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”Vi må besinde os på de kristne vær-

dier”. Når politikere bruger sådanne 

vendinger, får jeg nervøse træknin-

ger ved øjet, for i den politiske debat 

betyder det ofte noget med stram-

mere flygtningepolitik eller længere 

fængselsstraffe, sjældent noget 

der har med Kristus at gøre. For 

hvad er egentligt en kristen værdi? 

Jeg bryder mig ikke om religiøse 

argumenter i politik. Jeg finder dem 

fundamentalistiske. Men i etiske dis-

kussioner bryder min tro igennem, 

det er her, jeg henter min styrke, 

mine argumenter.

I sengen lå en gammel mand. Hans 

hånd, der knugede om min, lig-

nede en fugleklo, huden var fuld af 

rynker og spættet af leverpletter. 

Han lugtede af tis og gammel sved, 

tænderne sad løst i munden på ham.  

Men han trak vejret, hvert åndedræt 

lød som svage hvæs.  Jeg spekule-

rede på, hvor længe havde han igen, 

om det var et værdigt liv?

Som kristne tror vi, at Kristus døde 

for os, men hvilken betydning får 

det for vores liv, og for vores liv 

med hinanden? Vi skal begynde et 

andet sted, nemlig ved begyndel-

sen. I 1. mosebog kap. 2 hører vi, at 

Gud skabte mennesket og blæste 

livsånde i hans næsebor, så han 

blev et levende væsen. Ved dåben 

bliver vi døbt i Faderens, Sønnens 

og Helligåndens navn, Guds ånd 

bor nu i vores krop. Paulus lægger 

vægt på, at kroppen er Guds tempel, 

og Guds ånd bor i os. Templerne 

kan være forskellige, ligesom vores 

kroppe er forskellige. Nogle er unge, 

spændstige og fulde af kraft, andre 

er langsomme, rynkede og mærket 

af livet, men fælles for alle kroppe 

er, at de er hjemsted for Guds ånd. 

Uanset forfaldet er kroppen fin nok 

til, at Guds ånd vil bebo den.

I nogle kulturer gik de gamle og 

syge ud for sig selv i junglen eller op 

på en høj klippe for at søge døden, 

så de ikke længere var en belastning 

for stammen. Sådan er det ikke i kri-

stendommen, for så længe Guds ånd 

bor i et menneske, skal vi behandle 

mennesket med respekt.

Hvornår taber man sin værdighed? 

Vi frygter faldet, vi skammer os, når 

vi er hjælpeløse, og andre må tage 

over. Vi finder det ydmygende, når 

vi ikke længere er i stand til selv at 

spise eller oprette den nødvendige 

hygiejne, hvornår er livet ikke læn-

gere livet værd?

For mig er det en kristen værdi at se 

hen på Kristus på korset. Han hang 

der, klynget op som en simpel for-

bryder, selvom han ikke havde gjort 

en kat fortræd, tværtimod havde han 

prøvet at bringe os det gode bud-

skab, at Gud vil sine mennesker, at 

Gud ikke er en fjern Gud, der hygger 

sig i sin gyldne himmel, nej, Gud er 

en nærværende Gud, der vil deltage 

i vores liv. Jesus på korset holdt ud, 

han blev hængende selvom han må 

have udholdt forfærdelige smerter, 

selvom han havde magten til at stige 

ned med et ”Nu er det nok, nu træk-

ker jeg mig tilbage.” Nej, Jesus blev 

hængende, for ved at gå i døden og 

blive oprejst igen, brød han dødens 

magt. Døden er ikke længere en ab-

solut størrelse, der afslutter vores liv, 

nej, Gud lever og findes både i vores 

liv og i døden. Er det ydmygende at 

ligge hjælpeløs i sengen, i sit eget tis 

og med slatten hud? Det afhænger 

af øjnene som ser. Ser vi et uværdigt 

liv, eller ser vi en krop, som på trods 

af fejl og slid stadig er et hjemsted 

for Guds ånd?

Lige så ydmygende, som det kan 

føles at skulle modtage hjælp, lige så 

ydmygende kan det føles at give den. 

