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Af Anna Jensen

Jeg glæder
mig til jul
Hvert år glæder jeg mig til jul, men
i år 2021 glæder jeg mig mere end
sidste år.
Sidste år blev julen den mærkeligste,
ikke bare i mands minde, men i 1000 år.
Aldrig før har kirken været lukket
i julen. Kirken har haft åbent trods
krig og pest, men i det Herrens år
2020 om aftenen den 23. dec. lukkede
vi kirken pga. den buldrende coronaepidemi.
Jul blev det nu alligevel. Julen blev
for de flestes vedkommende fejret i
nærmeste familie uden de store julefrokoster og fjerne familiemedlemmer, men julegaver og juleglæden
blev delt.
Alligevel sidder sidste jul nærmest
som et traume i menighedsråd og
kirkens ansatte.
Vi havde stillet det hele an. Vi havde
udtænkt Coronasikre planer, sat ind
med ekstra-gudstjenester og online
versioner, og så faldt det hele til
jorden med et langt suk.
Juleaften gik jeg op i kirken.
Kirken stod med fuld varme på, i
alle bænkerækker var der sat julelys,
grantræet duftede, sangarkene lå
klar, men kirken var rungende tom.
Derfor glæder jeg mig til julen i år.
Jeg drømmer om en fyldt kirke

juleaften, jeg glæder mig til at synge
julesalmerne, at se børnene, når de
i deres fineste tøj trisser rundt på
midtergangen.
Jeg drømmer om at se mennesker
mødes, at gamle skolekammerater
hilser på hinanden, og naboer nikker og råber julehilsner tværs hen
over bænkerækkerne.
Jeg glæder mig til at se skolebørnenes krybbespil, at se deres øjne
skinne, når de står i koret og ved,
at også de er med til at sprede juleglæde.
Jeg glæder mig til julekoncerterne.
”Best of Messiah” 1. s. i advent og
den rytmiske julekoncert d. 4. dec.
Jeg glæder mig til julemorgen, gudstjenesten 1.juledag har en særlig stilhed og inderlig juleglæde over sig.
Da hører jeg Guds engle vandre op
og ned på salmens tonestige.
Da ved jeg, at jul ikke kun er noget,
vi selv finder på, noget vi fejrer for
at få tiden til at gå, nej, Jul er Guds
gave til menneskene.
Et barn blev født, fordi Gud selv vil
være på jorden, han vil være blandt
sine mennesker.
Jorden er ikke et tomt og gudsforladt
sted, nej Gudsriget findes her midt i
blandt os. Himmerigs konge blandt

os bor, han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord,
og lover os englevinger.
Denne jul drømmer jeg om en fyldt
kirke.
I skrivende stund ved vi ikke hvordan coronaen vil udvikle sig, men
vi håber!
Englene er allerede ankommet. Der
er engle i vinduerne, engle i glas
og engle i papir. I salmerne er der
engle, der daler ned i skjul, lønligt,
(det betyder skjult eller usynligt) går
de iblandt os.
Og så er der englen på marken, der
julenat sagde til hyrderne: ”Frygt
ikke.
For jeg kommer med en god nyhed,
som skal være til glæde for hele
folket”.
Derfor glæder jeg mig til jul, for glæden skal være for hele folket, ikke
kun for hver enkelt, men en fælles
glæde som den kan opleves, når
alle mennesker i kirken på én gang
vil trække vejret ind og sammen
istemme julesalmerne.
Glædelig jul!
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Ny sognepræst i
Thomas Kingos kirke

