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Af Eva
Tøjner
Götke

Påske

Nr. 486 var
egentlig Stines
sang til kæresten
I anledningen af den nye udgave af højskolesangbogen præsenteres her én af
de nye sange

Lige nu er vi midt i en meget uvis tid, hvor vi ønsker os
tilbage til det, der var, samtidig med at vi inderst inde
godt ved, at dette ’normale’ ikke findes. Og her er det
vigtigt at have det levende håb som et pejlemærke.

Sidste år lukkede landet ned. Også
kirkerne, selvom det blev påske. Jeg
tror ikke, det er sket før i historien.
Men sådan blev det over det meste
af verden. Selv paven måtte fejre
påske uden den store folkemængde
på Peterspladsen i Rom. Her hos
os i Thomas Kingos sogn blev det
begyndelsen til at springe ud i korte
videoandagter på youtube, men det
var vel kun midlertidigt, troede vi.
Så kom julen. Også den blev lukket
ned i ellevte time, og vi optog en livetransmitteret julegudstjeneste uden
menighed. Men det var vel kun midlertidigt. Vi må da snart kunne vende
tilbage til normalen. Men i skrivende
stund har vi netop udsat årets konfirmationer ligesom sidste år.

ensomhed og rådvildhed og usikkerhed. Men vi skal igennem det. Der
er ingen vej uden om. Der er en vej
igennem. Og ud på den anden side.
Ikke tilbage til det normale. Men en
anden tid. En anden måde at omgås
hinanden på. En anden måde at leve
på. Tror jeg. Måske også en anden
måde at være kirke på.

For det bliver nok ikke sådan som
vi kender maj, du søde milde. Men
gør august det? Vi ved ingenting. Vi
satser og håber. Og det er meget frustrerende for alle. Men spørgsmålet
er, om vi ikke skal hjælpe hinanden
med at erkende, at vi ikke kommer
tilbage til det normale. Vi lever i en
ny tid. Vi skal igennem dette her. Der
er ingen vej uden om. Det medfører
store tab, koster menneskeligt såvel
som økonomisk. Det er og bliver en
tid forbundet med megen smerte og

Hans lidelseshistorie bliver beskrevet i mange detaljer: forfulgt,
svigtende venner, uskyldigt dømt,
umenneskelig tortur, uværdig død
på et kors. Alt det kan vi spejle os i,
for vi kender til det. Lidelsens vej, via
dolorosa, ender i død og mørke, men
gennem død og mørke går – hvem
forstår det! - en vej til et nyt liv, en ny
begyndelse. Og det er ikke ’back to
normal’, men frem til en ny tid.

Opstandelse fra de døde
Som præst kan jeg ikke lade være at
tolke tidens tegn i lyset af de kristne
fortællinger, som vi har båret med
os i århundreder. For mig handler
påsken om, at det allermest smertefulde kan og vil forvandles til nyt liv.
Jesus, Guds egen søn, bliver selv offer
for den værste lidelse og smerte.

Af Anne Drud Astrup,
tekstforfatter
Med hele fire sange i den 19. udgave af Højskolesangbogen har
Stine Pilgaard fået en firdobbelt
debut i hele Danmarks sangbog.
Kærlighedssangen Fortabt er jeg
stadig er nr. 486.

Håb – på trods
Påsken er ikke en folkelig højtid, sådan som julen er det. Der er for meget
smerte og lidelse og død. Men måske
kan vi i vores tid finde trøst dér. Lige
nu er vi midt i en meget uvis tid, hvor
vi ønsker os tilbage til det, der var,
samtidig med at vi inderst inde godt
ved, at dette ’normale’ ikke findes. Og
her er det vigtigt at have det levende
håb som et pejlemærke. At kunne
tro og håbe, på trods. Tro og håbe,
at der er en vej ud. Og ikke bare det:
vide det. Have en fast tillid til det.
Det giver kraft til at stå igennem den
magtesløshed, som vi bestemt ikke
bryder os om at være i. Og det giver
os styrke, at vi véd, at vi ikke selv
skal mobilisere alle kræfterne, men
at de kommer fra andre, som vi véd
har gået denne vej før os og har vist
os, at der er et nyt liv, når vi kommer
ud på den anden side.
Glædelig påske!