Skammen, som den, der skal hjælpes, 

bærer, kan smitte, så hjælperen med-

skammer sig, og så bliver hjælpesitu-

ationen så fastlåst, at vi kalder den 

ydmygende. Og så er det fristende, 

at den, der skal hjælpes, selv gør en 

ende på sit liv. Men der er en anden 

vej ud af situationen, Kristus har 

vist os den. Kristus stod ydmygelsen 

igennem for at hjælpe os. Ved at se 

hen til ham, efterligne ham, kan vi 

også udholde ydmygelsen. Hvis både 

den der skal hjælpes og hjælperen er 

klar over denne ”kristne værdi”, er 

situationen ikke længere ydmygende, 

men derimod en vigtig opgave, der 

skal løses. Kristus er vores Gud, som 

valgte selv at være vores tjener. Han 

byder os at tjene hinanden, som han 

har tjent os.

I sengen lå den gamle, døende mand. 

Synet forskrækkede mig, for er det 

virkelig sådan, det er at blive gam-

mel? Hans hånd knugede om min, og 

jeg havde mest lyst til at vriste mig 

fri, løbe ud af det indelukkede pleje-

hjem, ud i solen, hjem til mine børn. 

Han var gammel og træt, men han 

var et menneske, som havde brug 

for min hjælp. Vi bad fadervor sam-

men, og jeg lyste velsignelsen. Der 

var ingen forandring at spore i hans 

ansigt, men efter noget tid slap han 

min hånd og faldt i søvn. Hans kone 

takkede mig mange gange, fordi jeg 

var kommet. Nogle dage senere trak 

han vejret for sidste gang, og døde.

Værdighed

Information om konfirmandundervisningen 2022-2023

Formål
Formålet med konfirmandundervisningen er at gøre de 

unge fortrolige med den kristne tro, præstens virkefelt, 

kirken og dens forskellige rum og ritualer. Det skal både 

handle om kundskab, erfaring og fællesskab, og så skal 

der være plads til tro, tvivl og anfægtelser.   

Undervisning
Undervisningen finder sted i Thomas Kingos Kirke,  

Konfirmandstue og Sognesal. Forløbet varer fra uge 39 til 

og med uge 18. Tirsdags- og torsdagshold fra kl. 8.00-9.30, 

og onsdagshold fra kl. 15.30-17.00.

Start:   Henholdsvis den 27., 28. og 29. september 2022

Slut:   Henholdsvis den 2., 3. og 4. maj 2023

Ferieuger:  42, 51-52, 1, 7 og 14. 

Indskrivningsarrangement 
Tilmeldingen er digital, og linket finder man på kirkens 

hjemmeside. Vi afholder dog et drop-in-arrangement, hvor 

forældre, kommende konfirmander og præster har mulig-

hed for at hilse på hinanden og udfylde en indmeldings-

blanket, som dækker forhold, der ikke tages højde for i 

den digitale tilmelding.  

Det kommer til at foregå i Thomas Kingos Kirke og Sognesal 

torsdag den 22. september 2022 i tidsrummet fra kl. 

18.00-19.30, hvor I er velkomne til at kigge forbi.  

 

Kristian og Anna 

Ny medarbejder
Mit navn er Mariannne Aarup-Kristensen og jeg er

pr. 1. juni 2022 ansat som kirketjener.

Jeg har en baggrund som skov-og landskabsingeniør og 

har de seneste 3 1/2 år suppleret arbejdet i skoven ved at 

vikariere som kirketjener i en række fynske kirker her-

under også i Thomas Kingos Kirke.

Jeg glæder mig til at arbejde i Thomas Kingos Kirke, som 

har et aktivt sogn med mange rare og imødekommende 

mennesker.

Med venlig hilsen

Marianne

Til kommende konfirmander

Nyt fra
menighedsrådet
Menighedsrådet har ansat ny kirketjener, og vi var heldige at kunne ansætte Marianne Aarup-

Kristensen fra 1. maj. Menighedsrådet glæder sig til samarbejdet og til at præsentere Marianne 

for menigheden. Samtidig har vi desværre måtte sige farvel til Søren Andersen efter længere 

tids sygdom og her skal lyde en stor tak til Søren og held og lykke fremover.