Aktiviteterne i Thomas
Kingos Kirke er vendt tilbage

Det er ikke så tit, det sker i Thomas Kingos kirke, at der skal
indsættes en ny præst.
Den 11. sep. blev jeg, Anna Jensen indsat som sognepræst,
egentligt som afløser for Per Lysgaard Madsen, men pr. 1.
okt. overtog jeg stillingen som kirkebogsfører.
Tak fordi I har taget så godt imod mig, jeg har mødt mange
varme og venlige mennesker, som gør det lettere for min
familie og jeg at falde til i sognet.
Nu skal Thomas Kingos kirke igen have ny præst.
I skrivende stund er ansættelsesproceduren i gang og om
alt går som planlagt, kan vi begynde år 2022 med indsættelse af den nye præst 1. jan kl. 16.00.
Heldigvis har Per Lysgaard Madsen hjulpet til i den svære
overgang og fået det hele til at glide i efteråret.
Herfra skal lyde en stor tak for Per for godt kollegaskab og hjælp.
Nu glæder vi os til byde den nye præst velkommen, og
håber at mange vil begynde det nye år med festgudstjeneste i kirken.

Højskoleeftermiddage, koncerter og foredrag, som vi har
været vant til.
Vi har sagt farvel til vore præster Eva og Per og goddag
til Anna.
Menighedsrådet håber på, at der kan holdes indsættelsesgudstjeneste af ny præst den 1. januar 2022.
Vi arbejder også på at ansætte en kirkemedarbejder til
bl.a. at varetage juniorkonfirmander og børneklub samt
opsøgende og udadvendt arbejde i forhold til skoler og
institutioner.
Jeg vil på menighedsrådets og egne vegne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul samt et godt og
lykkeligt nytår.
Vibeke Nielsen, formand.

Anna Jensen, sognepræst.

Af Vibeke Nielsen

marts

februar

januar

december

Aktivitetskalenderen
Tidspunkt

Beskrivelse

Lørdag den 4. kl. 16.00:
Onsdag den 8. kl. 17.00:
Torsdag den 16. kl. 17.00:

- Julekoncert med ”Syng Selected”
- Herreklubben – Julemøde
- Koncert – Forventninger i skumringen

Lørdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag

-

den
den
den
den
den

8.
12.
12.
13.
19.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16.00:
9.30:
17.00:
14.30:
19.00:

Torsdag den 3.

kl. 14.30:

Onsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

kl.
kl.
kl.
kl.

den
den
den
den

9.
10.
24.
27.

17.00:
19.00:
19.00:
14.00:

Torsdag den 10. kl. 14.30:

Koncert – Nytår for orgel!
Opstart af babysalmesang
Herreklubben – Ældrerådet i Odense
Højskole – kirkehistoriker Jens Rasmussen – Præstegårdskultur
Foredrag – Kulturarvschef Jens Toftegaard – industribyen Odense
under forvandling

-H
 øjskole – Overinspektør, arkæolog Jesper Hansen, OBM –
Vikingernes (om)verden
- Herreklubben – 43 spændende år i dansk politi
- Koncert – Musik for cello og orgel – debutkoncert
- Foredrag – Professor Anne-Marie Mai – litteraturens steder
- Børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning
-H
 øjskole – Gymnasielektor Hanne Bache – Australiens oprindelige
befolkning
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Koncerter i kirken
– december-februar
Lørdag d. 4/12 kl. 16: Julekoncert med ”Syng Selected”
Kirken slår dørene op for et brag af en julekoncert med ”Syng Selected” - et
rytmisk a cappella-kor, bestående af 32 af Danmarks dygtigste, unge korsangere i alderen 18-30 år. Syng Selected blev grundlagt af kororganisationen Syng
i 2014 og er på få år blevet et internationalt navn inden for rytmisk kormusik.
Foruden koncerter på flere prominente scener i Danmark har koret turneret i
Israel, Sverige og senest New York i 2020, hvor koret vandt konkurrencen ACA
Idol. Koret er et projektkor og skifter derfor dirigent hver andet år. I øjeblikket
dirigeres Syng Selected af Morten Vinther Sørensen, nok mest kendt for sine ti
år i The Real Group. Der er lagt op til en musikoplevelse helt i særklasse!

Torsdag d. 16/12 kl. 17: Forventninger i skumringen
Organist Torben Krebs spiller en halv times orgelmusik til advent og jul på
kirkens store Marcussen-orgel. Programmet byder på dansk, tysk og engelsk
advents- og julemusik af bl.a. Otto Malling, Max Reger og John Rutter. Nyd en
fredfyldt musikalsk stund midt i juletravlheden!