Nu skal det jo ikke handle om mig,
skriver Stine Pilgaard som en fast vending i sin brevkasse
i romanen ”Meter i Sekundet”. Men det skal det, fordi det
er en sjælden ære at blive optaget i den blå sangbog, der
bliver opdateret med 10-17 års mellemrum. I den nyeste
udgave indgår fire ud af de i alt ni sange, som Stine Pilgaard har skrevet til sin bestsellerroman.

Mellem linjerne
”Fortabt er jeg stadig” er oprindeligt en kærlighedssang
til Stine Pilgaards kæreste. Ifølge forfatteren selv mimer
sangteksten ”en livscyklus, et hamsterhjul, en grammofonplade der er gået i hak, en vielsesring, uendeligheden.”
I et poetisk sprog og med sit eget lille gentagelsesmønster
handler sangen om forelskelse, fortabelse og parforholdets dynamikker.
Forfatteren Dy Plambeck, medlem af Højskolesangbogsudvalget, fortæller til højskolesangbogen.dk, hvorfor
Pilgaards sange rammer så rent:
”Stine Pilgaard er noget så sjældent som en vidunderlig
forfatter, der samtidig er en eminent sangskriver. Særligt
fordi hun tør gå ind i sangens univers og både lytte til og
udfordre, hvad den genre kan rumme. Det gør hun med
stor sproglig præcision og nogle billeder, som er særegne.
Med poetisk stemme leder hun os ind i nogle grundlæggende menneskelige følelser af længsel, kærlighed, glæde
og sorg, der både vækker genklang og får os til at se os selv
på ny.”
Personligt er jeg meget begejstret for Stine Pilgaards
forfatterskab, som får mig til at skraldgrine for kort efter
at blive gravalvorlig. Hun mestrer en original blanding af
humor og visdom. Nu står hendes sange side om side med
Kingo, Brorson og Grundtvig m.fl., og jeg synes, at de har
potentiale til at blive højskolernes nye klassikere.

Fortabt er jeg stadig
1.	Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom og uden at se
et virvar af jubel og nysgerrighed
vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted
og der går vi hen
igen og igen.
2.	Igen og igen
og tonerne blev til et langstrakt refræn
et plot, en fortælling, en popmelodi
godnatsange brudt af sirenernes skrig
vi følte os som
en luftløs ballon.
3.	En luftløs ballon
en endeløs sætning, helt kæntret og tom
jeg hjemsøges tit af idéer om flugt
men latteren tegner dit ansigt så smukt
du strækker din krop
mens solen står op.
4.	Mens solen står op,
så brygger vi kaffe og drikker en kop
og når vi blir fanget i hverdagens støj
så ruller vi øjne og deler en smøg
så strander vi der
hvor ømheden er.
5.	Hvor ømheden er
marcherer vi tappert med velviljens hær
en kærlighed tyndslidt og helt desperat
kun båret af løfterne, stålsat og klart
et dirrende nu
mit søvnige du.
6.	Mit søvnige du
mit drama er langt, min fornuft er itu
og når jeg blir bange og når jeg blir vred
så sænk mine skibe og skænk mig din fred
jeg øjner en kyst
og snart blir det lyst.
7.	Og snart blir det lyst
så tag mig for givet, det virker så tyst
fortabt er jeg stadig trods årenes gang
og synger med tak denne kærlighedssang
fordi det sku’ ske
vi mødtes i sne.
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Enghavevej
Serie:
Redaktionsudvalget har, i lighed med de sidste to bladudgivelser, bedt beboere på Enghavevej om at beskrive,
hvad der kendetegner vejen. Fremover håber vi, at andre
vil skrive om deres vej.
Fællesspisning udfor nr. 12 – Mugge ses i forgrunden,
mens fadølsanlægget kan skimtes i garagen til nr. 10.

Af Julie Erichsen, Jørgen ”Myre” Jensen og Mogens ”Mugge” Bruun.

Vejen forbinder de to store kultursteder: Munkebjergskolen og Thomas Kingos Kirke. Under overfladen lurer
et unikt fællesskab, som er opstået i kølvandet på den
snart 30 årige tradition for en årlig vejfest.

