det hellige

Arbejdsgruppen bag ”Sang og meditation” er Torben 

Krebs, Lene Damholt Jørgensen og Per Lysgård Madsen

Onsdage den 2. juni og den 4. august  
kl. 17 i kirken

Af Anne Katrine Rask

Det har i mange, mange måneder været en fast post i min 

kalender. Her er jeg trådt ind i et rum, der uberørt af by-

ens travlhed tilbød mig en stilhed med Gud og et nærvær 

med Gud. Her hjalp Per mig til at skabe det rum, som giver 

Gud plads og lov til at gøre sit virke i mig. 

Det er gudstjeneste. Og på kirkens hjemmeside har det 

altid stået som en gudstjeneste – ikke som andre aktivite-

ter, men som præcis det, det er: gudstjeneste. 

Dette rum til at invitere Gud ind i vores liv har stået så 

stærkt for mig. Det har ikke kun været et fordybelses- og 

reflektionsrum med en stilhed, som jeg selv udfyldte. Det 

har været en disciplin, en meget smuk og meget enkel 

praksis, som har givet Gud plads i rummet. For ”Stilhed 

er Guds eget sprog”, som cisterciensermunken Thomas 

Keating siger. Og det sprog forstår min bevidsthed ikke, 

for den leder efter ord. Men jeg tror, at min sjæl forstår 

stilhedens sprog. Og i ”Sang og meditation”, den helt sær-

lige smukke og enkle praksis, blev der netop plads til det: 

Sjælens ordløse samtale med Gud. 

Dette rum af stilhed, hvor vi kan møde Gud, har jeg også 

oplevet under Pers prædikener. Jeg har oplevet prædike-

ner af usædvanlig indre dybde, hvor mit hjerte og min 

sjæl har blafret i bevægelse. Og jeg har her i foråret for før-

ste gang nogen sinde måttet finde en blyant i min taske 

for at skrive noter i min salmebog. Der var en tekst, som 

under en prædiken pludselig stod vidt åben for mig og be-

tød noget helt andet, end jeg før havde set. Også fadervor 

kom til at skifte betydning under en prædiken. 

Sådan er det. Per har i sit virke åbnet for en anderledes 

måde at være midt i stilheden på, som har forandret min 

måde at være sammen med Gud på. Og det forandrer min 

måde at være sammen med alle medmennesker. 

Tak. Du vil blive savnet

Første onsdag i måneden kl. 17.00.

Vibeke Nielsen
formand

Koncerter
Det er igen muligt at afholde  

koncerter i kirken. 

Følg med på hjemmesiden, 

Facebook og tilmeld dig kirkens 

nyhedsbrev, hvor vi vil gøre op-

mærksom på koncerter og øvrige 

aktiviteter, efterhånden som de 

planlægges.Organist 
Torben Krebs
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“Floden” er et fotografi. Det måler 

180 x 252 cm. Det er et stort og 

dragende billede, der fylder hele den 

ene væg i den lille sognesal. Lyset fra 

vinduerne modsat folder billedet ud, 

det bliver nærmest større og samti-

dig omsluttende varmt. Jeg tænker 

wauw, og får lyst til at træde ind i 

det og være tilstede lige der. 

Sådan var min umiddelbare ople-

velse, da jeg så værket. Helt særligt 

har det været at opleve, hvordan bil-

ledet blev ved med at fylde - jeg tog 

det med mig, og det er som om, det 

bliver ved med at fortælle mig noget. 

Giver plads til og går med mig i mine 

stemninger. 

Billedet er taget oppe fra. Jeg forestil-

ler mig, at fotografen står på en bro, 

der går hen over floden. Han står i 

begyndelsen af broen og ser skråt 

ned. Øverst strømmer floden jævnt 

og knækker i en fisketrappe ned i 

et lille vandfald, der giver brusende 

vand, hvorefter vandet glider videre 

i flodens strøm. 

Til højre i billedet er der et stykke 

slidt vej, der kanter flodbrinken, 

hvor der sidder en kvinde på en sten. 

Hun sidder med ryggen til fotogra-

fen. Der står en hvid silkehejre med 

front ud imod floden. På flodbrinken, 

hvor kvinden sidder, ligger der sten, 

afrevne grene og plastik, der er grøn-

ne buske, som vokser op imellem 

stenene. Til højre er der en flisegang, 

der går helt ned til floden. 

Farverne i billedet er i grå, blå og 

grønne nuancer. Kvinden har en 

hvid vest på og man aner røde buk-

ser og trøje. 