Vibeke Nielsen
formand
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Af Anna Jensen



Stærkt lokalt initiativ
stod bag kirkens skabelse

Månedens salmer 
for sommeren
I Thomas Kingos Kirke kommer vi i sommerens måneder 

til at synge tre bestemte salmer, månedens salmer. De er 

udvalgt til at synges ved alle gudstjenester. Det er en god 

måde at lære nye salmer på. Ja, det gør faktisk, at man 

kan opbygge et forhold til nye salmer, som man har det 

til gamle. Det lykkes ikke hver gang, men det er umagen 

værd at prøve. Her er de tre valgte fra Salmetillægget 

100-Salmer. 

Juni: 835. Gå gennem byens lange lige gader 

Juli: 807. Den lange lyse sommerdag 

August: 814. Denne morgens mulighed 

835. Gå gennem byens lange lige gader

Junisalmen, skrevet af salmedigteren Holger Lissner, består 

af fire strofer, som hver især forbinder årstider med kon-

krete steder og stemningsfyldte begreber. Første strofe 

nævner byens lange lige gader, som forbindes med sommer-

lys Helligånd. I den næste strofe bliver pladsen trang: smal-

le trappegange er efterårets sted med kærlighed og trøst. I 

den følgende strofe er vi fremme ved vinteren, hvor en frisk 

luft blæses gennem kirker og kontorer. I denne årstid befin-

der den syngende menighed sig i en venten på Herrens 

genkomst. I den fjerde strofe er vi nået frem til foråret, Kri-

sti opstandelse, som gør det muligt at leve uden frygt i nå-

dens sommer. Vi er tilbage ved start. Dog med den forskel, 

at det er en ny sommer, vi er fremme ved. Sommeren med 

byens lange lige gader er blevet til nådens sommer uden 

frygt. På denne måde bevæger salmen sig trofast igennem 

de fire årstider, alt imens den udvikler sin egen årstid. 

807. Den lange lyse sommerdag

Julisalmen, ligeledes i fire strofer og skrevet af salmedig-

teren Holger Lissner, begynder også med en lang sommer. 

Den lange lyse sommerdag forbindes med indtagelsen 

af nadverbrød, som får blodet til at synge. Det syngende 

blod gentages som et omkvæd i alle fire strofer. Dette 

blod, som forbinder Kristus med menigheden, synger 

om Guds godhed og lykkedage på jorden. I anden strofe 

bringes billeder af skov og hav og et såret knæ. Tredje 

strofe følger trop, men intensiverer sårbarheden i talen 

om visheden om at skulle dø. I sidste strofe er den lange 

sommer blevet til en kort sommer. Længden er aftaget og 

opbrugt, mængden er blevet til knaphed, mens hvedekor-

net som billede på det kommende himmerige, skaber ro 

og stabiliserer tidens flygtighed. Hvedekornet rummer så-

ledes sommerens lange begyndelse, dens korte afslutning 

og håbet om himmeriget.    

814. Denne morgens mulighed 

Augustsalmen er skrevet af den folkekære digterpræst 

Johannes Møllehave. Sproget er enkelt, fuld af enderim og 

gentagelser af første og sidste vers, hvilket giver salmen 

et let og naivt udtryk. Salmens fire strofer har alle morge-

nen som tema. Morgenen er en mulighed for kærlighed og 

munterhed. Først betones luften i lungerne og kroppens 

sanser, dernæst Guds nåde som svar på livets gåde. Mor-

genens munterhed bliver til, når nattens mørke brydes og 

lysets skaber lydes. Endelig giver morgenen mulighed for 

at fortiden, som kan nage, bliver givet nyt tilbage.  

Kristian, Anna og Torben

Thomas Kingos kirke 100 år i 2024

Af Karen Agerbæk

Den 22. juni 1924 blev Thomas Kin-

gos Kirke indviet. Det skal vi fejre 

om 2 år. I mange år troede jeg dog, 

at kirken var fra 1922 – den dato 

står nemlig på kirken lige til højre 

for indgangen. Senere gik det op for 

mig, at det var datoen for nedlæg-

gelsen af grundstenen, den 29. 

august 1922. Det er nu 100 år siden 

– og forud for nedlæggelsen gik der 

længere tid, fra tanken om kirken 

blev født, til den faktisk stod der. 

