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Præsentation af sognepræst
Kristian Mejrup

Af andre ting, der er gået i arv, er
det føromtalte jubilæumsskrift.
Det har været sjovt at læse.
Bogen stammer fra samme årti, hvor
jeg som stor dreng var til min farfars og
siden min farmors begravelse i kirken.
De boede i sognet, blev gift i Thomas
Kingos kirke d. 4. december 1943, og
min far og hans brødre er derfor alle
døbt i kirken.
Da jeg viste jubilæumsbogen for min
far, blev han helt nostalgisk.
Han genkendte navne, en særlig
nadversalme, sin gamle klaverlærerinde
– og han fortalte, at han som ung
mand havde været på besøg hos
enkefrue Germaine Poulsen, som
havde skænket ham teologiske bøger.
Sjovt som gamle genstande, ord og
billeder kan puste liv i gamle minder.
I 1999 - samme år som jubilæumsbogen udkom, begyndte jeg på Fyens
Studenterkursus på Hunderupvej.
Jeg flyttede dog året efter til
København, hvor jeg blev student
fra Gentofte Studenterkursus i 2001.
Louise, som i dag er gymnasielærer
på Skt. Knuds gymnasium, er fra
Glamsbjerg.
Efter gymnasiet flyttede hun til
København, hvor vi tilbragte
studietiden sammen, hun på dansk
og retorik, jeg på teologi.
Vi har sammen været på studieophold

Kristian Mejrup

I marts måned skal vi synge nr. 873 Usynlige, som ingen
kan beskrive. Hans Anker Jørgensen skrev salmen tilbage
i 1990, men i 2008 fandt han salmen frem igen og ændrede
den en smule. Medmenneskelighed, antikapitalisme og
miljøet har altid været omdrejningspunkt for Hans Anker
Jørgensens digtning. Salmens 6. vers er klimaaktuel: Lyt
til bøn og gråd/ og giv os gode råd/ før jorden brænder.

I 2015 skrev Katrine Muff Enevoldsen (kendt fra Fællessang
på DR) en fin og lidt dristig melodi: Efter 4. linje er en pause,
som understreger teksten.
I april skal vi synge en af de allerkorteste salmer nr. 848
Du har åbnet din lysende bue. Hele salmen kan synges på
38 sekunder, men selvom en salme er kort, kan den godt
være smuk. Iben Kroghsdal skrev den i 2015 og Kristian La
Cour, musiklærer på Askov Højskole har skrevet melodien.
I maj skal vi med Vibeke Gundelach synge om foråret i nr.
833 Der flammer en ild. Digteren får vævet naturbeskrivelserne sammen med Kristusbegivenheden. Kristus bliver
ånd, der kan trænge ind i vores hjerter og give os levende
vand at drikke. Erik Sommer skrev i 2015 en ny melodi til
salmen, som giver den lidt Højskolesangbogspræg.

Ny medarbejder

Kristian er sproglig student fra

Mit navn er Dorthe Wortmann, og jeg blev 1/1 2022 ansat
som kirkelig medarbejder. Min opgave bliver primært at
tage mig af børneaktiviteter, naturligvis i samarbejde med
præsterne. Jeg skal bl.a. stå for juniorkonfirmanderne,
deltage i børnegudstjenesterne og ikke mindst puste liv i
Kingoklubben igen. Derudover varetager jeg kontakten til
skole og børnehaver i sognet.
Jeg har en baggrund som friskolelærer og har gennem
mange år undervist børn i bl.a. billedkunst, håndarbejde og
fortælling. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med
arbejdet og bruge mine kompetencer i nye sammenhænge.
Mon ikke der sniger sig lidt billedkunst ind i Kingoklubben!

Fyens og Gentofte studenterkursus, cand.
theol. fra Københavns Universitet (2010), ph.d. i
kirkehistorie samme sted (2016) og siden 2019
sognepræst. Han er gift med Louise.

Aktivitetskalenderen

Sammen har de drengene Karl, Villy og Ivan
på 11, 8 og 4. De sidste par år har han arbejdet

Tidspunkt

som vikarierende præst i Fyens Stift. Med

Onsdag

d. 9.

kl. 17.00

– Herreklubben: Besøg af Dagmar Andersen fra ældrerådet.

Torsdag

d. 10.

kl. 14.30

– Foredrag: Kan vi lære noget af Australiens oprindelige befolkning?

farver, rod og larm er familien nu flyttet ind
i den fine embedsbolig ved siden af kirken.