Lørdag d. 8/1 kl. 16: Nytår for orgel!
2022 skydes ind på musikalsk vis med et festfyrværkeri af et orgelprogram!
Foruden et bredt udvalg af orgellitteraturens absolut kendteste og mest virtuose værker (J.S. Bachs Toccata & fuga i d-mol, C-M. Widor’s Toccata fra 5. orgelsymfoni m.m.) byder programmet på arrangementer af festlig nytårsmusik
fra nær og fjern – fra ABBA’s ”Happy New Year” til ”Radetzky March” af Johann
Strauss den Ældre. Kirkens fantastiske orgel er et ”1-mands orkester”, hvilket
vil blive illustreret på bedste vis af Torben Krebs!

Torsdag d. 10/2 kl. 19: Musik for cello og orgel – debutkoncert
Cellist Asger Agerskov Buur og Torben Krebs spiller en koncert med både nyere
og ældre musik. Programmet byder bl.a. på ”Aria and Fugue” (2015) af den amerikanske komponist David Conte og J. S. Bachs vidunderlige gambesonate i D-dur.
Kombinationen cello og orgel er utroligt velklingende, hvilket har inspireret de
to musikere til at etablere denne helt nye duo. Koncerten er duoens ”debut”.
Asger Agerskov Buur

”Syng Selected”
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Menighedsplejen
Menighedsplejen er ikke et egentligt udvalg under Menighedsrådet. Den har
sine egne vedtægter og bestyrelse og er knyttet til Thomas Kingos kirke. I bestyrelsen er sognepræst Anna Jensen, Inger Jespersen, og fra Menighedsrådet
Elise Dyrbye Hansen og Else Reffstrup, sidstnævnte er formand.
Vi har etableret en ”BESØGSTJENESTE” for år tilbage, og der har været meget
tilfredshed med denne. En af velfærdssamfundets følger kan være: ensomhed
og isolation. Mange har i dag familien spredt over et stort område. Vi ved, at
alle tidligere ”brugere” har været glade for ordningen og tror, at der findes
nogle i sognet, der kunne have gavn af en besøgstjeneste. Måske er der flere,
der tidligere har været flittige til at bruge kirkens arrangementer, der ikke er
så mobile mere. Nu vil vi så prøve at få kirken ud via besøgsvenner og vise
omsorg for dem, der måske ikke så let kan komme til os. Vi håber, at mange
kunne have glæde og gavn af møder mellem ligeværdige besøgsværter og
besøgsvenner.
Derfor søger Besøgstjenesten både besøgsværter og besøgsvenner.
Hvis du enten gerne vil have besøg eller tilbyde dig som besøgsven, så
henvend dig til: Else Reffstrup, tlf. 26 70 77 21
NB: Der ligger udførlige pjecer ved Kirkens og Sognehusets indgang. Og ved
indgangen til kirkens kontor.
Eller du kan hente pjecen her også:
Thomaskingoskirke.dk/aktiviteter/menighedsplejen

Babysalmesang
Holdstart onsdag den 12. januar
2022 kl. 9.30 for babyer, som på
tidspunktet er 0 - ca. 8 måneder
gamle.
Maks 14 deltagere
Tilmelding skal ske på mail til
Kirkekontoret –
thomaskingos.sogn@km.dk med
angivelse af eget og
barnets navn, adresse, mail og
telefonnummer.
Underviser: Rikke Petersen.