Fotografiet er taget i 2016 i Rom, hvor 

floden Tiberen løber igennem. Flo-

den er central i billedet. Fra fint og 

roligt, til det brusende og strømmen-

de. Et menneske og en fugl. Et enkelt 

udtryk som samtidig er intenst. Der 

er noget hverdagsgenkendeligt i 

billedet, som alle kan identificere sig 

med, og måske er det det, der drager.

”Floden” 
af kunstfotograf Per Bak Jensen

Serie

Kunst 
i kirken
Ny Carlsbergfondets donation til Thomas Kingos Kirke 
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Vi har alle brug for at sætte os lidt. 

Betragte og finde ro. Blive favnet af 

omgivelserne - og lade os bevæge 

derhen, hvor man nu har brug for at 

komme hen. I et større perspektiv 

tidens og livets gang. 

Floden er, som den er skildret 

her, den der giver plads til og går 

med mig i mine stemninger også i 

hverdagen. Den smukke silkehejre 

og kvindens hvide vest lyser op og 

kalder på dig. De grønne buske, der 

stædigt gror op af stenene, er fulde 

af håb og viljestyrke og ja, indimel-

lem ligger der lidt plastik - sådan er 

livets gang - der er altid noget, der 

udfordrer. 

Det er smukt og godt at give sig selv 

lov til at være lige der, der, hvor du 

er lige nu. Det er trygt og godt at lade 

sig favne og dermed gå videre i tiden 

og livet, hvor end du er lige nu.

Af Vibeke Malmos,
lærer og billedkunstner



Af Carl Flemming Schultz,
formand for Beboerhuset

Man går ind ad porten i Godthåbs-

gade 30 – og der over gården ligger 

Beboerhuset, som drives af kvarte-

rets beboerforening. Huset har egen 

græsplæne bagved og adgang til 

Godthåbsparken med fodboldbane 

og legeplads lige ved siden af.

Kvarteret er egentlig to kvarterer. 

For beboerforeningen BEBOERHUSET 

dækker både Skt. Knuds Gadekvar-

teret og Godthåbsgadekvarteret, det 

vil sige området mellem Albanigade-

Hjallesevej og Hunderupvej, mod 

nord afgrænset af Kronprinsensgade 

og mod syd af Lindeallé. 

Beboerforeningens formål er, som 

det hedder i vedtægterne, ”at arbejde 

for trivslen for beboerne i Skt. Knuds 

Gade- og Godthåbsgadekvarteret, 

at være talerør for beboerinteres-

ser i kvarteret, at koordinere lokale 

interesser i kvarteret samt at afholde 

sociale arrangementer i Beboerhu-

set Godthåbsgade 30 B”. Således har 

foreningen blandt andet samarbejdet 

med kommunen i forbindelse med 

anlæggelsen af legepladsen Profes-

sor Labris Plads, etableringen af 

affaldssystemet i Skt. Knuds Gade og 

Fredensgade og etableringen af par-

keringspladsen på den tomme grund 

i Skt. Knuds Gade.

Beboerhuset er ramme om en lang 

række sociale arrangementer for 

medlemmerne: Onsdag er caféaften; 

der kan man mødes over en kop 

kaffe, en øl eller et glas vin. Der er 

madklubarrangementer ca. hver 14. 

dag, hvor deltagerne udfolder deres 

kulinariske evner på skift. Der er 

fernisering første onsdag i måne-

den – ”Kunståbent” – hvor kendte og 

mindre kendte kunstnere udstiller 

deres værker, som hænger måneden 

ud. Der er koncerter med forskellige 

bands, kombineret med god mad. Og 

der er større årlige arrangementer 

som fastelavn for børn, sankthans 

og høstmarked. Så der er meget at 

komme efter – i hvert fald når det 

ikke er coronatid, hvor huset har 

været lukket og fortsætter med at 

være det til efter sommerferien, hvor 

endnu flere tiltag ventes.

Beboerhuset skal ikke konkurrere 

med restauranter og spillesteder, og 

derfor er husets arrangementer kun 

for medlemmer. Medlem kan man 

blive, hvis man bor i kvarteret. Bor 

man uden for kvarteret, kan man 

blive støttemedlem, og det giver 

adgang til præcis det samme, som et 

medlemskab giver, undtagen stem-

meret ved generalforsamlingen. Det 

koster også præcis det samme, 150 kr. 

pr. husstand for et kalenderår. Huset 

har støttemedlemmer så langt væk 

som i København.