Men hvordan startede det?
En af vejens ældre beboere Mogens ”Mugge” Bruun var
en af initiativtagerne til vejfesten og fortæller: ”Det er i
år 40 år siden, vi købte et hus på Enghavevej. Vejen ligger
i gåafstand fra centrum, hvilket var en betingelse for at
købe huset. Snart opdagede vi, at der var meget få børn
på vejen. Det gjorde os lidt betænkelige. Men hurtigt
efter flyttede familien Bentsen med deres to børn ind,
og familien Høgh kom til kort tid efter. I de følgende år
var udskiftningen stor, og børnene begyndte at lege på
vejen. Kom der for mange biler med stor fart, satte vi en
trehjulet cykel ud på vejen. Det hjalp - hastigheden faldt!

Julie Erichsen fortæller: ”Vi har kun boet på Enghavevej
5 år. Allerede første gang vi så huset fortalte Ejendomsmægleren os om den årlige vejfest på Enghavevej, og at
den var noget helt særligt og velkendt i kvarteret. Som
ny tilflytter betød vejfesten, at vi lærte en masse nye,
søde mennesker at kende, og vi følte os hurtigt hjemme
på vejen. For os er vejfesten en skøn dag med leg i haverne, grin, dejlig mad og fælles hygge.”
Jørgen ”Myre” Jensen fortsætter: ”Selvfølgelig vil man
altid lære nogle naboer at kende, når man har boet på
en vej i flere år. Men at man kender 3/4 af alle beboere
på en vej med over 40 husstande er ikke almindeligt.
Men det er det på Enghavevej.” Og skal man lufte
hunden, trille med barnevognen eller blot gå en tur, er
det fornuftigt at tage sig god tid – for der er altid nogen
at falde i snak med på sin vej ned ad vejen. Og har man
brug for hjælp til et eller andet, går man ikke forgæves
mange steder. Da både barn og hund var mindre, var det
desuden meget betryggende at vide, at langt de fleste
beboere på vejen vidste, hvor begge hørte til, hvis de
havde bevæget sig lidt for langt hjemmefra.
Spørger man de voksne på vejen om, hvad der er det
bedste ved at bo på Enghavevej, vil mange nok svare:
en meget central beliggenhed – og så det gode nabo- og
fællesskab. Spørger man børnene, vil langt de fleste
svare ligesom Jens og Mads i Nr. 8: Vejfesten!! For mange
børn på vejen rangerer vejfesten på højde med fødselsdage og juleaften.

Allerede i 1920’erne legede børnene på Enghavevej – på vejen.
Det sker også i nutiden, men kun 2. lørdag i juni, hvor vejfesten
afholdes.

Traditionen tro byder ”manden med den høje hat”
= Myre velkommen – og officielt åbner vejfesten.

En dag, 10 år efter, kom Bentsen’s to børn sammen med
vores egne børn og Ellemann-børnene, som boede i den
modsatte ende af vejen, og proklamerede, at vores vej var
kedelig. På andre veje holdt man vejfest. Jeg talte med
Bjarne Bentsen - Ea og Kamillas far, og få timer efter var
der en aftale om vejfest. Børnene delte indbydelser ud.
Og tilmeldingen var så stor, at vi kunne starte. Lars Høgh
lavede aftale med politiet om afspærring af vejen.
Det første år begyndte festen med, at vi var på Munkebjergskolens plæne og legede og spillede rundbold – børn
og voksne i fællesskab hyggede sig. Senere hjemme på

vejen blev grillene kørt frem, og ud for nummer 11 og 13
blev teltet rejst. Bjarnes garage har fra første fest fungeret som bar, og fungerer stadig upåklageligt. Også ”Myre”
har med høj hat og svalehale gennem alle årene budt
velkommen til årets tilflyttere.
Efter i nogle år at have leget på Munkebjergskolen, sejlet
i fælles flok til Fruens Bøge, hvor vi legede samt pillede
og spiste skalrejer, besluttede vi at blive hjemme på vejen under hele arrangementet. Pelles fars bil blev nemlig
stjålet, mens vejen var tømt for beboere. Vi mente, det var
bedst ikke at forlade vejen. Bilen blev i øvrigt fundet på
en vej i nærheden.
Mønstret ændrede sig. Nu mødes vi om formiddagen,
rejser telte og snitter salat. Kl. 14. byder Myre velkommen
og skyder gang i legene, som nu foregår i Enghavevejens
haver. En god anledning til et nysgerrigt kik i hinandens
haver. Støvlekast, følekasser, bide til bollen, vejtegninger
og ikke at forglemme Moon-car Race, er aktiviteterne.
Munkebjergskolen har i alle årene lånt os Moon-cars.
Holdene til legene sammensættes så deltagerne fra hele
vejen blandes. Vi kan nu samle mellem 60 og 90 personer
- børn og voksne fra hele vejen. Og altid 2. lørdag i juni
– bortset fra sidste år, hvor Corona’en flyttede festen til
august. Forhåbentlig vil der også om 30 år være en årlig
vejfest på Enghavevej – og et suverænt fællesskab.