Marts

I kælderen på Platanvej 10 står et
bordtennisbord, som er gået i arv fra
forgænger til forgænger.
Det var med til at gøre flytningen til en
leg for vores tre drenge, Karl på 11, Villy
på 8 og Ivan på 4.
Ting går i arv, når man flytter i embedsbolig.
Foruden bordtennisbordet medfulgte
også et gammelt brændekomfur og et
pengeskab.
Pengeskabet har været brugt til
opbevaring af kirkebøgerne, men de
opbevares i dag et andet sted.
Pengeskabets primære indhold er derfor
i dag et par splinter fra den bomberegn,
der d. 26. februar 1942 smadrede tre
villaer i lokalområdet og nær havde
omstyrtet Thomas Kingos kirke.

Brændekomfuret i kælderen på
Platanvej 10 spekulerer jeg stadigvæk over, hvornår det mon skal
tages i brug.
Nogen har nævnt, at det påhviler
præsterne i Thomas Kingos kirke
at stå for tilberedningen af en stor
påskekirkefrokost på Skærtorsdag.
Vi får se, om påskelammet skal derind.

i Lyon i Frankrig og i Halle i Tyskland.
Nogen siger drillende, at fynboer er
født med elastik i ryggen.
Vi flytter ud, søger væk, men trækkes
før eller siden tilbage til fødeøen.
Det samme skete for os, og det er vi
faktisk glade for.
Vi ser nu frem til at gå på opdagelse
i det nye gamle, til at blive en del af
sognet og bidrage til dets aktiviteter.

April

Flytningen var spændende og hektisk.
En spagat mellem vores private hus
i Bellinge og embedsboligen; min
gamle præstevikarstilling i Nyborg
provsti, som jeg fratrådte efter to
nytårsgudstjenester 1. januar 22, og
den nye faste stilling i Thomas
Kingos pastorat, som jeg tiltrådte
den 2. januar 22.
Heldigvis er Louise (min kone) god
til at bevare overblikket.
Mens børnene blev passet af bedsteforældre, fik hun instrueret flyttemændene i, hvordan flyttekasserne
skulle fordeles i de nye rum.
Vi nåede endda i nogenlunde
udpakket tilstand at fejre nytårsaften i det nye hus.

Forinden havde kirkens første præst,
pastor Ejner Johannes Poulsen,
på profetisk vis fået bragt kirkens
glasmosaikker i sikkerhed, så de
ikke ville blive knust i tilfælde af
bombeangreb.
Derfor har vi dem stadigvæk i dag.

I efteråret indkøbte menighedsrådet salmebogstillægget
100 Salmer. Flere af salmerne er tidligere sunget fra løse
sangblade i kirken. Når man skal lære en ny salme, er
det ikke nok at synge den en enkelt gang. Der skal være
tid til både at lære melodien at kende og tygge drøv på
teksten. Derfor har vi besluttet at have en ”månedens
salme”, dvs. vi udvælger en salme, som synges ved hver
gudstjeneste en måned igennem.

Maj

Mellem jul og nytår 2021 flyttede jeg
med min familie ind i præstegården
på Platanvej 10. En historisk bygning
med egen indgang til kirken.
De to bygninger er begge fra 1924, og
deres tilblivelseshistorie er skildret
i Thomas Kingos kirkes jubilæumsskrift fra 1999.
Et eksemplar af dette skrift lå på mit
nye kontor på Platanvej.
Det bærer titlen: Med troen som bygherre. Historien om en kirke og dens
mennesker og udkom i forbindelse
med kirkens 75års jubilæum.

Månedens salme

Beskrivelse

Torsdag

d. 17.

kl. 17.00

– Fyraftenskoncert med Torben Krebs, orgel

Onsdag

d. 23. og d. 30

kl. 19.00

– BOBB: Studiegruppe ”Bibelen i oversættelser og bibelen i bidder”.

Torsdag

d. 24.

kl. 19.00

– Foredrag: Folkekirkens møde med flygtninge og indvandrere

Onsdag

d. 13.

kl. 17.00

– Herreklubben: Gardar Bjørnsson fra Island

Langfredag d. 15.

kl. 19.00

– Passionskoncert med TriOro

Onsdag

d. 20. og d. 27

kl. 19.00

– BOBB: Studiegruppe ”Bibelen i oversættelser og bibelen i bidder”.

