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Udtræk
Af Kristian Mejrup

Efteråret står i teksternes tegn. Se blot aktivitetskalenderen i kirkebladet og på kirkens nye hjemmeside med information om Læsekreds, BOBB-studiegruppen og stribevis af foredrag. Der er naturligvis
også masser af musik, både morgensang, månedens salmer, to aftener med fokus på Ingemann og
Grundtvig og en aften med Evensong efter engelsk forbillede.
Ved nærmere eftertanke har menneskelivet en hel del tilfælles med
tekster. Vi ved ikke altid, hvor
ordene lander og hvilke mærker de
efterlader, men vi konstaterer, at de
allerede har ramt os og er ved at
trænge ind og synke ned. Mennesker indgår også i sammenhænge;
kontekster kalder vi det. Vi tager ord
med os fra en samtale videre til den
næste, fletter det sammen, og dagens
indtryk skulle efter sigende arbejde
videre i os, mens vi sover.
Ingen af os kan sige sig fri af tekster,
og vi er heller ikke altid klar over
vores egen rolle i foretagendet. Livet
leves forlæns og begribes baglæns,
som Søren Kierkegaard påpegede.

baade Melodi og Ord, - det var en af
de gængse Aftensange, som ogsaa
hans Søskende plejede at synge om
Sommeren i det Fri:
Fred hviler over Land og By
Ej Verden larmer mer.
Fro smiler Maanen fra sin Sky,
til Stjerne Stjerne ser.
Han lyttede med tilbageholdt Aandedræt. Aldrig, syntes han, havde han
hørt saa mange smukke Stemmer.
Aftenens dybe Ro gjorde vel sit
dertil. Trods Fjernheden lød ethvert
af Sangens Ord saa mærkværdig
klart og fuldt i hans Øre. Der var
nærmest noget overnaturligt deri.
(Henrik Pontoppidan Lykke-Per, II, 60).

Akvarel malet af Anne-Lise Østrup 2018

I
En af glæderne ved at være præst er,
at man får lov at leve med tekster
tæt inde på livet. Nu er tekster ikke
kun gamle sager, bøger eller ting
skrevet på papir. Livet i og omkring
os er en tekst, hvor noget altid er
uskrevet eller i færd med at skrives.
Tænk på akvareller eller oliefarver,
hvor de våde farver trænger ind
i papiret eller stoffet uden dog at
falde mere på plads, end de stadig
kan trækkes og ændres. Livet som
tekst og teksten som liv er billeder,
der tager form. De er åbne for alt
det, vi kommer i tanke om, mens vi
taler. De ufærdige tekster er åbne for
alle de strømme af informationer,
vi befinder os i, ofte uden at vi ved,
hvorfor eller hvordan de påvirker os.

II
Forsøger man at flygte fra teksterne,
er det som regel i flugten, du indhentes. Der er en rørende scene i Henrik
Pontoppidans roman Lykke-Per
(1898-1904), som Bille August umuligt
kunne have fået med i sin filmatisering fra 2018. Per er på sommervisit
hos den velhavende familie Salomon,
over for hvem han har gjort sig til
som bejler til husets døtre. I løbet af
aftenen får han for meget af sig selv
og det hele og søger afsides. I afsondringen hører han nogen i det fri
synge aftensangen Fred hviler over
land og by. Sangen fører ham på en
gang tilbage til sin jyske hjemstavn
og et øjeblik væk fra sin hjemløshed.
Men da han havde gaaet et Par
hundrede Skridt, standsede han
igen og lyttede. De var begyndt at
synge derhenne, og han genkendte