Forud var der endda en kirkesal på 

stedet i en årrække, men det vender 

jeg tilbage til.

Hunderupkvarteret var indtil ca. 

1880 marker. Spredt lå gårde, som var 

flyttet ud fra landsbyen Hunderup, 

da den brændte i 1820’erne. En af 

gårdene var Abildgaard. Som bekendt 

tog urbaniseringen fart omkring 

århundredskiftet, og Hunderupkvar-

teret blev langsomt, men sikkert be-

bygget. Mange af husene i kvarteret 

fortæller om deres alder – på Helga-

vej over for Bülowsvej ses årstal fra 

1910’erne. Huse bygget på jorder, som 

var udstykket fra gårdene.

Sankt Knuds Kirke fik 

pladsproblemer

Urbaniseringen betød, at mange 

kirker fik pladsproblemer – menig-

hederne blev simpelthen for store til 

det, kirkerne var bygget til. Der var 

derfor allerede omkring 1910 tanker 

om at udskille flere sogne fra det 

sogn, Hunderupkvarteret hørte un-

der: Sankt Knuds Sogn. I første om-

gang gik kræfterne – og statstilskud-

det – til Sankt Hans Sogn, Fredens 

Kirke. Der blev som modsvar nedsat 

en indsamlingskomite i Hunderup 

til delvis at finansiere byggeriet, og 

man nåede så langt som til at købe 

grunden på Bülowsvej i 1914. Tho-

mas Kingos Kirke ligger på jord, der 

tidligere rummede lader til Abild-

gaard, der stadig ligger til højre for 

kirken. Planerne for at få bygget en 

kirke blev skrinlagt i første omgang, 

da 1. verdenskrig brød ud.

Skrinlagt, men ikke opgivet, og i 

løbet af resten af 1910’erne arbej-

dede komiteen hårdt for at få skabt 

rammer for kirkelige handlinger i 

Hunderup. I 1919 byggede og ind-

viede man en såkaldt kirkesal på 

Bülowsvej, den nuværende sognesal. 

Kirkesalen fik status af at være en 

filialkirke til Sankt Knuds Kirke og 

gav plads til 220 kirkegængere.

Endelig lykkes det

I 1921 fik man endelig tilsagn på 

statsstøtte, så man kunne finansiere 

det egentlige kirkebyggeri sammen 

med de mange frivillige donationer.  

Arkitekt Jens Vilhelm Petersen havde 

allerede tegnet kirken samtidig med 

kirkesalen. Denne arkitekt var oden-

seaner og bosat i Odense og havde 

allerede tegnet andre kirker og var 

derfor et naturligt valg. Tegningerne 

blev godkendt – og den 29. august 

1922 blev grundstenen til kirken lagt 

af stiftsprovst Johannes Lützhøft. En 

kort beskrivelse af kirkens tilbli-

velseshistorie blev muret ind under 

grundstenen.

Det fremgår ikke af mine kilder*, 

hvornår og hvorfor man valgte at 

kalde kirken Thomas Kingos, men 

mon ikke det skyldes, at man ville 

hædre den fynske bisp og salmedig-

ter, 1634-1703.

* Bo Østlund: Med troen som byg-

herre, 1999 og 

http://danmarkskirker.natmus.

dk/uploads/tx_tcchurchsearch/

Odense_1633-1642.pdf

Vi er optagede af, at børnene skal være en aktiv del af 

gudstjenesten. Børn indtager verden via sanseindtryk, 

rumlighed, følelser og leg, og hvis vi skal sætte et ’aftryk’ 

i børnene og få dem til at huske de ting, de hører, er det 

vigtigt, at de erfarer med deres krop, hvad der fortæl-

les eller synges om. Det kan gøres på flere måder, bl.a. 

tilstræber vi at fortælle dagens tekst i stedet for at læse 

den op, for på den måde at gøre det mere nærværende for 

børnene.

Den enkelte børnegudstjeneste bygges op over et tema, 

og ud fra det vælges tekst, salmer/sange og aktiviteter. Vi 

har allerede afprøvet konceptet et par gange, hvor det er 

lykkedes os at gøre brug af en stor del af kirken og sogne-

huset. Efter hver børnegudstjeneste er der fællesspisning, 

hvor Gorm og Birgit har lavet den lækreste mad til os. 