Fredag

d. 29.

kl. 23.00 - 00.00

Onsdag

d. 11.

kl. 17.00

– Herreklubben: Snublesten

Torsdag

d. 12.

kl. 14.30

– Foredrag: ”Heksejagt”

Tirsdag

d. 17.

kl. 8.30 - 18.45

Onsdag

d. 18. og d. 25.

kl. 19.00

– BOBB: Studiegruppe ”Bibelen i oversættelser og bibelen i bidder”.

Søndag

d. 22.

kl. 16.00

– Præ-kandidatkoncert med mezzosopran Christina Holm.

– SoundScape – meditativ natkoncert med improvisation.

– Sogneudflugt: Hekse og godtfolk i Ribe
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Juniorkonfirmander
Efter en længere nedlukningsperiode
kan vi endelig åbne op for
juniorkonfirmanderne igen.
Normalt er tilbuddet til sognets 3. klasser,
men da undervisningen var aflyst
sidste år, gælder tilbuddet dette forår
sognets 4. klasser. Opstart bliver tirsdag den 22/2, og derefter mødes vi 7
tirsdag eftermiddage til hyggelige og
sjove aktiviteter. Formålet er at gøre
børnene fortrolige med kirken og
den kristne børnelærdom, og undervisningen er ment som et
supplement til skolens kristendoms-

Fastegudstjenester i Thomas Kingos
kirke og Sankt Knuds Provsti

undervisning. Da der er tale om et
begrænset antal undervisningsgange,
kan man tale om en ”smagsprøve” på
den egentlige konfirmationsundervisning i 7. klasse. Børnene skal
opleve, at det er godt og spændende at
komme til undervisning i sognehuset og
kirken, og de vil hver gang komme
til at synge, høre bibelhistorie,
arbejde kreativt og lege.

Fra gammel tid har faste været en del af forberedelsen til de store kirkelige højtider. De store fortællinger kaldte på
refleksion og fordybelse. Når vi i den brede offentlighed i dag taler om faste, gælder det ofte slankekure eller ramadan,
faste som kristent begreb er som oftest utydeligt eller direkte fraværende.
Fastetiden fortjener opmærksomhed. Fastetiden er en tid, hvor man skruer ned for noget, for at give plads til noget
andet, en fordybelsestid, hvor man tager sig tid til at reflektere over tilværelsens dybe spørgsmål og menneskets
forbundethed til Gud, verden og sin næste.
I Sankt Knuds Provsti er kirkerne gået sammen om at tilbyde korte andagter alle hverdage i fastetiden. I Thomas Kingos
Kirke er der fasteandagt onsdage d. 2., 16., og 30. marts kl. 17.00. (Dermed erstattes Sang- og meditation d. 2. marts af
fasteandagten). Den fulde oversigt over andagterne findes på www.fyensstift.dk/fyn-faster-og-fester, hvor der også er
mere uddybende om fastens historie, samtalekort om eksistentielle emner til at kickstarte samtalen derhjemme, anvisninger til personlig faste og meget mere. Vi håber, I har lyst til at tage del i såvel fastetid som påskefest, når den tid kommer!

Undervisningen varetages af præst
Anna Jensen og kirkelig medarbejder
Dorthe Wortmann

Han er sandelig opstanden!

Kingos kreaklub
Bibelhistorier, kunst og
kreative aktiviteter
Onsdage fra 15.30 – 17
i Thomas Kingos Kirke
Går du i 0-4. klasse og elsker du
billedkunst og en god historie, så er
det noget for dig. Med udgangspunkt
i bibelens univers og kirkens symboler,
arbejder vi med billedkunst.

Tilmelding til Dorthe Wortmann
(kirkelig medarbejder)
kmthomask1@gmail.com
eller tlf. 66125657
Første gang er onsdag
den 9/3 2022.
Vi tilbyder afhentning
ved Hunderupskolens
SFO kl. 15.00.

BOBB – en forkortelse og en forundring
BOBB er det forkortede navn for en
ny studiegruppe: ”Bibelen i
oversættelser og bibelen i bidder”.
I fællesskab læser vi en udvalgt
bibelsk tekst bid for bid og i forskellige
oversættelser. Helt oplagt er
sammenligninger mellem Bibelen
2020 og den autoriserede
oversættelse fra 1992, men andre
(fx ældre danske eller udenlandske)

oversættelser kan også inddrages
efter interesse. Alle er velkomne.
Eneste forudsætninger er et åbent
blik og villighed til langsom læsning.
Hellere forundring end forklaring.
Vi mødes i et af kirkens lokaler i
tidsrummet 19-21.00 og læser et til to
kapitler af en udvalgt tekst.