Skal man holde fest i en weekend, 

kan Beboerhuset lejes af medlemmer 

og støttemedlemmer. Det kan det 

også til møder på hverdagsaftener, 

hvis det ikke lige er optaget af et af 

foreningens egne arrangementer. Det 

er godt at reservere i god tid, da huset 

er efterspurgt. Hvordan det gøres, 

kan ses på www.beboerhuset.org, 

hvor man i øvrigt kan læse alt om 

huset. Og arrangementer mv. annon-

ceres på Beboerhusets facebookside.

Beboerforeningen udgiver et blad, 

”Beboeren”, som udkommer fire 

gange årligt. Her kan man læse om, 

hvad der sker og er sket af spæn-

dende ting i huset og i området i 

nutid og fortid. Bladet, hvis økonomi 

hviler på annoncer fra lokale for-

retningsdrivende, husstandsomdeles 

i kvarteret, og folk uden for kvarteret 

er velkomne til at hente det i cafeens 

åbningstid, onsdag kl. 20-22.

Alt arbejde i Beboerhuset er frivilligt 

og ulønnet, og mange medlemmer og 

støttemedlemmer giver en hånd med 

ved madlavning, arrangementer 

og andre praktiske ting. Har du lyst 

til at være en del af det, så skriv til 

bestyrelsen@beboerhuset.org – vi er 

altid glade for nye, friske folk. 

Vi ses i Beboerhuset.

Ind ad porten, 
over gården

Den 15. juli klokken 10.00 – 12.00. 

Mødested ved P-pladsen, Hollufgård.  
Der kan arrangeres samkørsel fra kirken.  
Vandreturen er på 3-4 kilometer i jævnt terræn.

Det sydøstlige hjørne af Odense er overset. Her ude 

bag SDU ligger noget af Odenses smukkeste natur, 

herregårdsanlægget Hollufgård, et internationalt 

gæsteatelier for kunstnere og en enestående skulp-

turpark. Området har fået nye naboer! 

Det nye OUH står der nu som en konkret realitet i be-

ton og effektivitet. Letbanen kryber snart ad sporet. 

En ny sø, nye stier er anlagt. Men Glisholm-skovene, 

naturen, forundringen er der endnu. 

Johs. Nørregaard Frandsen fra menighedsrådet vil 

sammen med billedkunstner og grafiker Ole Lejbach, 

der bor i området og er knyttet til gæsteatelieret, 

vise rundt og fortælle om ruter, stier, træer, fugle, 

kunst i det fri, lapidarier, værksteder og om store 

planer for dette fortryllende hjørne af byen.

Er der brug for samkørsel kontakt da kirkekontoret: 

thomaskingos.sogn@km.dk eller tlf. 66 12 56 57  

senest den 1. juli.

Sommertur til 
Hollufgård 
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I dag bliver byerne tættere og tæt-

tere bebygget. På hver en plet bliver 

der placeret et hus, gerne et højhus. 

Ikke bare her i Odense, men i rigtig 

mange byer, der er i vækst, og ikke 

kun i Danmark. 

Husene ligger tæt, smalle gader 

henligger i skygge og er forblæste. 

Måske lykkes det at plante et stak-

kels træ, der kan stå dér helt alene. 

Et flisehelvede, sten på sten, intet 

græs – det skal plejes. Få rekreative 

arealer - de koster penge.

Forleden læste jeg i en rapport, at 

hvis de rekreative arealer, der hører 

til et kultursamfund, forfalder, risi-

kerer selve kultursamfundet og civi-

lisationen at forsvinde. Da jeg læste 

det, tænkte jeg på troens verden. Jeg 

tænkte, at troen er som sådant et re-

kreativt areal midt verden. Et grønt 

område. Midt i en verden af sten og 

høje huse. 

Mennesket er ånd
Mennesket er et åndeligt væsen. 

Vi har brug for rum, åbne rum, 

for grønt, for at kunne udfolde os, 

bevæge os. Vi har brug for idræt og 

sang. Vi har brug for at re-kreere, 

som betyder: at blive skabt på ny.

I den sammenhæng kan man godt 

frygte, at troens verden er under 

pres i de her år, hvis vi kaster et blik 

på den måde, man udnytter hver en 

lille plet i byerne for profittens skyld 

– og intet andet.

Mennesket har brug for – ikke kun 

åndehuller – men også et åndeligt 

rum. Et rum, hvor vi får stimuleret 

vores menneskelighed, vores evne 

til at leve os ind i hinanden, føle for 

andre end os selv, få vakt sansen for 

at se og lytte – tage ind – ikke kun 

producere og yde og få penge på 

kontoen. Vi har brug for de grønne 

re-kreative arealer. Troen er som et 

grønt område, hvor vi kan skabes 

på ny, komme til kræfter, og være i 

den verden, som kan være hård som 

sten. Dåben og nadveren er sådan 

en græsgrøn plet. Konfirmandernes 

år i kirken er fuld af leg, musikalitet, 

grokraft. 