www.thomaskingoskirke.dk
Tilmeld dig nyhedsbrev

Følg Thomas Kingos kirke på facebook
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Præsentation af

MENIGHEDSRÅDET

Jørn Aarup–
Kristensen

Kjeld Danielsen

Jeg er veteran i menighedsrådsarbejdet, og det er gået sådan,
fordi jeg er meget glad for Thomas Kingo Kirke og for arbejdet
i menighedsrådet.

Menighedsrådet har konstitueret sig således:
• Vibeke Nielsen, formand
• Anders Vestergaard, næstformand og valgt kasserer
• Randi Weeks, kirkeværge
• Jørn Aarup-Kristensen, Kontaktperson
På kirkens hjemmeside thomaskingoskirke.dk/om kirken/menighedsrådet kan man se fordelingen af poster på
det enkelte medlem af rådet. Ved redaktionens deadline manglede følgende udvalg at blive fordelt. Dette sker
på menighedsrådsmødet i februar: Redaktions- og kommunikationsudvalg, Musikudvalg, Kulturudvalg, Menighedsplejen og repræsentanter til Tværkulturelt samarbejde og Folkekirkens skoletjeneste.

Vibeke Nielsen

Elise Dyrbye

Jeg har været medlem af menighedsrådet siden 2000. Mine søskende og jeg er konfirmeret i Thomas
Kingos kirke, min mand og jeg og
begge vore børn er viet i kirken.
Begge mine svigerforældre er
begravet fra Thomas Kingos kirke,
så ja, jeg har et stort tilhørsforhold
til Thomas Kingos kirke.

Thomas Kingos Kirke har siden
foråret 1978 været særdeles nærværende. Klokken ringer trolig
hver morgen - aftenringningen
betød “man skulle komme hjem”
altså børnene! Jeg har i mit
arbejdsliv haft et tæt samarbejde
med hospitalspræsten.

Jeg har i min tid i menighedsrådet bla. haft hvervet som
kontaktperson. Et hverv hvor man arbejder tæt sammen
med personalet. Den tætte kontakt og det daglige samarbejde var og er en stor fornøjelse og meget berigende.
2 ting jeg brænder for er: Skabe gode og trygge arbejdsforhold for personalet. Tilrettelægge kulturelle og kirkelige
arrangementer, for vor menighed, der er med til at gøre
kirken nærværende i sognet.
Som formand er der mange forskellige opgaver at arbejde
med. Jeg deltager f.eks. i budgetlægning, forretnings,
ansættelsesudvalg samt møder med provstiudvalget.
Menighedsrådsarbejdet et spændende og udfordrende,
men jeg har altid glædet mig til møderne sidste tirsdag i
måneden.

Denne havde sin ugentlige gang og efter behov (barnedåb/dødsfald) på afdelingen. Det var til stor trøst og
lindring for unge forældre. I 1984 var jeg medstifter af et
antroprosofisk hjem for udviklingshæmmede børn og
unge her på Fyn. Stedet har i dag egen skole og fire bosteder. Jeg er fortsat aktiv i bestyrelsen. Jeg er mentor for en
mexicansk kvinde med et hjertesygt barn!
Jeg har rejst meget hele livet-gerne 3.verdens lande ! Har
set stor skønhed og megen elendighed-det åbner øjnene
og gir lyst til at møde fremmede!
Når jeg valgte at stille op til menighedsrådet var det
en lyst til at få et kendskab til livets gang/årets gang i
kirken. Menighedsplejen er nok det, der taler mest til mig.
Er gået aktivt ind i præsteboligudvalget. Jeg ser frem til
mange gode timer i dette arbejde.