Corona-info
Ved gudstjeneste og kirkelige handlinger er det en god idé altid at medbringe gyldigt Coronapas. Coronapas beviser vaccination eller påbegyndt vaccination. PCR-test eller kviktest, som ikke er ældre end hhv. 96 timer (PCR-test) og 72 timer (kviktest).
Hvis der er en forventning om et deltagerantal i nærheden af 200 personer til gudstjenesten eller den kirkelige handling.
Skal der vises gyldigt Coronapas ved indgangen.
Forventes under 200 deltagere skal der ikke forevises Coronapas. Møder der mod forventning flere end 200 frem, og der
ikke er kontrolleret Coronapas ved indgangen, lukkes der for adgang, så deltagerantallet ikke overstiger 200.
Alle arrangementer, som foregår i sognehuset og i kirken, er underlagt de til enhver tid gældende restriktioner.
Følg med på hjemmesiden thomaskingoskirke.dk, hvor vi løbende opdaterer reglerne.
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Højskoleeftermiddage
14.30 – 16.30 i sognesalen
Præstegårdskultur
13. januar kl. 14.30
Jens Rasmussen er tidligere hospitalspræst ved Odense
Universitetshospital. Kirkehistoriker.
Har for nylig udgivet bogen: Præstegården i lokalsamfundet.
Dagligliv og kulturarv.
Bogen har fået fine anmeldelser, og den drøfter både fortid,
nutid og fremtid. Foredraget er aktuelt for os, for vi har to
præsteboliger i vort sogn.

Vikingernes (om)verden
3. februar kl. 14.30
Ved overinspektør og arkæolog Jesper Hansen,
Odense Bys Museer
Vikingetiden er blandt de mest sagnomspundne perioder i Danmarks historie, og
farverige historier om krige, konger, guder og handel er utallige.
I foredraget ser vi nærmere på organiseringen og udviklingen af det samfund, der
prægede og muliggjorde vikingetidens Danmark. Vi ser også nærmere på, hvordan
vi med ny teknologi kan få ny viden om vikingetidens skibe og om de handelsruter, der var så afgørende for vikingernes succes på både den hjemlige og den
internationale scene.

Kan vi lære noget af Australiens
oprindelige befolkning?
10. marts kl. 14.30
Ved Hanne Bache, tidl. gymnasielektor
Jeg har i mange år beskæftiget mig med den aboriginale befolkning i Australien
– deres kunst og kultur. Det har betydet mange spændende ophold i fjerntliggende bosættelser i det nordlige og centrale Australien og resulterede i en
bogudgivelse i 2000.
Det moderne menneskes hverdag er i høj grad præget af tidspres, vækst og evindelig stræben fremad. Vi har også over tid presset vores kultur ned over verdens
oprindelige kulturer med ødelæggende konsekvenser for den globale diversitet.
Det gælder i høj grad Australiens oprindelige befolkning, aboriginerne, hvis kultur har eksisteret ubrudt i mere end 50.000 år. Men trods den britiske kolonisering i 1780 og alt det denne medførte, er kulturens kerneværdier stadig intakte.
I foredraget vil jeg belyse de centrale træk i den aboriginale kultur og kunst og
trække linjer til vore egen levevis.
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Foredragsaften
kl. 19.00 i Sognesalen
Industribyen Odense under
forvandling 1970-2022
19. januar kl. 19.00

Litteraturens
steder
24. februar kl. 19.00

Ved Jens Toftgaard, kulturarvschef
ved Odense Bys Museer
Odense var indtil omkring 1970 en
markant industriby med betydelige
virksomheder som Stålskibsværftet,
Thomas B. Thrige, Brandts Klædefabrik og mange flere. Den fase af
industritiden sluttede imidlertid forholdsvist brat, og byen måtte gå nye
veje fx med udvikling af videns- og
oplevelsesvirksomhed.

Ved Anne-Marie Mai, SDU
Når vi fortæller om dansk litteratur,
er det ofte de store forfatterpersonligheder, der er i fokus, eller de
mange perioder, vi kan opregne fra
oldtid til nutid.

En ny Fugl Phønix rejste sig imidlertid, da byen Odense
blev et centrum for en mulig ny industri med robotter og
droner. Foredraget vil tage os med på en overflyvning og
på en tur i byen gennem de seneste cirka 50 år fra tung
industri til robotternes magi.