Kirkekalenderen.dk
”Kirkekalenderen” er en app, man kan downloade og bruge på sin smartphone.
Den gør det muligt at holde sig orienteret om aktiviteter og gudstjenester,
både i ens lokale og i en hvilken som helst af landets kirker.
Appen henter informationer fra sogn.dk og opdateres derfor løbende.
App’en hentes ned der, hvor du henter dine apps (fx App Store / Play butik).
Kristian Mejrup

Mødedatoerne er følgende:
MARTS:
APRIL:
MAJ:
JUNI:

onsdag
onsdag
onsdag
onsdag

d.
d.
d.
d.

23.
20.
18.
15.

og d. 30.
og d. 27.
og d. 25.
juni

Åben tilmelding, men skriv eller
ring gerne til Kristian Mejrup
krm@km.dk 21149914

I den ortodokse kirke hilser man
påskemorgen med et: ”Kristus er
opstanden!” Hvortil man svarer:
”Han er sandelig opstanden.”
Opstandelsen er omdrejningspunktet
i påsken.
I Thomas Kingos kirke indleder vi
påsken allerede ved børnegudstjenesten tirsdag d. 5. april. Her er
der gudstjeneste for alle sanser, når
vi skal lytte, føle, smage og dufte til
påsken.
Efter gudstjenesten spiser vi
sammen, send gerne en tilmelding
til sognepræst Anna Jensen.
Palmesøndag fyldes af mængdens
glade råb: ”Velsignet være han som
kommer, i Herrens navn”, men de

tunge mørke skyer, der hang over Jerusalem, kan også høres i gudstjenesten.
Skærtorsdag mindes vi Jesu sidste
måltid med disciplene ved
højmessen kl. 10.00 og ved en særlig
gudstjeneste kl. 17.00, hvorefter der
serveres duftende lammesteg.
Tilmelding til spisning til
sognepræst Kristian Mejrup, senest
torsdag d. 7. april.
Langfredag er Herrens dødsdag, der
er ingen altergang denne dag, men
bønner, læsninger og prædiken.
Kl. 19.00 fyldes kirken af musik, når
organist Torben Krebs spiller ”Stabat
Mater”, en koncert baseret på en
gammel passions salme, der skildrer
Jomfru Marias smerte, da hun stod

under korset og så sin søn dø.
Påskemorgen skal vi høre opstandelsens håbefulde evangelium og synge
”Som den gyldne sol frembryder”.
Fløjtenist Frida Lunde medvirker.
Som postludium skal vi høre opstandelsesmusik, når Torben Krebs spiller
”Lauda Sion” fra Anton Heiller’s suite
”In Festo Corporis Christi”.
2. påskedag skal vi med Maria
Magdalene ud i gravhaven, hvor hun
genkender sin Herre og mester.
Vi skal synge ”Tag det sorte kors fra
graven ” og ”Påskeblomst, hvad vil
du her.”
Efter gudstjenesten på 2. påskedag
er der mulighed for kirkekaffe.
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Men kontakt og følelser, det er ikke
hans stærke side.’

Lotte Olsen

’Stor mand’ –
skulptur af Erik Heide
Birgitte Vange

Af Lotte Olsen, billedhugger og
Birgitte Vange, læge og journalist
Redaktionsgruppen har bedt os om
at kigge på ét af de værker, som
Ny Carlsberg Fondet har doneret til
Thomas Kingos kirke. Vi kender ikke
hinanden i forvejen, men en kold
januardag står vi sammen og ser på
en rustfarvet mand i atriumgården
mellem Thomas Kingos Kirke og
sognegården.

Hun kender også processen med at
støbe metalskulpturer. Først laves
skulpturen i flamingo. Den lægges i
støbesand, der udgør formen.
Så brænder man flamingoen væk,
hælder smeltet metal i det hulrum,
der er opstået. Når det er kølet af,
kan den færdige skulptur løftes ud
af formen.

Lotte Olsen har deltaget i arbejdet med
donationen, og kender skulpturen godt.
Da Birgitte Vange ser Erik Heides
’Stor mand’ for første gang, er
hendes umiddelbare reaktion: ’Den
siger mig ikke rigtig noget’.