Helligånden
Gudstjenesten – er vores åndehul. 

Her får vi næring og inspiration og 

kræfter til at komme os -  og se på os 

selv og hinanden og verden med tro-

ens øjne. Fuld af tillid. Fuld af håb.

Lad Helligånden virke i jer, siger 

Vorherre til os. Lad jer velsigne. Lad 

det grønnes i jer. Hvil dig i græsset, 

hør fuglenes sang, se op i sommer-

himlen: det ånder himmelsk over 

støvet/ det vifter hjemligt gennem 

løvet/ det lufter lifligt under sky/ fra 

Paradis, opladt på ny. Og gå så en tur 

ind i byens smalle gader og giv plads 

til din næste. 

Glædelig pinse! 

Glædelig sommer!

Ved Eva Tøjner Götke

Troens rum 
Ligesom vi har brug for de åbne rum i byen, grønne  
rekreative arealer, til ophold, til leg, til sport –  
sådan har vi brug for troens rum. Som et åndehul.

Billede: Gæsteatelier Hollufgård



ADRESSELISTE: 
Sognepræst Eva Tøjner Götke,  
træffes bedst tirsdag-fredag 
kl. 12-13, Platanvej 10,  
tlf. 66 12 56 78, etg@km.dk 
personlig samtale efter aftale.

Sognepræst Per Lysgård Madsen,  
Træffes bedst tirsdag-fredag  
kl. 12-13, tlf 21 15 10 43, plm@km.dk  
personlig samtale efter aftale. 
Fratræder stillingen den  
31. august 2021.

Kordegn  
Marianne Skovgaard Nielsen, 
træffes tirsdag-fredag kl. 9-13 
torsdag tillige kl. 16-18, 
Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M, 
tlf. 66 12 56 57,  
thomaskingos.sogn@km.dk

Kirketjenere 
Dorte Brolykke  Madsen og 
Søren Andersen,  træffes tirsdag-
fredag 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: 
Marianne Skovgaard Nielsen, 
Else Reffstrup, Karen Agerbæk, 
Per Lysgård Madsen, Merete  
Boserup og Eva Tøjner Götke 
(ansv.)

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

NÆSTE NUMMER UDKOMMER: 
September 2021. 
Deadline 15. juli.

LAYOUT/TRYK: 
Mouret, Odense/ 
Clausen  Grafisk

FORSIDEBILLEDE: 
Dorte Brolykke Madsen

www.thomaskingoskirke.dk

OPSLAGSTAVLEN
Læs mere og få overblik over vores arrangementer på www.thomaskingoskirke.dk

HERREKLUBBEN
I konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden fra kl. 17.00-19.30

Med forbehold for aflysning gennemføres programmet.

9. juni - Gamle Odense v/ Ole Simmelholt  
I forbindelse med Historiens hus’ opfordring til at skrive om sine erindringer , blev Ole Simmelholt opmærk-
som på, at 7 af de gamle Odense firmaer han havde arbejdet for ikke eksisterede mere. Det lyder dramatisk, 
men måske er der en forklaring. En opfordring til debat og diskussion.

Samtidig vil Lars Stærmose vise billeder fra 25 år ved ØK. 

8. september - Fra dæksdreng til kaptajn i A.P. Møller-Mærsk 
I en forhåbentligt Coronafri eftersommer mødes vi igen til samvær i klubben. Jens Christian Christiansen 
fortæller om sit arbejdsliv i A.P. Møller Mærsk

Tilmelding tirsdagen før til lenebochr@mail.tele.dk eller kirkekontoret.

Samtaler om  
litteratur

Konfirmandstuen kl. 10.00

onsdag den 9. juni 

og onsdag den 11. august

Onsdag d. 9. juni kl. 10.00, samtaler 

vi om Stine Pilgaards roman ”Meter 

i sekundet”

Følg med på hjemmesiden 

om den 11. august.
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STUDIEKREDS BIBEL 2020
Sidste torsdag i måneden i konfirmandstuen

Den 24. juni kl.10.30-12.00 (NB! Formiddag)

Juli sommerferie

Den 26. august kl.16.30-18.00

Vi læser en kort tekst fra Bibelen i den nye oversættelse fra 2020. 