Børn spiser gratis med, voksne betaler 25 kr.

Følgende børnegudstjeneste er allerede i kalenderen: 

Tirsdag den 7. juni 2022, Thomas Kingos kirkes fødselsdag

Børnegudstjenester
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Når jeg om morgenen træder ind i 

sognehuset, er det første, der møder 

mit blik, to værker af Jay Gard. Min 

første tanke er, at jeg ser to malerier, 

men ved nærmere eftersyn ser jeg, 

at værkernes rosetformede mønstre 

er fræset ud af en 3 cm tyk kryds-

finerplade. To identiske plader, kun 

farverne er forskellige. Værkerne 

hedder begge ”farvecirkel” og er en 

del af en hel serie af farvecirkler 

i forskellige farvetoner. De to, der 

hænger i indgangspartiet, er i hen-

holdsvis gul/blå toner og blå/violet 

toner. Min nysgerrighed vækkes, 

hvorfor kombinerer kunstneren ma-

leriet, med et 3D design, der kunne 

være en udsmykning på et møbel?

Jay Gard er en tysk kunstner, der bor 

og arbejder i Berlin. Han er født i 

1984 og kommer fra en meget kreativ 

familie. Hans far var produktdesig-

ner for MZ- og BMW-motorcykler, 

hans mor tekstildesigner og hans 

bedstefar designede møbler. Gard 

har gennem sin opvækst fulgt med 

i familiemedlemmernes arbejdspro-

cesser og taget relationen til design 

med sig. Ved at kombinere kunstens 

abstrakte form med designets umid-

delbarhed, har Gards udviklet sin 

egen stil og filosofiske udtryk, hvor 

han arbejder i krydsfeltet mellem 

design og kunst. Selv siger han, at 

det centrale i hans kunst er inspi-

reret af Bauhaus-bevægelsen, dens 

enkle og effektive udtryk og ønsket 

om at gøre livet bedre for mennesker 

gennem formidling af et rationelt 

formsprog.

Hvordan gør Gards farvecirkler så 

livet bedre for os, der beskuer dem i 

Thomas Kingos Kirke? Jeg besluttede 

at søge hjælp hos de virkelige eks-

perter, de umiddelbare beskuere og 

de bedste og mest intuitive kunstbe-

skrivere. Kingos Kreaklubs ekspert-

panel består denne dag af ni børn i 

alderen 6-10 år. De ser umiddelbart 

flere ting i de farverige værker: ”Det 

ligner en sol, et øje, en ananas, en af 

de kraver præsten har på, en donut, 

et balletskørt, at man snurrer hurtigt 

rundt og bliver rundtosset, en dvd, 

en plade på en pladespiller, et roulet-

tespil”. Indtrykkene er mange. Da jeg 

spørger dem om farverne og de to 

værker set i sammenhæng, kommer 

der kommentarer som ”sommer og 

vinter, nat og dag, solopgang og sol-

nedgang”. Alt sammen betragtninger 

som jeg tilslutter mig.

På den måde danner Gards værker 

grobund for en god samtale om det, 

vi umiddelbart ser, og det vi læser 

ind i det, vi ser. I dag, hvor jeg tog 

mig tid til at betragte disse værker, 

undersøge kunstnerens baggrund 

og ikke mindst have fået en god 

samtale med ni skønne børn, da blev 

min dag et kort øjeblik beriget. Der 

kom smil, glæde, eftertænksomhed 

og ikke mindst samvær ind i mit liv, 

og er det ikke det, det hele handler 

om!

Skrevet af Dorthe Wortmann, Kirkelig medarbejder

Farbkreis (Farben 17/18 2) og Farbkreis (Farben 17/18 3) 
Mixed media af Jay Gard

SERIE: 
KUNST I KIRKEN
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Dorthe Wortmann

Koncerter i kirken
juni-august  2022
Torsdag den 2. juni kl. 19.00: TROMPETGALLA - DEBUTKONCERT

Så er tiden atter inde til præsentation af en ny og spændende musikalsk 

konstellation: TRIO STENUM-LUNDE-KREBS. Denne nye trio, som spiller 

trompetgalla i Thomas Kingos Kirke, består af trompetisterne Kenneth Pultz 

Stenum, Slesvigske Musikkorps og kirkens ”hustrompetist” Mads Juul Lunde, 

Nyborg. Ved orglet/flyglet sidder Torben Krebs.