Sangtekster på melodi kan have en
nærmest overnaturlig effekt, sådan
som det her beskrives. Per bevæges i
det indre, og han flytter sig efterfølgende i det ydre.
III
En af glæderne ved at være præst
er også, at man får lov at leve med
de bibelske tekster tæt inde på livet.
Her har præstens arbejde en del
til fælles med juristens. Teksterne,
hvad enten det er lovtekster eller bibeltekster, skal udlægges. I præstens
tilfælde i en prædiken. De tekster,
der prædikes over i landets kirker,
er på forhånd fastsat, og det er præstens opgave at udlægge de udvalgte
tekster til de bestemte søndage og
helligdage. Opgaven er bunden og
historisk forpligtende, for den placerer dig i fællesskab med dem, der
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tidligere har udlagt teksterne. Hver
søndag kan man rundt om i landets
kirker opleve, hvordan de gamle
tekster udlægges og sættes ind i
nye sammenhæng. I Thomas Kingos
Kirke er det Anna og jeg, der har den
forpligtende fornøjelse: at sørge for
at ord fra tidligere samtaler flettes
sammen med nye.

Tidsalder” handler om Kristi Vunder
og Saar og beskrives i Pontoppidans
roman som et ”Eksempel af ældre Tiders religiøse Literatur, smaa, tykke
Bøger med de besynderligste Titler”
(Lykke-Per, II, 234). Eksemplaret, jeg
har fået, har tilhørt en missionsk
præst fra Snave og Flemløse og indeholder dennes notater.

IV
Søndag den 22. marts blev jeg efter
gudstjenesten budt velkommen ved
en reception, der var blevets udskudt
på grund af Corona-situationen. Jeg
modtog ved den lejlighed gode ord
og ønsker, hilsner, champagne og
kransekage. Tusind tak for det. Jeg
fik også en bog af kollega Anna. En
bog, som faktisk er nævnt i Pontoppidans Lykke-Per. Bogen, som
stammer fra pietismens ”uoplyste

Jeg modtog bogen som en gave, og
bogen er blevet en tekst, jeg deler
med Pontoppidans Lykke-Per. Han
anskaffede selv sit eksemplar og andre lignende bøger, som på en særlig
måde betog ham:
Han havde anskaffet dem alene for
Snurrighedens Skyld; men som han
en Aften sad og bladede i en af dem,
idet han særlig eftersøgte saadanne
Steder, der var stærkest mærkede

af Fortidens Læsning, gjorde han
den Opdagelse, at disse gamle
Folkeskrifters naive, snart platte,
snart svulstige Tone, der i Grunden
var ham imod, alligevel paa en sær
Maade betog ham
(Henrik Pontoppidan Lykke-Per, II, 234)
Bøgerne med de besynderlige titler
fra pietismens tidsalder er et emne,
jeg vil sige mere om i et foredrag til
foråret 2023. Jeg er hverken LykkePer eller pietist, men stadigvæk en,
som tekster, skrevne som uskrevne,
gør indtryk på. I mødet med andre
konstaterer jeg, at jeg som menneske
rammes af ord og indtryk, som trænger ind og synker ned som farver i
akvarelpapir og er med til at tegne
mig som menneske.

Ny hjemmeside
v/redaktionsudvalget
Vi har fået ny hjemmeside, men adressen er den samme,
thomaskingoskirke.dk – kig ind på siden. Vi håber du
kan lide det, du ser. Vi mangler stadig noget indhold
rundt omkring.
Redaktionsudvalget har arbejdet med den overordnede
struktur, og en mindre arbejdsgruppe har i nært samarbejde med udbyderen, Skovbo Data, stået for sidens
opbygning, overgangen fra den gamle til den nye side
m.m.
Vi vil gerne, at siden altid er ajour. Og så vil vi arbejde på større sammenhæng mellem de forskellige medier,
kirkebladet, hjemmesiden, nyhedsbrevet og sociale medier Facebook og Instagram.
TIP: Forneden på hjemmesiden er der link til kirkebladet i pdf, tilmelding til nyhedsbrevet og link til
sociale medier.
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Til kommende konfirmander
Information om konfirmandundervisningen 2022-2023