’Han er blevet forenklet, gjort
abstrakt, så han næsten er et tegn’
siger Lotte, mens hun følger skulpturens kontur med hånden. ’Rytmen
er enkel. Den ændrer sig undervejs,
fra benene, gennem kroppen og op
til hovedet. Og fra siden ser man en
fin, spændt bue. Han er ’Det oprejste
menneske’.

’Stor mand’ er egentlig ikke særlig stor.
1,63 m, som han står dér i øjenhøjde
med os begge på sin medfødte sokkel.
’Han er et stærkt menneske, støbt
i jern. Et groft materiale, som gør
ham ur-agtig. Ligesom leret i kirkens
grove teglsten og granitten i
brostenene under ham, kommer
jernet fra vores undergrund.’
Lotte Olsen ved, hvad hun taler om. Hun
har arbejdet som billedhugger i 54 år.

’Han står lidt bredsporet. Han
minder mig om en stovt bonde fra
Mors eller Salling. Min farmors
familie kommer fra de kanter’ siger
Birgitte. ’Han står og kigger på sine
20 tønder land, og er tilfreds med sit
livsværk’. ’Han vækker din erindring
om bonden, der SER ud over sit værk
og FAVNER det! Han er et stærkt

menneske’ siger Lotte. ’Her står jeg!
Han er her og nu, på dét her sted og
står helt fast på sit grundlag.’
Da Ny Carlsberg Fondens bevillingschef så atriumgården under sit første
besøg i kirken, bemærkede hun
straks, at der burde stå en skulptur.
Og hun vidste, hvem der ville passe
ind. Jernmanden er rusten, patineret
og matcher kirkens og sognehusets
røde mursten.
De har en fælles farveskala.
’Aj, jeg troede, at de der sprækker var
hans øjne’ bemærker Birgitte. ’Men
det er nærmest en streg rundt om
hovedet, der afgrænser hans hår, eller
en hat. Har han overhovedet øjne?’
’Måske er det en slags kalot.
Sådan én går Erik Heide også tit
med’ fortæller Lotte.
’Nu ved jeg, hvad der generer mig’
siger Birgitte. ’Han har jo ingen
arme. Vi kan heller ikke se hans
øjne. Han kan ikke række ud, give
et kram, vise følelser. Det kan godt
være, at han har udvirket meget i
livet, som han kan være stolt af.

Det tager tid at se på kunst. Man får
ikke noget ud af et værk, hvis man
ikke giver det tid til at vække noget
i én. Men kunst kan få én til at se
noget mere og andet bag ved det
tilsyneladende: en tanke, en følelse,
en erindring. Kunstneren kan lægge
et nyt lag ind under overfladen.
Det kan åbne nye kanaler i én.
’Stor mand’ fik os til at se (efter) noget,
som var genkendeligt for hver af
os. Billedhuggeren glædede sig over
skulpturens mange facetter:
udtrykket, stofligheden, dynamikken.
Lægen og journalisten havde svært
ved at få kontakt, men fik øje på
en følelsesmæssigt hæmmet mand,
som hun kender fra sit arbejde med
familier og psykisk sygdom.
Hils på ’Stor mand’ ved lejlighed.
Giv ham lidt tid, og se, hvad han vil
sige dig…
Fakta
Erik Heide er født 1934 på Mors, hvor
han stadig bor, arbejder og har en
fantastisk have.
Han er uddannet på Det Kgl. Danske
Kunstakademi som maler (1951-54) og
grafiker (1957), men har siden 1958 udelukkende arbejdet som billedhugger.
Han har udsmykket utallige kirker.
Erik Heides formsprog er enkelt og
kraftfuldt, og han arbejder
fortrinsvis i træ, granit og støbejern.
Hans værker kan bl.a. ses på Statens
Museum for Kunst, Trapholt og
Kobberstiksamlingen. Mange
skulpturer står i det offentlige rum,
f.eks. Papirbåden i Munke Mose,
Odense; Fuglebrønd på Strøget i
Aarhus og 14 skulpturer på søjle på
Haderslev Torv.
Han har udført gravstenen for
Frederik IX på gravpladsen ved
Roskilde domkirke.
Erik Heide har siden 1985 modtaget
Statens livsvarige hædersydelse.
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Sogneudflugt - Hekse og godtfolk i Ribe
17. maj kl. - Afg. 8.30 fra kirken og
hjemkomst ca. 18.45
Menighedsrådet tilbyder sogneudflugt til Ribe den 17.
maj. Turen vil omfatte besøg og foredrag på Taarnborg,
Brorsons gamle bispesæde. Her vil sognepræst Torben
Bramming holde foredrag om ”Heksejagt og videnskab”.
Vi vil desuden besøge vikingemuseet og på hjemturen
aflægge hyggelige Folding kirke et besøg. Der bliver
lejlighed til at indtage sin medbragte mad, ligesom der vil
være en kaffepause.