Trompetgalla betyder FEST: Intet klinger så festligt som messingblæsere 

og orgel! Koncerten bliver ingen undtagelse: Der er lagt op til et rigtigt 

”champagne program” med musik af bl.a. Bach, Horowitz og Vivaldi –  

lagt i hænderne på tre rutinerede musikere! 

Fri entré.

Sommerlige orgelsoiréer i Thomas Kingos Kirke

I juli/august drager Torben Krebs på kursusrejse til det sydligste Tyskland, hvor 

han i barokkirker langs ”Oberschwäbischen Barockstraße” skal spille orgelkon-

certer, deltage i masterclasses hos internationale orgelkoryfæer og konkurrere 

ved ”Joseph Gabler Organ Competition”. Det hele foregår ved en række af Europas 

berømteste barokorgler – bl.a. det enorme, historisk Gabler-orgel i Weingarten.

 

Som forberedelse til turen spiller Torben 4 orgelsoiréer på ”hjemmebane” på 

torsdage i juni, hvor dele af programmet til Tyskland finpudses – bl.a. værker af 

Bach, Brahms, Kerll, Liszt, Muffat, Pachelbel og Schumann. Koncerterne varer ca. 

40-45 minutter pr. gang og finder sted på følgende torsdage:

 

Torsdag den 9. juni kl. 17

Torsdag den 16. juni kl. 17

Torsdag den 23. juni kl. 17

Torsdag den 30. juni kl. 17

Der er fri entré

Søndag den 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 selvom vi er forskellige på rigtig mange områder, 

kan vi alligevel mødes i musikken og finde forståelse og 

kærlighed. Musikken afspejler kunstnernes meget forskel-

lige baggrund, og der synges på 9 sprog.

Koncerten er arrangeret i et tæt samarbejde med Folkekir-

kens Tværkulturelle Samarbejde.

Koncerten er velegnet til alle aldersgrupper. Så tag dine 

børn, forældre og bedsteforældre med. Efter koncerten er 

kirken vært ved et lille traktement.

Fri entré.



mig er et helt enestående eksempel 

på, at man bringer kunsten ud af 

museer (og kirker), derud hvor men-

nesker færdes”.

 

Odense Kommune skrev det samme 

i en præsentation for sponsorer, 

IKKE AL KUNST BEHØVER AT ENDE 

PÅ MUSEUM. – Bagsiden af medaljen 

er bare, at kunsten ude i det fri er 

udsat for tidens tand. Det har især 

malermester Bo Christensen haft 

øje for, og i mange år forsøgt at få 

gjort noget ved. I 2018 lykkedes det 

endelig at samle en kreds af interes-

serede og få stiftet FORENINGEN FOR 

KIRKEKUNST PÅ ODENSES GAVLE.

 

Biskop Tine Lindhardt følger 

foreningens arbejde, og gavlene er 

med i ”Biskoppens favoritter”. Nr. 1 

er Domkirken med Bergs altertavle, 

som hun siger man kan kigge på i ti-

mevis, og tilføjer: ”Men noget ganske 

særligt er, at altertavlen har inspire-

ret til nogle af Odenses gavlmalerier. 

Jeg kan meget godt lide tanken om, 

at altertavlens kunst også lever i 

byen i dag.”

Status er, at de 2 gavle, Jomfru 

Marias Himmelkroning og Jesus på 

korset er restaureret. De 2 gavle på 

ejendommen Albanigade 65 bliver 

restaureret i år. Når den femte gavl 

er færdig, vil foreningen arbejde 

videre på at fuldføre det oprindelige 

projekt med yderligere 2 gavle med 

Bergs billeder. 

I de gamle arkivalier er der et forslag 

til en skiltetekst om de enkelte gavl-

malerier – og med denne opfordring, 

som hermed er givet videre: ”Se alle 

gavlmalerierne og find motiverne 

på altertavlen i domkirken, der har 

inspireret kunstnerne!” – God tur – 

og husk: Kig op!