Undervisning
Undervisningen finder sted i Thomas Kingos Kirke,
Konfirmandstue og Sognesal. Forløbet varer fra uge 39 til
og med uge 18.
Tirsdags- og onsdagshold fra 8.00-9.30 og eftermiddagshold på onsdage fra 15.30-17.00.
Start:
Slut:

tirsdag den 27.09.22 og onsdag den 28.09.22
tirsdag den 02.05.23 og onsdag den 03.05.23

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
mulighed for at hilse på hinanden digitalt, og udfylde en
indmeldingsblanket, som dækker forhold, der ikke tages
højde for i den digitale tilmelding.
Dette arrangement afholdes i Thomas Kingos Kirke og
Sognesal torsdag den 22. september i tidsrummet fra kl.
18.00-19.30, hvor I er velkomne til at kigge forbi.

Der undervises ikke i ugerne 42, 51-52, 1, 7 og 14.

Kristian og Anna, juli 2022
Thomas Kingos Kirke

Juniorkonfirmandundervisning

Menighedsmøde
den 25. september kl. 11.00

Opstart tirsdag den 13. september kl. 14.00 og
derefter mødes vi tirsdag eftermiddag til og med
den 15. november

Morgensang
holder
flyttedag

Sognets 3. klasses elever kan snart begynde til juniorkonfirmandundervisningen. Undervisningens formål, er at
gøre børnene fortrolige med kirken og den kristne børnelærdom. Da der er tale om et begrænset antal undervisningsgange, kan man tale om en ”smagsprøve” på den
egentlige konfirmationsundervisning i 7. klasse. Vi skal
på opdagelse i kirkerummet, høre bibelhistorier, synge,
lege og være kreative. Børnene skal opleve, at det er godt
at komme til undervisning i kirken, så hyggeligt samvær
er vigtigt. Da de fleste af sognets børn går på Hunderupskolen, afhentes eleverne derfra af en medarbejder, men
børn fra andre skoler er også velkomne.
Kl. 14 afhentes elever på Hunderupskolen og går samlet
til kirken. Undervisningen slutter fra kirken kl. 15.45 og
børnene finder selv hjem. Vi kan tilbyde at følge dem over
Læssøegade ved lyskrydset ved Hannerupgårdsvej.
Mange hilsner sognepræst Anna Jensen, Kristian Mejrup
og kirkelig medarbejder Dorthe Wortmann

Umiddelbart efter gudstjenesten den 25. september
afholder menighedsrådet det årlige menighedsmøde.
Her vil menighedsrådet være vært ved en forfriskning
i Sognesalen og orientere om menighedsrådets arbejde.

I september begynder vi på ny med Morgensang.
På grund af ønske fra Hunderupskolen flyttes
konfirmandforberedelsen fra torsdage til onsdage,
derfor holder morgensang også flyttedag.
Morgensang vil blive afholdt onsdage kl. 8.00-8.20 fra den
7. september til 14. december i Thomas Kingos Kirke.
Vi synger to salmer, høre bibellæsning og beder Fadervor.
Alle er velkomne – også til den efterfølgende kop kaffe i
våbenhuset.
Kristian Mejrup, Anna Jensen og Torben Krebs
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Børn i kirken
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.
Opstart efter sommerferien er
onsdag den 7. september kl. 15.30 – kl. 17.00.
Tilmelding via hjemmesiden
thomaskingoskirke.dk – Vælg Børn og Unge og Kingos Kreaklub.
Der er løbende tilmelding.

Babysalmesang
Holdstart onsdag den 14. september 2022 kl. 9.30 for babyer, som på tidspunktet er 0 - ca. 8 måneder gamle.
Max 14 deltagere.
Vi bruger salmer, sange, remser og musik. Vi synger, danser og leger og styrker
derigennem også barnets udvikling på en lang række områder.
Den umiddelbare glæde ved musik stimuleres, og der knyttes glade og varme
oplevelser til salmer og sange i det store, smukke kirkerum.
Tilmelding skal ske på mail til Kirkekontoret – thomaskingos.sogn@km.dk
med angivelse af eget og barnets navn, adresse, mail og telefonnummer.
Underviser: Rikke Petersen