Som kontaktperson i menighedsrådet giver arbejdet med at medvirke til et godt
arbejdsklima for kirkens personale god mening. Det er
vigtigt, at kirken med sit budskab bliver oplevet som
uundværlig af sognets beboere. Der sker rigtig mange
gode ting i vores kirke, og denne alsidighed vil jeg
gerne lægge kræfter i.

Det er dejligt, at være med til at
udvikle, synliggøre og profilere
kirken. Jeg er glad for at være
med til en fortsat udbygning
af Thomas Kingos Kirkes profil,
der tegnes godt og stærkt af en
god holdopstilling med præster,
organist, kordegn, kirketjenere
samt et meget velfungerende menighedsråd og et godt
kulturliv. Sognet er ressourcestærkt med muligheder
for øget profilering. Endelig har vi et pragtfuldt kirkerum. Alt i alt har vi det bedst mulige udgangspunkt
for øget og målrettet aktivitet, der også skal omfatte
ensomme i alle aldre.

Anders Vestergaard

Randi Weeks

Jeg har haft min gang i Thomas
Kingos kirke siden 1986, hvor jeg
startede som leder hos FDF, da
vi flyttede til Odense. Siden 1999
har jeg været medlem af menighedsrådet, hvor jeg gennem
årene har været kirkeværge og
formand for det daværende kirkeog præsteboligudvalg. De sidste
fire år har jeg fungeret som næstformand og kasserer.
Jeg vil de kommende fire år arbejde for, at vi får ændret
og udvidet vores sognelokaler, så de kommer til at
fremstå mere indbydende og tidssvarende, vore mange
aktiviteter kræver, at vi får gjort kælderlokalerne egnet
til møder for juniorkonfirmander og andet ungdomsarbejde. Også vore kontorlokaler trænger til et løft. I det
kommende halvår venter der os et spændende arbejde
med at få ansat en ny præst.

Jeg har siddet i menighedsrådet
i 8 år. Det er en stor glæde at
være med i kirkens fællesskab.
Det er et meningsfyldt og
ansvarsfuldt arbejde at sidde i
menighedsrådet - at være med
til at præge kirkens udvikling
og samtidig værne om vigtige
traditioner.
Jeg sidder i præsteboligudvalget og varetager opgaven
med drift og vedligehold af præsteboligerne. Jeg sidder
desuden i kulturudvalget, hvor vi planlægger foredrag,
højskoleeftermiddage og andre kulturelle arrangementer. Jeg er nyvalgt kirkeværge – en ansvarsfuld opgave,
som jeg vil varetage med stor interesse og arbejdsomhed. Privat: Gift, 4 voksne børn, 5 børnebørn. Stor
interesse for kunst, film, litteratur.

Karen Agerbæk
Thomas Kingo er den kirke, der har fulgt mig gennem tykt og tyndt og været ramme om mange
gode og sørgelige begivenheder i mit liv. Derfor er jeg døbt der og er sognebåndsløser. Det
var naturligt for mig at stille op for at få chancen til at bidrage til dens gode virke og gøre en
indsats. Jeg håber, at kirken kan finde anvendelse for mine kompetencer, som blandt andet
er at være mangeårig frivillig juridisk rådgiver og også indebærer en solid karriere inden for
formidling.

Merete Boserup
Jeg har været med i menighedsrådet i 8 år. Jeg nyder at være i kirkens fællesskab, som er præget
af stor mangfoldighed. For mig er kirken et naturligt omdrejningspunkt, hvor det er muligt at
dyrke gode fælles værdier. Det vil jeg fortsat værne om ved fx. at deltage i ”Walk and Talk” og
arrangere koncerter med musikudvalget. Gerne med ønsker fra menigheden .Jeg er nu pensioneret efter et langt og spændende arbejdsliv, og nyder at dagene digter sig selv. Jeg er gift og
sammen har vi tre voksne sønner og tre børnebørn. Jeg nyder fællesskabet med familie, venner
og naboer. Jeg synger i kor og er en flittig gæst på Jazzhus Dexter. Jeg nyder at dyrke motion i
form af gym/yoga, kajak og vandreture.
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Præsentation af
menighedsrådet fortsat
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- Sognehusudvalget 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 Coronatider. Jeg har altid engageret mig i frivilligt arbejde
ved siden af mit arbejdsliv i 35 år på Odense Katedralskole 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.