Men kan også gå frem på en anden
måde og se på de steder, hvor litteraturen er blevet til og er blevet læst og formidlet.
Foredraget fortæller om nogle af de mange spændende
litteratursteder, der har formet dansk litteratur.
Vi ser eksempler på herregården, kirkens huse, mediehuset og storbyen som litteratursteder og får lejlighed
til at møde adelsdamen Anne Krabbe, der samler viser,
skribenten Herman Bang, der skildrer livet rundt om i
Danmark, og storbydigteren Dan Turèll, der valfarter til
New York.

Grønlandsk-dansk
Helligtrekonger gudstjeneste
Torsdag den 6. januar 2022 kl.17.00
Efter en kort pause i 2021 på grund af Covid-19 kan
Thomas Kingos Kirke og Det Grønlandske Hus i Odense
igen i fællesskab invitere til grønlandsk-dansk Helligtrekonger gudstjeneste den 6. januar.
I Grønland er der tradition for at afslutte julen ved Helligtrekonger den 6. januar. Derfor har Thomas Kingos kirke
i mange år haft et samarbejde med Det Grønlandske Hus,
som i dag holder til på havnen i Nordatlantisk Hus, om at
fastholde denne tradition, så både danskere og grønlændere får mulighed for at sige et sidste farvel til julen på
denne måde.
Traditionen tro skal der igen synges både på grønlandsk
og dansk, du kan opleve det grønlandske kor Umiaq og
efter gudstjenesten bydes alle til kaffemik i salen.
Helligtrekonger gudstjenesten holdes af sognepræst Anna
Jensen og Præst for den grønlandske menighed i
Danmark Marianne Lynge Krog.
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SERIE:
KUNST I
KIRKEN

Af Erling Sørensen

”Udsigten”
– til hvad?
af maler, Seppo Mattinen
For et par uger siden, mens vi sad på de blå stole i Nice
ved det solbeskinnede Middelhav, tikkede der en mail
ind på den allesteds nærværende mobil: ”Om jeg kunne
tænke mig, at anmelde et af kirkens nye kunstværker fra
Ny Carlsberg Fondet i næste kirkeblad.”
Sådan en opfordring siger man da ikke nej til, selv om
man er mere økonom end kunsthistoriker.
Så med udfordringen vakt, begyndte jeg at granske i min
hukommelse, om jeg kunne komme i tanke om nogle af
de billeder, der var tale om.
Men der kom ikke lige nogen frem på lystavlen. Det er
nok lige som, hvis man er gået igennem en kunstudstilling uden at afsætte den helt store tid til betragtning
og fordybelse. Men det har jeg så nu fået anledning og
lejlighed til i forhold til den fine række af kunstværker,
som Kirken har fået doneret af Ny Carlsberg Fondet.

Kommet hjem med det blå Middelhav i frisk erindring,
har jeg valgt at fordybe mig i Seppo Mattinens oliebillede
”Udsigten”, som hænger i Kingo stuen.
Billedets motiv af godt 20 mennesker i en lav sol på en
strand, har jo på en måde noget til fælles med, hvad vi
netop har oplevet på Promenade des Anglais i Nice. Men
ud over de mange mennesker og udsigten til hav, så
hører ligheden også op.
Hvor de mange mennesker, som går, sidder eller bader
langs Promenaden i Nice, er veltrimmede, veltilfredse
og fulde af forventninger til, hvad aftenen vil bringe af
happy hour drinks og hænge ud steder, så er de mennesker, vi ser på stranden i Mattinens billede, grå,
forstenede og triste med hovedet bøjet og uden noget at
sige til hverandre.

THOMAS KINGOS KIRKEBLAD / DECEMBER - FEBRUAR 2021-2022 / 9

Hvem er de? Hvorfor står de der?
Kunne det være et sindbillede på flygtninge eller emigranter, som er nået så langt, som deres ressourcer og
kræfter har kunnet bringe dem, og nu kigger de håbløst
mod det forjættede land, som Ingemann skriver det i sin
sang, ”Der står et slot i Vesterled”, uden kræfter eller håb
om hjælp til at klare den sidste uoverstigelige forhindring.
Hvis man vil trække yderligere en parallel til en bibelsk
situation, kunne det være Jødernes udgang fra Ægypten.
Deres flugt kunne jo også være endt ved Havet, hvis ikke
man havde været stærk i håbet og troen på, at Herren
ville komme til hjælp og skille vandene til en flugtvej fra
ægypterne over i sikkerhed til det forjættede land.