Folkekirkens møde med flygtninge og indvandrere
24. marts klokken 19.00 Ved Jesper Hougaard Larsen, Projektleder og præst for flygtninge og
indvandrere ved Odense Domkirke.
I Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde i Odense har vi siden
1999 arbejdet for en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og
religiøse forskelle.

Den 12. maj afholdes et eftermiddagsforedrag i Sognesalen,
hvor lektor Louise Kallestrup fortæller om hekse med
særligt henblik på Ribe, så her varmer vi op til turen.

Vi rækker ud til flygtninge og
indvandrere i en folkelig og kirkelig
sammenhæng. Aktiviteterne består

Der vil være plads til 50 personer på turen, og tilmelding,
på mail til kirkekontoret thomaskingos.sogn@km.dk, er
selvfølgelig påkrævet. Pris 200,- kr.

10. marts kl. 14.30
Ved Hanne Bache, tidl. gymnasielektor

Det moderne menneskes hverdag er i
høj grad præget af tidspres, vækst og
evindelig stræben fremad.

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.

”Heksejagt”
12. maj kl. 14.30
Ved lektor Louise Kallestrup, SDU
Christian 4. er en af danmarkshistoriens mest kendte – og omstridte – konger.
Han er kendt som renæssancekongen, der gav København smukke bygningsværker som Rundetårn og Børsen, men også som den politiske fantast, der
kørte rigets finanser i sænk i Trediveårskrigen. Og så er han blevet kaldet
Heksejæger, fordi han aktivt blandede sig i flere processer mod formodede
hekse. I foredraget skal vi høre om nogle af de kendte sager og prøve at forstå,
hvilken rolle Christian 4. spillede i sagerne, men også hvorfor han fandt det
vigtigt som konge at engagere sig.

I ord og billeder sættes der fokus
på folkekirkens arbejde for og med
flygtninge og indvandrere.

Torsdag d. 17. marts kl. 17.00: Fyraftenskoncert med Torben Krebs, orgel

Kan vi lære noget af Australiens oprindelige befolkning?

Vi har også over tid presset vores kultur
ned over verdens oprindelige kulturer
med ødelæggende konsekvenser for
den globale diversitet.

blandt andet af internationale
gudstjenester, sprogcafé, højskoledage, kvindegruppe og international
mødregruppe.

Koncerter i foråret 2022

Højskoleeftermiddage
14.30 – 16.30 i Sognesalen
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.

Foredragsaften
kl. 19.00 i Sognesalen

I foredraget vil jeg belyse de centrale
træk i den aboriginale kultur og kunst
og trække linjer til vore egen levevis.

Torben Krebs spiller en koncert, hvor Marcussen & Søn-orglet fra 1953 virkelig
kommer på arbejde! Programmet står i fastetidens tegn, og der indledes med
Anton Heillers farvestærke ”In Festo Corporis Christi” – et værk i fire satser
fra 1957. Heiller var en stor tilhænger af dansk orgelbygning – især instrumenterne fra Marcussen & Søn. Efter Heillers dramatiske tonesprog byder
programmet på meditativ improvisation, hvorefter der afsluttes med Johann
Sebastian Bachs store partita over ”Sei gegrüßet, Jesu gütig”, BWV 768 - et af
den nordtyske orgelbaroks mest spirituelle værker.
Fri entré.

Langfredag d. 15. april kl. 19.00: Passionskoncert med TriOro
Medvirkende er ensemblet TriOro, som består af sopran Kiki Brandt,
mezzosopran Christina Holm Dahl og organist Torben Krebs. TriOro har gjort det
til en tradition hvert år i påskeugen at opføre den italienske barokkomponist
Giovanni Battista Pergolesi’s berømte påskeværk ”Stabat Mater”. Pergolesi
blev født i Jesi i Italien 1710, og han indledte sit musikerliv som kordreng og
studerede violinspil og komposition på musikkonservatoriet i Napoli. Midt i en
tidligt blomstrende karriere som musiker og komponist døde Pergolesi i 1736
af tuberkulose – kun 26 år gammel.
Stabat Mater er et af de eneste af hans større værker, som ikke er forsvundet i
historiens glemsel. Det omhandler Jesu lidelse på korset set fra Jomfru Marias
synsvinkel. Foruden Stabat Mater byder programmet på orgelmusik af Johann
Sebastian Bach.
Fri entré.