Johannes Nørregaard
Frandsen
Ordet sogn har rod i et oldnordisk ord, der betød at søge mod
det fælles. Dette begreb blev for
hundreder af år siden knyttet
til kirken, som dannede det fællesskab, 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.

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.

Årets nytårskoncert blev sendt live via
Facebook. Da det ikke er til at forudsige,
hvornår vi igen kommer til at afholde koncerter i kirken, forsøger vi os med andre
måder at nyde musikken på.

Organist
Torben Krebs

Følg med på hjemmesiden, Facebook og tilmeld dig kirkens nyhedsbrev, hvor vi vil gøre
opmærksom på koncerter og øvrige aktiviteter, efterhånden som de planlægges.

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

”ROOF”
af kunstneren Anna Bjerger
Væggene i sognesalen har fået billeder - koncentrerede flader med
betydning: Udsigter og indkig i en
anden verden: Kunstnerens.

Bo Christensen

KONCERTER

Serie
Kunst i kirken

MENIGHEDSRÅDETS
MØDER
Kl. 19 i konfirmandstuen

30. marts
27. april
25. maj
29. juni
Alt efter de på tidspunktet gældende forsamlingsrestriktioner, vil nogle menighedsrådsmøder blive afviklet virtuelt.

“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 gnistrer 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 omkring 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. Noget foruroligende.
Det er en sommerdag. Og noget
mere..........
Billedet virker enkelt og stærkt. Det
er opbygget med figurernes lodrethed. Og skyggernes vandrethed.
Trætoppenes bløde forløb omfavner
tagfladen, og hvad der foregår på
den.

Lotte Olsen,
billedhugger

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 virkningsfuldt 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.........
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OPSLAGSTAVLEN

Offerets sejr

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

Midt i corona-tidens mange afsavn
melder sig nu nedtællingen til påskehøjtiden. Fastetid kalder vi de 40
dage fra fastelavn, til påskehøjtiden
begynder. Det er en tid med stærke
etiske overvejelser. Vi fordyber os
i det, vi lever af, og vi konfronteres
med det onde i verden.
I en af fastetidens tekster (1. s. i fasten) møder Jesus Satan, som frister
Jesus. Men alle Satans gode tilbud
afvises. Jesus vil tjene Gud. Det er
livet. Ingenting skal adskille ham
fra Guds kraft. Om det så skal koste
døden, er han villig til at ofre sit liv.
Og Jesus gør det! Han forbliver lydig
mod Gud. Det er, som om det ligger
i kortene – på forhånd – at han
skal ofres. Det ligger i hans liv. Han
hengiver sig og gør sig sårbar. Han
søger Guds retfærdighed og taler
mennesker imod, som vil knægte
menneskeligheden og gøre sig selv
til magthavere over livet. Han søger
nære menneskelige relationer, fordi
Gud vil det menneskelige. Da han
hænger på korset, råber han som
det sidste ordene: ”Det er fuldbragt”
(Johs. Kap. 19 v. 30). Da skal vi vide, at
Guds magt er stærkere end menneskers had og ondskab. Jesus ofrer sig
for vores skyld. Det er hans mission.
Menneskers liv skal reddes. Derfor
ofrer han sig.
Offermentalitet er blevet en del af
vores kultur. De unge lider under
at leve i et karakterræs. Alle vegne
lyder der budskaber til os om, at vi
skal være stærke. Det er blevet hårde
tider. Det kan være helt umenneskeligt at skulle leve op til de krav,
som det forventes, at vi kan opfylde.
Derfor har en usund offermentalitet
bredt sig.
F.eks. kan man gøre sig selv til et
offer alene for at vinde andres medlidenhed. Men det tapper for energi,
at man tror, andre er imod én. Det
kan få et menneske til at tro, at det
er hensigtsmæssigt at sætte sig selv
i en forsvarsposition. Derfra giver