Vi kan jo ikke vide, om det er flygtninge-temaet, som
Mattinen har haft i tankerne med sit billede.
Men i hvert fald boede han i Italien mellem Rom og Napoli i 2016, hvor flygtningesituationen over Middelhavet
blev mere og mere traumatisk.
Og så kan vi måske tilføje et håb om, at Middelhavet igen
bliver et bindeled – som det var i Romertiden, for den tidlige kristendom, for udbredelsen af islam – og ikke en
dødsensfarlig forhindring for folks håb og forventninger.
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SERIE:VEJE/GADER I SOGNET

En stille gade,
Sadolinsgade
Men en gang om året er gaden fuld
af mennesker, både dem der bor der
og mange, der kommer til udefra.
Det er det årlige loppemarked, der
sidst i august kalder beboerne ud
med det, de gerne vil sende videre til
andre for et mindre beløb. De kommer også fra sidegaderne med boder,
et tegn på knyttede kontakter.
Alle sætter hver deres egen lille bod
op med blomster, tøj, møbler, legetøj,
cykler, nips, kunsthåndværk og
andet godt, der har nået en tid, hvor
det skal videre.
Udefra valfarter store og små, amatører og professionelle opkøbere, som
nyder en dag på Sadolinsgade, hvor
man kan prutte om prisen.

Mens loppemarkedet er i gang, er
der en god mulighed til at få en snak
med dem, som der ikke tales med
så ofte.
Der hygges, og nye kontakter knyttes. Børnene har også fine muligheder for at mødes på nye måder. De
har bl.a. dåsekast, tombola, flødebollekast og hjemmebagte kager.

Af Iver Tidemand

”Søren Købmand”, som den sidste
butik.
Her er et lille udvalg af billeder fra
årets loppemarked. Flere kan findes
på loppemarkedets Facebook side:
Danmarks længste loppemarked

Og med sin egen sjæl knytter loppemarkedet en ny tid til Sadolinsgade,
der ellers ofte kan være stille med
legende børn og ikke mange biler
gennem gaden.
Gaden har meget at byde på af historie med de mange butikker der en
gang var i gaden. Her i 2021 lukkede

Walk and talk – Gåtur fra kirken
Torsdage kl.14.30-16.00 (undtagen på helligdage og ved arrangementer i sognehuset)
Kan du godt lide at gå en eftermiddagstur? Og vil du gerne følges med nogen, så mød op foran kirken om torsdagen
kl.14.30. Vi går i et roligt tempo, så alle kan være med. Og i alt slags vejr!
Merete Boserup, menighedsrådsmedlem
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OPSLAGSTAVLEN
Læs mere og få overblik over vores arrangementer på www.thomaskingoskirke.dk
Børnegudstjenester – Der skal være lys!
Tirsdag d. 11. jan kl. 17.00 indbyder vi til børnegudstjeneste i kirken.
”Der skal være lys, sagde Gud, og der blev lys.” Temaet for børnegudstjenesten er lys. Julen er ovre og den grå januar godt i gang, alligevel går vi
mod lysere tider.
Efter gudstjeneste er der dejlig mad i sognesalen.
Det koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn.
Tilmelding til sognepræst Anna Jensen på ansj@km.dk eller 29771311.
Fastelavn d. 27. feb. kl. 14.00
Børnegudstjenesten i februar fejres fastelavns søndag. Børn og andre
barnlige sjæle er meget velkomne til at komme udklædt i kirken. Efter
gudstjenesten er der tøndeslagning, boller og kaffe/saftevand.

