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Johannes Nørregaard 

Frandsen
Ordet sogn har rod i et oldnor-

disk ord, der betød at søge mod 

det fælles. Dette begreb blev for 

hundreder af år siden knyttet 

til kirken, som dannede det fæl-

lesskab, man søgte mod. Kirken, 

sognet og menigheden har altså 

dybe rødder som base for fællesskab, og selv om vi nu 

lever i en supermoderne tid, så er behovet for fællesskab, 

tradition og ånd ikke blevet overflødige. Tværtimod! Jeg 

vil arbejde for fællesskab i kirken, for et mødested med 

dybde, perspektiv og poesi. For mig er ordets liv og kraft, 

litteratur, musik og kunst vigtige sager, som kirken også 

byder på. Dertil kommer et nørdet begær efter at storke 

rundt i naturen og konstatere at skaberværket er stort.

Else Reffstrup
Jeg har siddet i Menighedsrådet 

i 8 år i mit gamle sogn, hvor jeg 

er konfirmeret i 1963. Jeg er glad 

for at være i Kirke- Sognehus-

udvalget og vil også gerne være 

en del af Kulturudvalget. Jeg er 

koordinator i Menighedsplejen, 

hvor 2 par for tiden har glæde af 

hinanden ugentlig, selv i Coro-

natider. Jeg har altid engageret mig i frivilligt arbejde 

ved siden af mit arbejdsliv i 35 år på Odense Katedral-

skole som underviser i dansk, idræt og ansvarlig for 

skolens bibliotek, herunder undervisning af alle elever 

i litteratursøgning. Jeg glæder mig til endnu en periode 

i rådet. At komme i kirken betyder rigtig meget for mig. 

Det betyder ro og eftertænksomhed i vores ellers lidt 

fortravlede samfund.

Bo Christensen
Selvom jeg er født i Vendsyssel, føler jeg mig i dag som fynbo. I over 50 år har jeg boet med 

min familie i Thomas Kingo sogn, hvor jeg også har min malervirksomhed. 

Lysten til frivilligt arbejde har altid været en drivkraft, helt fra de unge år i FDF og KFUM 

og KFUK, til i dag hvor samarbejdet omkring og oprettelse af ”Foreningen til bevarelse af 

kirkekunst på Odenses gavle”, er til stor glæde og inspiration.

Glæden ved frivilligt arbejde var også årsagen til, at jeg for 11 år siden, sammen med en 

gruppe engagerede mænd, blev opfordret til at oprette en Herreklub ved Thomas Kingos 

Kirke. Klubben er i dag en veletableret del af arbejdet ved kirken, og som rådsmedlem vil 

jeg være et naturligt link til klubben.
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Præsentation af 
menighedsrådet fortsat

KONCERTER
Årets nytårskoncert blev sendt live via 

Facebook. Da det ikke er til at forudsige, 

hvornår vi igen kommer til at afholde kon-

certer i kirken, forsøger vi os med andre 

måder at nyde musikken på.  
 

Følg med på hjemmesiden, Facebook og til-

meld dig kirkens nyhedsbrev, hvor vi vil gøre 

opmærksom på koncerter og øvrige aktivite-

ter, efterhånden som de planlægges.
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Serie
Kunst i kirken

Lotte Olsen, 
billedhugger

Væggene i sognesalen har fået bil-

leder - koncentrerede flader med 

betydning: Udsigter og indkig i en 

anden verden: Kunstnerens. 

“ROOF” er i udstrækning det mindste 

af de tre billeder. I højden er det 70 

cm mens det i bredden er 120 cm.

Malet af den 47-årige svenske maler 

Anna Bjerger i 2018.

Det er et oliemaleri. Farverne gni-

strer i intense penselstrøg: Grønne 

nuancer, lysende hvid, rød, blå. 

Mod tagfladens brune farve. Vi ser 

ind på den store, åbne flade som 

taget udgør. Øjet møder et rækværk 

bagerst i billedet.  På to sider er taget 

indrammet af frodige løvmasser. Det 

er sommer. Hvad foregår her? 

Mennesker, alene eller i små grupper 

befinder sig forskellige steder om-

kring på taget. Nogle bøjer sig over 

rækværket, kigger på udsigten, med 

ryggen til os.  Andre læner sig op 

ad det, kigger frem eller ned i deres 

digitale skærme. I ro.

Længere inde, på midten af taget, 

er folk i bevægelse. Dér ligger også 

nogle store papkasser som ingen 

tilsyneladende interesserer sig for.

Tre unge mænd i forgrunden er 

ivrigt optaget af noget, som foregår 

uden for billedet. Den ene af dem 

er billedets største og mest lysende 

figur, helt klædt i hvidt.

Noget af det mærkelige og mystiske 

ved dette billede er lyset. Som får 

rækværk og mennesker til at kaste 

lange, lange, underlige skygger på 

taget og i billedets venstre side.

Hvad er det for et lys? En nedgående 

sol? Men den slags lys er jo blødt, 

varmt. Eller er det et kunstigt lys 

fra en projektør som vi ikke kan se? 

Eller noget helt tredie?

Lysets farve er hvid-kold. Det er 

et meget stærkt lys. Der er noget 

ukendt, fremmed, over dets væsen 

og måden det laver skygger på. No-

get foruroligende.

Det er en sommerdag. Og noget 

mere..........

Billedet virker enkelt og stærkt. Det 

er opbygget med figurernes lodret-

hed. Og skyggernes vandrethed. 

Trætoppenes bløde forløb omfavner 

tagfladen, og hvad der foregår på 

den. 

Anna Bjerger bor i en stor svensk 

skov. Sine motiver finder hun på 

loppemarkeder, som gamle fotos og 

billeder i gamle bøger og magasiner 

fra en anden tid. Altsammen billeder, 

som HAR levet et liv og nu er usete, 

gemte og glemte. Dem giver hun nyt 

liv på en ny måde i sit univers. 

Hun maler sine billeder i eet stræk. 

Hver dag forfra med et nyt billede.

Når man ser en udstilling med Anna 

Bjergers malerier, bliver man berørt 

af hendes åbenlyse glæde ved at 

male med farverne i kraftfulde strøg. 

Og af hvordan hun får dem til at 

stråle og sitre koloristisk. Hvor virk-

ningsfuldt hun bygger malerierne 

op omkring sine overvejelser over de 

grundlæggende dele i et kunstværk: 

Linie, bevægelse, billedflade. Rum 

og form.

Bag det som vi ser på billederne aner 

man tilstedeværelsen af noget andet 

og noget mere: Det uudsigelige, 

spørgsmålet, gåden.........

”ROOF” 
af kunstneren Anna Bjerger

I de kommende blade vil redaktionsudvalget bede 
mennesker fra sognet præsentere Ny Carlsbergfondets 
donation til Thomas Kingos kirke.” 

MENIGHEDSRÅDETS 
MØDER 
Kl. 19 i konfirmandstuen

30. marts 

27. april 

25. maj 

29. juni

Alt efter de på tidspunktet gældende forsam-

lingsrestriktioner, vil nogle menighedsråds-

møder blive afviklet virtuelt.
Organist 
Torben Krebs