Fredag d. 29. april kl. 23.00-00.00: SoundScape – meditativ natkoncert
med improvisation
Denne gang lægger kirken rum til en meditativ natkoncert med stemningsfuld
musik fremført på synthesizer og computer. Med udgangspunkt i en række af
vore gamle salmer improviserer Torben Krebs over de velkendte melodier og
tilfører dem helt nye, grænsespringende farver. ”Soundscape” er musikalske
landskaber og søjler af lyd – alle frembragt ved hjælp af avanceret
klangsyntese i samarbejde med kirkens akustik.
Fri entré.
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Søndag d. 22. maj kl. 16.00: Præ-kandidatkoncert med mezzosopran
Christina Holm
Mezzosopran Christina Holm – som hver søndag kan høres som en del af
kirkens kor – har i flere år studeret sang på Syddansk Musikkonservatorium
i Odense. Nu nærmer kandidateksamen sig, og programmet i Thomas Kingos
Kirke byder på uddrag af hendes kommende eksamenskoncert. Christina Holm
har sammensat et stort og alsidigt program, der skal vise så mange facetter af
hendes sang som muligt. Der er musik af Hector Berlioz, Charles Gounod,
Georg Friedrich Händel, Olivier Messiaen, Arnold Schönberg og William Walton.
På flygel medvirker Torben Krebs.
Fri entré.

Søndag d. 19. juni kl. 16.00: Familiekoncert med Radiant Arcadia
Det multikulturelle orkester Radiant Arcadia består af exceptionelt dygtige
musikere og sangere med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde. Et band,
som ønsker at vise, at selv om vi er forskellige på rigtig mange områder, kan vi
alligevel mødes i musikken og finde forståelse og kærlighed. Musikken afspejler
kunstnernes meget forskellige baggrund, og der synges på 9 sprog.
Koncerten er arrangeret i et tæt samarbejde med Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde.
www.fts-odense.dk
Koncerten er velegnet til alle aldersgrupper, så tag dine børn, forældre og bedsteforældre med.
Efter koncerten er kirken vært for et lille traktement.
Fri entré.

Folkekirkens Nødhjælp
Digital sogneindsamling – ”Thomas Kingos Kirkes indsamling”
I år arrangerer vi ikke en indsamlingsdag i Thomas
Kingos Sogn, men vi har oprettet en Digital indsamling
på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.
indsamling.noedhjaelp.dk/team/thomas-kingos-kirkesindsamling
Vi håber du vil give et bidrag – pengene går til:
• Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og
omskifteligt vejr
• Klimakomfurer, der er energieffektive og røgfrie
• Regnvandstønder, der opsamler vand til tørketider

Menighedsråds møder
Thomas Kingos Sogns menighedsråd holder møde en gang om måneden, dog ikke i december og i sommerperioden.
Kommende ordinære møder:
• 29. marts
• 26. april
• 7. juni
Møderne foregår i konfirmandstuen og begynder kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.

THOMAS KINGOS KIRKEBLAD / MARTS - MAJ 2022 11

OPSLAGSTAVLEN
Læs mere og få overblik over vores arrangementer på www.thomaskingoskirke.dk
Herreklubben
I konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden fra 17.00 til 19.30
9. marts: Besøg af Dagmar Andersen fra ældrerådet.
• Ældrerådets indflydelse på den politiske proces på ældreområdet i
Odense.
•R
 ådets organisering i forhold til at rådgive om ældrepolitiske spørgsmål
af enhver art i Odense Kommune.
•H
 ar 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?
13. april: Besøg af Gardar Bjørnsson
Gardar Bjørnsson kommer fra Island, og vil fortælle om den spændende
nordatlantiske ø, men også om sine mange år som ingeniør ved Thrige i
Odense.
11. maj:
Der blev i august 2021 nedlagt 10 snublesten i Odense (eller Stolpersteine,
som det hedder på tysk)
En snublesten er en betonkube på 10x10 cm med en messingplade
indskrevet med navn og data for ofre for holocaust.
De nedlægges ud for huse, hvor der boede ofre for nazismen fra 1933 til 1945.
Arkivar Andreas Skov fra Historiens hus vil fortælle og delagtiggøre os i
historien bag