Sammenligner den med tidligere oversættelser. Drøfter hvad vi hører 

i teksten. Taler om forfatterens budskab. Undrer os, stiller spørgsmål, 

byder ind. De tilstedeværende den pågældende gang udgør et fortolk-

ningsfællesskab.

Tilmelding nødvendig a.h.t. forsamlingsreglerne.  

Send en mail: etg@km.dk

Mere info: Sognepræst Eva Tøjner Götke, tlf. 66125678 e-mail: etg@km.dk

BØRNEHAVER PÅ SOMMER-KIRKEBESØG
Onsdag den 23. juni fra kl.9.30

Vi savnede børnenes besøg i julen, så sangpædagog Elsebeth Johansen og 

Eva Tøjner Götke har inviteret sognets børnehaver til sommer-kirkebesøg 

ude og inde. Børnehaverne er kommet institutionsvis i foråret og har været 

samlet på græsset ved p-pladsen. Vi slutter sommerbesøget med et kirkebe-

søg, hvor børnene, institutionsvis, får lov at opleve rummet, høre orglet, se 

glasmosaikkerne og høre Eva fortælle og Elsebeth synge for.

Jeg har gemt alle fotografierne af 

mine konfirmandhold, siden jeg 

blev præst her i 1994. Det er sjovt 

at finde dem frem, når en tidligere 

konfirmand kommer og skal vies el-

ler have sit barn døbt. I alle de år har 

vi i kirken haft besøg af Claus Mil-

ling og hans fotostativ. Billederne 

afslører moden, frisurerne afslører 

stilen, og konfirmandernes udtryk 

afslører Claus Millings evne til at 

få de unge til at glemme sig selv og 

i stedet tænke på den store dag og 

smile naturligt. 

For det meste har Claus kunnet fo-

tografere os ude på græsplænen ved 

indgangen til sognesalen. Og altid 

med mange andre fotografer bag 

sig. Konfirmanderne har fået deres 

øjeblik som filmstjerner ved en 

Oscaruddeling. Andre gange har vi 

måttet stille konfirmationsstolene 

frem foran korbuen i kirken.  

Og de laveste af drengene har fået 

lov til at stå på det øverste trin på 

trappen. I år er alle nået at skyde 

i vejret på grund af corona. Ikke i 

kraft af pandemien (!) men fordi vi 

to gange nu har måttet udskyde kon-

firmationerne med tre måneder. 

Også i år når konfirmanderne at be-

gynde i 8. klasse, før de skal i konfir-

mationstøjet og hen i kirken og sig 

ja – og med håndspålæggelse blive 

bekræftet i deres dåb. Det har været 

et meget specielt år – med mange 

uger, måneder, med morgenhår og 

med computeren på dynen. Tak for 

jeres tålmodighed, I konfirman-

der! Jeg er sikker på, at I aldrig vil 

glemme jeres konfirmationstid. Det 

vil vi præster heller ikke. Til lykke 

med jeres konfirmation i august og 

september!

Eva Tøjner Götke

Hus-fotograf i 
over 25 år

Portrætfotograf Claus Milling har siden 1992 taget billeder ved konfirmationerne.  
Mange af de unge har han også fotograferet i de lokale vuggestuer og børnehaver.  
I over 25 år har Claus arbejdet som selvstændig fotograf i området.



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

6. 1. s. e. trinitatis 
10.00 Eva Tøjner Götke

13. 2. s. e. trinitatis 
10.00 Eva Tøjner Götke

20. 3. s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

27. 4. s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

 
JULI 
4. 5. s. e. trinitatis 
10.00 Eva Tøjner Götke

11. 6. s. e. trinitatis 
10.00 Eva Tøjner Götke

18. 7. s. e. trinitatis 
10.00 Eva Tøjner Götke

25. 8. s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

AUGUST 
1. 9.s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

4. Onsdag 
17.00 Per Lysgård Madsen 
Sang og meditation

8. 10.s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

15. Konfirmation 8.b  
10.00 Per Lysgård Madsen

22. 12.s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen 
Afskedsgudstjeneste

29. Konfirmation 8.a 
10.00 Eva Tøjner Götke

 

SEPTEMBER 
1. Onsdag 
17.00 Eva Tøjner Götke 
Sang og meditation

5. Konfirmation 8.c 
10.00 Eva Tøjner Götke

12. 15. s. e. trinitatis 
10.00 NN

Hvad sker der i kirken?
Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev på hjemmesiden, www.thomaskingoskirke.dk og følg Thomas Kingos Kirke på Facebook. 

Så vil du kunne følge med i, hvad der foregår i kirken her i en tid, hvor det er svært at langtidsplanlægge.  

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