Børnegudstjenester
i efteråret
Der er tre børnegudstjenester i kalenderen inden jul. Ved børnegudstjenesterne er børn og voksne en aktiv del af gudstjenesten,
hvor hele kirkerummet inddrages.
21. september:
Høst
26. oktober:
Halloween
23. november:
Advent
Gudstjenesterne begynder kl. 17.00 og efterfølgende er der fællesspisning med tilmelding. Hver enkelt gudstjeneste bliver annonceret på hjemmesiden, kirkens facebookside, samt i nyhedsbrevet. Her
kan man også se, hvordan man melder sig til spisning.
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Foredrag
Gerningsmænd
eller ofre?
Torsdag den 8. september kl. 19.00
Med udgangspunkt i sine to bøger
’Straffelejren’ fra 2011 og ’Gerningsmænd eller ofre?’ fra 2019 vil historiker, dr. phil. Henrik Skov Kristensen
i sit foredrag fortælle om, hvordan
det tyske mindretal i Sønderjylland
blev nazificeret efter den nazistiske
magtovertagelse i Tyskland i 1933
og solidariserede sig med den tyske
besættelsesmagt under Anden Verdenskrig. Derfor blev omtrent 3.500
tysksindede sønderjyder indespærret i den tidligere tyske
fangelejr, Frøslevlejren, der under navnet Fårhuslejren
fungerede som internerings- og straffelejr under retsopgøret efter krigen. For det tyske mindretal har Fårhuslejren
helt frem til vore dage stået som selve symbolet på et
uretfærdigt retsopgør og været en central komponent i
mindretallets selvforståelse og identitetsdannelse. Foredraget vil forsøge at besvare hvordan og hvorfor.

Hvordan skal vi i
dag forholde os
til den lutherske
tradition?
Torsdag den
20. oktober kl. 19.00
Lektor ved Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter Lars Sandbeck har
taget initiativ til en debat om Folkekirkens bekendelsesskrifter. Hvordan
skal vi i dag forholde os til det lutherske gudsbillede og
menneskesyn? Lars Sandbeck forholder sig kritisk til Den
Augsburgske Konfession.
Det er en vigtig debat, og der venter os derfor en
spændende aften.

Litteraturens
steder
Torsdag den 17. november kl. 19.00
Når vi fortæller om dansk litteratur, er det ofte de store
forfatterpersonligheder, der er i fokus, eller de mange perioder, vi kan opregne fra oldtid til nutid. Man kan også
gå frem på en anden måde og se på de steder, hvor litteraturen er blevet til, blevet læst og formidlet. Foredraget
fortæller om nogle af de mange spændende litteratursteder, der har formet dansk litteratur. Vi ser eksempler på
herregården, mediehuset og storbyen som litteratursteder.
Vi får eksempelvis lejlighed til at møde adelsdamen Anne
Krabbe, der samler viser, skribenten Herman Bang, der
skildrer livet rundt om i Danmark, og storbydigteren Dan
Turèll, der valfarter til New York.
Anne-Marie Mai er professor i dansk litteratur ved SDU.
Hun har sat sit dybe aftryk på forskningen i dansk litteratur gennem årtier med en overvældende stribe af bøger
og værker. Blandt værkerne er, Hvor litteraturen finder
sted, bind 1-3, samt senest, Litteraturland. En GPS. Hun
har desuden skrevet om Bob Dylan. Anne-Marie Mai har
modtaget en lang række priser, senest Blixenprisen.
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Højskoleeftermiddage
Præstegårdskultur
Torsdag den 15. september kl. 14.30
Foredraget foregår i Præstegårdshaven, Hannerupgårdsvej
10 – hvis vejret tillader det.
Jens Rasmussen er tidligere hospitalspræst ved Odense
Universitetshospital og kirkehistoriker.
Han har for nylig udgivet bogen: ”Præstegården i lokalsamfundet. Dagligliv og kulturarv.”
Bogen har fået fine anmeldelser, og den drøfter både
fortid, nutid og fremtid.
Foredraget er aktuelt for Thomas Kingos sogn, som har to
præsteboliger.