man den onde verden skylden. Det
kender vi. Eller endnu værre. Man
giver familien eller sine kolleger og
venner – alle der vil en noget godt
- en skyld, som i virkeligheden er
en dårlig undskyldning. Offermentalitet har noget ondt i sig. Der gives
meget plads til vrede og gråd, til
dårlig samvittighed - og meget lidt
plads til tilgivelse.
Kristendom taler om verden og
menneskers plads i den som Guds
mulighed for at forandre den. Jorden
er god nok til et værdigt menneskeliv. Vi kan tage personligt ansvar og
åbne os. Vi kan være lys for hinanden. Det menneskelige er stort,
- fordi Gud elsker det. Derfor skal
vi åbne os og vise vores sårbarhed
– især over for vore nærmeste. - Tro
på, at de vil os det godt. Gud vil håb
og tillid. Derfor skal verden ikke
gøres til et sted, hvor vi dårligt føler,
at der sker noget for os. Gud er med
os. Faktisk er det muligt at fortælle
andre, hvor meget glæde de giver os.
I stedet for konstant at fortælle om,
hvor forfærdeligt alting er, skal vi
undre os over livet og lade være med
at søge dets mangler. Verden er, som
den er. Det skal ikke få os til at skabe
en ond kultur imellem os.
Vi holder påske for at huske Jesu sejr,
da han døde langfredag. Det ser ud
som et nederlag. Kan vi se nogen sejr
i ham? - Hængende på et kors, prisgivet og med bøjet hoved? Forfalder vi
til at tænke mest på ondskaben, der
var skyld i hans død?
Han ofres. Men det er ikke et nederlag. Han siger: ”Tilgiv dem, thi de
ved ikke hvad de gør!” Altså fralægger han sig at tale om ”de andres
skyld”. I stedet åbner han for Guds
nærvær. Han giver håb om forvandling. Han står ved menneskers magt,
som Guds mulighed til at gøre jorden
endnu mere vidunderlig.
Jesu praksis er lydighed mod Gud.
Sådan konfronterer han Satan i

Af Per Lysgård Madsen
fristelsesberetningen. Et menneske
lever ikke af brød alene, men af
hvert ord, der udgår af Guds mund.
Han vil tjene Gud alene.
Jesus vil give verden et nyt ansigt, hvor mennesker lever i Guds
nærhed, og mennesker lever i et forpligtende fællesskab. Derfor er hans
lydighed så vigtig. Han står fast på
at leve i verden, fordi det er Guds
vilje. Det giver hans liv og hans død
mening. Han giver sit hjerte til Gud,
så Gud kan handle gennem ham. Det
koster døden, fordi verden er som
den er, men han ”sejrer” og viser
verden, at der ikke skal være noget
mellem Gud og mennesker, som ikke
kan genoprettes. Intet – ikke engang
døden – kan hindre, at Gud og mennesker hører sammen.

HERREKLUBBEN
I konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden fra kl. 17.00-19.30
Med forbehold for aflysning gennemføres programmet.
14. april - Ib Ketelsen – Næstformand i ældrerådet Odense fortæller.
12. maj - Rådmand Søren Windel – ”Mit liv”
Af hensyn til forplejning, skal tilmelding ske tirsdagen før til:
lenebochr@mail.tele.dk

Konfirmationer 2020/2021
Konfirmationerne udsættes
Selv om vi alle håber på normale tilstande til maj, er der ingen garantier
for, hvordan forsamlingsreglerne er til den tid. Det gør vi heller ikke til
august, men præster og menighedsråd har alligevel besluttet at udsætte
konfirmationerne således:

Søndag den 15. august kl. 10.00
Hunderupskolen 7.b v. Per Lysgård Madsen

Søndag den 29. august kl. 10.00
I gudstjenesten lyder det - på en eller anden måde -, at ”større kærlighed har ingen, end den at sætte sit
liv til for sine venner” (Johs. 15 v. 13).
Ordene betyder, at det er muligt at
gøre lidelse til handling og skabe
nyt liv. Det sker mellem mennesker.
Det er muligt at sætte noget af sig
selv til side for andres skyld.
I gudstjenesten holdes der nadver.
Ordene i nadveren holder os fast på,
at Jesus hengav sig selv for vores
skyld. Det skal vi ihukomme. - For
at det kan skabe en sammenhæng
i os, - en sammenhæng, der skaber
håb og giver et nyt syn på verden.
Nadveren hører sammen med
alteret. Det er det sted, hvor offeret
finder sted. Det er altså midtpunktet. Fundamentet. Det fortætter
livets drama at nærme sig alteret. Og
hvis vi retter vores opmærksomhed
imod ”offerets sejr”, kan Gud give os
del i noget meget stort, der gør os til
virkelige mennesker for hinanden.
.