Herreklubben
I konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden fra 17.00 til 19.30
8. december: Julemøde
Anna Jensen vores nye præst fortæller.
12. januar: Formand for ældrerådet i Odense Dagmar Andersen.
•	Ældrerådets indflydelse på den politiske proces på ældreområdet i
Odense.
•	Rådets organisering i forhold til at rådgive om ældrepolitiske spørgsmål af enhver art i Odense Kommune.
•	Har der været konkrete områder, hvor rådets påvirkning har haft indflydelse på de politiske beslutninger.
På mødet skal vi også drøfte klubbens visioner og fremtid.
Hvad forventer deltagerne at få med hjem, og hvad kan den enkelte selv
byde ind med, så aftnerne føles vedkommende og givende?
9. februar: Besøg af Torben Rasmussen
43 spændende år i dansk politi.
Fra gadebetjent på Vesterbro til drabs- og brandefterforsker i provinsen.
Tilmelding tirsdagen før til lenebochr@mail.tele.dk

Sang og meditation
Onsdage den 5. januar og 2. februar kl. 17 i kirken
Alle er velkomne
På folkekirkelig vis forventes der ikke særlige forudsætninger.
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

ADRESSELISTE:
Sognepræst Anna Jensen,
træffes bedst tirsdag-fredag kl.
12-13, Hannerupgårdsvej 10,
tlf. 29 77 13 11, personlig samtale
efter aftale.
Sognepræst N.N.,
Ansat fra den 1. januar 2022
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13, tlf 21 15 10 43,
personlig samtale efter aftale.
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,
Merete Boserup og
Ansvarshavende Anna Jensen.
BIDRAG TIL KIRKEBLADET:
Kan indbetales på konto
5387-0000242358,
mærket Kirkebladet.
MobilePay: 39586
NÆSTE NUMMER UDKOMMER:
Marts 2022.
Deadline 20. januar
LAYOUT/TRYK:
Mouret, Odense/Clausen Grafisk
FORSIDEBILLEDE:
Folkekirkens Materialebank
www.thomaskingoskirke.dk

Gudstjenester
DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

1. Sang og meditation
17.00 Anna Jensen

1. Nytårsdag
16.00 N.N.
Indsættelse af ny præst
Efterfølgende sammenkomst i
sognesalen

2. Sang og meditation
17.00 N.N

5. 2. s. i advent
10.00 Anna Jensen
9. De ni læsninger
19.00 Anna Jensen
12. 3.s. i advent
10.00 Karin Jeldtoft
19. 4.s.i advent
10.00 N.N.
20. Skolejul
14.00 Anna Jensen
21. Skolejul
9.00 Anna Jensen

2. Helligtrekongers søndag
10.00 Anna Jensen
5. Sang og meditation
17.00 N.N.
6. Grønlandsk-dansk
Helligtrekonger gudstjeneste
10.00 Anna Jensen

6. Sidste s. e. helligtrekonger
10.00 Anna Jensen
13. Søndag septuagesima
10.00 N.N.
20. Søndag seksagesima
10.00 Anna Jensen.
27. Fastelavnssøndag
10.00 Anna Jensen
14.00 Anna Jensen
Fastelavn for børn

9. 1. s. e. helligtrekonger
10.00 N.N.
11. Børnegudstjeneste
17.00 Anna Jensen

24. Juleaften
10.00 Anna Jensen
13.00 Hans Jørgen Jeppesen
14.00 Hans Jørgen Jeppesen
15.00 Anna Jensen
16.00 Anna Jensen

23. 3. s. e. helligtrekonger
kl. 10.00 Anna Jensen

25. Juledag
10.00 Anna Jensen

30. 4. s. e. helligtrekonger
10.00 N.N.

16. 2. s. e. helligtrekonger
10.00 N.N.

MARTS
2. Fastegudstjeneste
17.00 Anna Jensen
6. 1. s. i fasten
10.00 N.N.
13. 2. s. i fasten
10.00 N.N.

26. 2. Juledag
10.00 Erik Ransby

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