Peter Nedergaard

Bergs Billeder på 
Odense-gavle

”Kig op!” – opfordrer journalisten 

Peter Olesen. For over de mange 

kedelige butiksfacader i gadeplan er 

der en skat af fine bygningsdetaljer, 

vinduer, gesimser, kviste, små tårne, 

spir osv. – Og så er der gavle, de hele 

og de som ses oppe over taget på et 

lavere hus.

På mange gavle er der reklamer. 

I 1968 blev Brande kendt i hele 

Danmark for sine gavlmalerier med 

moderne kunst. Her mødte befolk-

ningen kunsten direkte i hverdagen 

– det gik ikke stille af.

I 1991 tog Odense Kommune sammen 

med kunstnergruppen, DK-kunst, 

initiativ til at udsmykke 3 markante 

gavle i byen. Året efter fulgte de op 

med, BERGS BILLEDER PÅ ODENSE-

GAVLE. Med inspiration fra Claus 

Bergs altertavle i Domkirken skulle 

kunstnerne lave oplæg til udsmyk-

ningen af yderligere 7 gavle, holdt i 

de samme farver som altertavlen – 

blå, rød, hvid, sort og guld-okker. 

Det lykkedes at få sponsorer til at 

finansiere 5 gavlmalerier, der blev 

udført i årene 1993-95:

Via Dolorosa, af Evan Rasmussen, 

Vesterbro 2 (mod syd og Søndergade)

Menneskeværd, af Birgitte Lykke 

Madsen, Albanigade 65 (mod syd og 

Hjallesevej)

Jomfru Marias Himmelkroning,  

af Dinna Carvalho (Øverst til højre 

s. 9), Nørregade 49 (mod P-plads bag 

CIVICA)

Jesus på korset med Frans af Assisi 

ved korsets fod, af Dinna Carvalho 

(s. 8), Nørregade 17-19 (mod den nye 

H.C. Andersen Haven)

Kristus sprænger dødsrigets porte, 

af Karin Meisel (Nederst s. 9), Alba-

nigade 65 (mod nord og Benedikts 

Plads)

Biskop Vincent Lind var konsulent 

på projektet og meget engageret. 

Han sagde bl.a.: ”Som jeg ser det, 

kan vi med en let omskrivning af 

Matthæus kapitel 10, nu opfylde Jesu 

ord ved udsendelse af de 12 disciple: 

”Hvad der hviskes jer i øret, skal I 

prædike på gavlene”. Vi er tit så yd-

myge i kirken. Men kirken skal ikke 

gå og hviske og holde sig inden døre. 

Kirkens budskab skal ud i byen.” 

 

Domprovst Chr. Dickmeiss engage-

rede sig også i Bergs billeder. I et 

indlæg i 2005, GAVLMALERIER – EN 

GOD IDÉ, skrev han bl.a.: ”Når jeg un-

dertiden viser domkirken med Claus 

Bergs altertavle for gæster, nævner 

jeg altid de gavlmalerier, som alter-

tavlen har inspirereret til på gavle i 

Odense, fordi disse gavlmalerier for 
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Det skal prædikes på gavlene



ADRESSELISTE: 
Sognepræst Anna Jensen,  
ansj@km.dk - tlf. 29 77 13 11,  
mandag fridag.  
Hannerupgårdsvej 10,  
personlig samtale efter aftale.

Sognepræst Kristian Mejrup,  
krm@km.dk - tlf. 21 14 99 14,  
mandag fridag. Platanvej 10,  
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

Kirkelig medarbejder  
Dorthe Wortmann, 
kmthomask1@gmail.com 
Tlf. 20 37 99 73,  
træffes tirsdag og onsdag.

Kirketjenere  
Dorte Brolykke  Madsen og  
Marianne Aarup-Kristensen,   
træffes tirsdag-fredag 9-12,  
tlf. 66 12 56 57, 
kingoskt@gmail.com

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.

NÆSTE NUMMER UDKOMMER: 
September 2022. 
Deadline 20. juli

LAYOUT/TRYK: 
Mouret, Odense/Clausen  Grafisk

FORSIDEBILLEDE: 
Jay Gard, Farbkreis (17/18) 2018

www.thomaskingoskirke.dk

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

Herreklubben
I konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden fra 17.00 til 19.30

8. juni: Besøg hos Jens Galschiøt

Vi mødes kl. 16.00 ved kirken og følges i biler til Jens Galschiøts værksted.