Hunderupskolen 7.a v. Eva Tøjner Götke

Søndag den 5. september kl. 10.00
Hunderupskolen 7.c v. Eva Tøjner Götke

2021/2022
Der åbnes for tilmelding til konfirmandundervisning den 1. april. Tilmeldingen foregår digitalt via 2 links på hjemmesiden. Læs om konfirmation og tilmelding på www. Thomaskingoskirke.dk/konfirmationer

HAR DU DET NÆSTE BILLEDE TIL KIRKEBLADET?
Så send det til os - thomaskingos.sogn@km.dk.
Det kan være et sommerbillede fra et sted i sognet, et tema, eller måske
noget helt andet, der kendetegner vores område. Vi udvælger et billede til
forsiden blandt de indsendte forslag. Du skal eje rettighederne til billedet
og når du indsender billedet, giver du os samtidig tilladelse til at anvende
det i f.eks. kirkebladet, på hjemmeside og sociale medier. Indsendte billeder
bliver gemt i vores billedarkiv. Vi honorerer ikke for brugen af de indsendte
billeder, men bestræber os på at bringe billederne med korrekt kreditering
og vi overdrager ikke billederne til tredjepart. Husk at skrive hvor billedet
er taget, evt. dato og dit navn.

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,
er fraflyttet præsteboligen.
Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13, tlf 21 15 10 43, plm@km.dk
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 M
 adsen og
Søren Andersen, t ræffes tirsdagfredag 9-12, tlf. 66 12 56 57.
Organist
Torben Krebs, tlf. 53 65 57 79
torbenkrebs@gmail.com
Menighedsrådsformand
Vibeke Nielsen, 7777@sogn.dk
REDAKTION:
Marianne Skovgaard Nielsen,
Else Reffstrup, 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:
Juni 2021. Deadline 15. april.
LAYOUT/TRYK:
Mouret, Odense / Clausen G
 rafisk
FORSIDEBILLEDE:
”ROOF” af Anna Bjerger, 2018
www.thomaskingoskirke.dk

Gudstjenester
MARTS
7. 3. s. i fasten
10.00 Eva Tøjner Götke
14. Midfaste
10.00 Per Lysgård Madsen
11.00 Nadver
21. Mariæ bebudelses dag
10.00 Per Lysgård Madsen
28. Palmesøndag
10.00 Eva Tøjner Götke

APRIL
1. Skærtorsdag
10.00 Eva Tøjner Götke
11.00 Nadver

18. 2. s. e. påske
10.00 Per Lysgård Madsen
11.00 Nadver
25. 3. s. e. påske
10.00 Per Lysgård Madsen
30. Bededag
10.00 Eva Tøjner Götke

MAJ
2. 4. s. e. påske
9.30 Per Lysgård Madsen
Konfirmation er udsat
11.30 Eva Tøjner Götke
Konfirmation er udsat

2. Langfredag
10.00 Per Lysgård Madsen

9. 5. s. e. påske
10.00 Eva Tøjner Götke
Konfirmation er udsat

4. Påskedag
10.00 Per Lysgård Madsen

13. Kristi himmelfarts dag
10.00 Per Lysgård Madsen

5. Anden påskedag
10.00 Eva Tøjner Götke

16. 6. s. e. påske
10.00 Eva Tøjner Götke

11. 1. s. e. påske
10.00 Eva Tøjner Götke

23. Pinsedag
10.00 Eva Tøjner Götke

24. Anden pinsedag
10.00 Per Lysgård Madsen
30. Trinitatis søndag
10.00 Per Lysgård Madsen

JUNI
6. 1. s. e. trin
10.00 Eva Tøjner Götke
11.00 Nadver
13. 2. s. e. trin
10.00 Eva Tøjner Götke

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.