Samtaler om litteratur
Der er samtaler om litteratur onsdage kl. 10-11.30
• 9. marts: Søren Ulrik Thomsen: Store Kongensgade 23
• 6. april (rykket fra 13. april pga. påskeferien) Hans B Johansen:
Ganske kort her til sidst, om kunsten at visne glad
• 11. maj Douglas Stuart: Shuggie Bain
• 8. juni Annie Ernaux: Årene
• 10. august: Sigrid Undset Kristin Lavrensdatter

Månedens kollekt
•
•
•
•
•

Marts måned: Menighedsplejen
April måned: Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Skærtorsdag og Langfredag: Samvirkende Menighedsplejer
Påskedag og 2. påskedag: KFUM og KFUK i Danmark
Maj måned: Kirkens Korshær

Vi takker for ethvert bidrag. MobilePay nr. 39586 - brug kommentarfeltet
til at angive hvem, der skal modtage beløbet.

ADRESSELISTE:
Sognepræst Anna Jensen,
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13, Hannerupgårdsvej 10
Tlf. 29 77 13 11, personlig samtale
efter aftale.
Sognepræst Kristian Mejrup,
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13, Platanvej 10,
Tlf. 21 14 99 14, 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, Kristian Mejrup
og Ansvh. Anna Jensen.
BIDRAG TIL KIRKEBLADET:
Mærket Kirkebladet.
MobilePay: 39586
NÆSTE NUMMER UDKOMMER:
Juni 2022.
Deadline 20. April
LAYOUT/TRYK:
Mouret, Odense/Clausen Grafisk
FORSIDEBILLEDE:
Marianne Skovgaard Nielsen
www.thomaskingoskirke.dk

Gudstjenester
MARTS
1. Børnegudstjeneste
17.00 Kristian Mejrup
2. Fasteandagt
17.00 Kristian Mejrup
6. 1. søndag i fasten
10.00 Kristian Mejrup
Kirkekaffe
13. 2. søndag i fasten
10.00 Kristian Mejrup
16. Fasteandagt
17.00 Kristian Mejrup
20. 3. søndag i fasten
10.00 Kristian Mejrup
27. Midfaste
10.00 Anna Jensen
Kirkekaffe
30. Fasteandagt
17.00 Anna Jensen

APRIL
3. Mariæ bebudelse
10.00 Anna Jensen
Kirkekaffe
5. Børnegudstjeneste
17.00 Anna Jensen
6. Sang og meditation
17.00 Kristian Mejrup
10. Palmesøndag
10.00 Kristian Mejrup

14. Skærtorsdag
10.00 Kristian Mejrup
17.00 Kristian Mejrup
Fællesspisning
15. Langfredag
10.00 Anna Jensen
17. Påskedag
10.00 Anna Jensen
18. Anden Påskedag
10.00 Anna Jensen
Kirkekaffe
24. 1. søndag efter påske
10.00 Kristian Mejrup

MAJ
1. Konfirmationer
9.30 A-klassen Hunderupskolen
11.30 B-klassen Hunderupskolen
3. Børnegudstjeneste
17.00 Kristian Mejrup
4. Sang og meditation
17.00 Anna Jensen
8. Konfirmation
10.00 C-klassen Hunderupskolen
13. St. Bededag
10.00 konfirmation
Andre skoler

22. 5. søndag efter påske
10.00 Kristian Mejrup
26. Kristi Himmelfart
10.00 Anna Jensen
Kirkekaffe
29. 6. søndag efter påske
11.00 Anna Jensen
Jazz-gudstjeneste
Præsteboligen - Hannerupgårdsvej
Efter gudstjenesten: Frokost og Jazz

JUNI
1. Sang og meditation
17.00 Kristian Mejrup
5. Pinse
10.00 Kristian Mejrup
6. 2. Pinsedag
10.30 Friluftsgudstjeneste i
Eventyrhaven
Morgenkaffe i konfirmandstuen og
fælles gåtur til gudstjenesten.
Følg med i nyhedsbrevet.
7. Børnegudstjeneste
17.00 Anna Jensen
12. Trinitatis
10.00 Anna Jensen
Kirkens fødselsdag
Kirkekaffe

15. 4. søndag efter påske
10.00 Anna Jensen
Kirkekaffe

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.