Her er der rundvisning og fortælling om, hvordan skulpturerne og de 

store happenings bliver til.

Rundvisningen krydres med anekdoter og historier. I galleriet kan ses 

nogle af skulpturerne og store glasmosaikker.  Rundvisningen varer ca. 2 

timer alt efter hvor spørgelystne folk er.

Der serveres kaffe og kage. 

Pris for deltagelse 60 kr.

14. september: Julius Bomholt - liv og gerning 

Ved professor emeritus Jørn Henrik Petersen

Julius Bomholt var en af det 20. århundredes store socialdemokratiske 

skikkelser og var i årtier drivende kraft i sit partis kulturpolitik og fra 

1961-64 Danmarks første kulturminister. Jørn Henrik Petersen vil i ord og 

billeder fortælle om ham.

12. oktober: Besøg af Natteravnene

9. november: Danmark rundt i kajak. Ved Leif Romsø Hansen

Leif har tidligere været kaptajn på båden mellem Romsø og Kerteminde, og 

i mange år boet på Romsø og nu i Kerteminde, men barneskoene er trådt 

i Thomas Kingo sogn og han glæder sig til at fortælle om sine oplevelser i 

Herreklubben.

14. december: Julemøde. Besøg af Kristian Mejrup

Tilmelding senest tirsdagen før til lenebochr@mail.tele.dk

Morgensangen i Thomas Kingos Kirke
sover en time længere 

Den afholdes derfor kl. 9.00-9.20 på følgende torsdage:

• den 2., 16. og 23. juni

• den 11., 18. og 25. august.   

I juli måned er Morgensang
gået på ferie  

Morgensang er en kort andagt med Fadervor, bibellæs-

ning og et par salmer. Alle er velkomne – også til den 

efterfølgende kop kaffe i våbenhuset. 

Kristian, Anna og Torben
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For babyer, som på tidspunktet er 0 - ca. 8 måneder gamle.

Opstart i september – hold øje med hjemmesiden og Facebook, 

hvor holdstart og tilmelding annonceres.

Underviser: Rikke Petersen

Babysalmesang

Thomas Kingos Sogns menighedsråd holder møder en gang 

om måneden, dog ikke i december og i sommerperioden.

Kommende ordinære møder:

• 30. august

• 27. september

• 25. oktober

• 29. november

Møderne foregår i konfirmandstuen og begynder kl. 19.00, 

hvis ikke andet er anført.

Menighedsråds
møder

Morgensang og
sommertider



Gudstjenester
JUNI 
7. Børnegudstjeneste 
17.00 Anna Jensen

12. Trinitatis  
Kirkens fødselsdag 
Anna Jensen 
Kirkekaffe

19. 1. s. e. trinitatis  
10.00 Anna Jensen

26. 2. s. e. trinitatis 
10.00 Kristian Mejrup

JULI 
3. 3. s. e. trinitatis 
10.00 Kristian Mejrup

10. 4. s. e. trinitatis 
10.00 Kristian Mejrup

17. 5. s. e. trinitatis 
10.00 Kristian Mejrup

24. 6. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen

31. 7. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen

AUGUST 
7. 8. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen

14. 9. s. e. trinitatis 
10.00 Kristian Mejrup

21. 10. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen

28. 11. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen

SEPTEMBER 
4. 12. s. e. trinitatis 
10.00 Kristian Mejrup

11. 13. s. e. trinitatis 
10.00 Kristian Mejrup

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.

Mandag den 6. juni kl. 10.30 er en 

række af Odense bys kirker gået 

sammen om at fejre gudstjeneste på 

anden pinsedag i Eventyrhaven ved 

Domkirken. Thomas Kingos Kirke er 

også med. Inden gudstjenesten mødes 

vi i vores sognehus kl. 9.00 til kaffe og 

rundstykker, hvorefter vi følges ad til 

Eventyrhaven.  

Fællesgudstjeneste
anden pinsedag i 
Eventyrhaven