Mørk er
november, men
synge vil vi!
Torsdag den 10. november kl. 14.30

Kirkegårdskultur
– den store
glemsel?
Torsdag den 13. oktober kl. 14.30
ved biskop og formand for
Foreningen for Kirkegårdskultur
Elof Westergaard.
Kirkegårdskulturen er under kraftig forandring. På kirkegårdene på
landet bliver der mere plads fordi
stenene bliver sløjfet på kortere
tid, fordi familien er flyttet væk,
og næsten 10 % af urner nedsættes
ikke på kirkegården men strøs i
havet eller nedsættes i skove. Hvad gør det ved kirkegården som vores fælles erindringssted? Et lands begravelseskultur fortæller meget om folket. Hvad fortæller den
danske begravelseskultur om vores samfund?

Om Kierkegaard
Torsdag den 1. december kl. 14.30

Fællessang med organist Torben Krebs ved flyglet, og
Højskolesangbøgerne fundet frem, er der lagt op til en
hyggelig eftermiddag i sognesalen.
Alle opfordres til at vælge en fællessang fra Højskolesangbogen, gerne med begrundelse. Der serveres kaffe og kage
undervejs.
Alle er velkomne.

ved sognepræst
og Kierkegaardforsker, Tonny
Aagaard Olesen.
Kender du Kierkegaards kristendom?
Skønt Søren Kierkegaard måske ikke
betragtes som en
af de store kirkefædre, så er hans originale fremstilling af kristendommen
uomgængelig for enhver personlig tro. Kom og vær med,
når vi forsøger at indkredse Kierkegaards kristendom,
som den fremstilles i det klassiske forfatterskab og i hans
altergangstaler.
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Thomas Kingos kirke 100 år i 2024

Hvorfor ser Thomas Kingos
Kirke ud som den gør
Af Karen Agerbæk

Gotisk stil er karakteriseret ved at
stræbe højt opad – til Gud. Dette
hjælpes optisk på vej af byggestilen.
Overalt er der høje, lange og spidse
buer, der peger opad og får det til at
se ud, som om det er højere, end det
er. Denne stil præger Thomas Kingos
Kirke.
Kirken er tegnet af arkitekt Jens
Vilhelm Petersen, og tegningerne
blev godkendt i 1919. På den tid beundrede man middelalderens kirker
for deres renhed i form og farve –
rødstensmure og hvidkalket indeni.
Det var en stil, der var kommet igen,
lige som så mange andre af fortidens
stilarter, fx antikkens skulpturstil
(tænk bare på Thorvaldsens 12 apostelfigurer i Københavns Domkirke).
Kirken er derfor bygget i en stil, der
passede til tiden, til en kirke og til,
hvad menighedsrådet gerne ville
sige ja til.

Opad til Gud
Den gotiske stil ses overalt i kirken.
Starter vi udenfor, er tårnet højt,
smalt og spidst, forstærket af kobbertagets tilspidsning. Tårnet skulle
endda have været højere, fremgår

det, men det tillod kommunen ikke.
Ser man på vinduerne i tårnet, er de
også smalle, høje og spidsbuet. Facaden ved siden af tårnet er sat sammen af meget smalle, høje og spidse
elementer, der tilsammen spidser op
mod himlen. Omkring døren ind til
kirken er der flere.
Indeni er kirken bygget med et
hovedskib og et sideskib. Sideskibet
er der, hvor man kan gå op til altret
langs ydervæggen.
Ser du fx der, hvor
kirkeskibet hænger, i overgangen
mellem hovedskib
og sideskib, kan du
på muren se lag
på lag af himmelstræbende buer,
der ender spidst.
I det hele taget er
murværket mellem hovedskib og
sideskib en lang
række af spidse

buer, heriblandt såkaldte stræbepiller, som er de smalle støtter imellem
åbningerne i muren, egentlig et byggeteknisk element for at forstærke
muren netop, når man gennembrød
muren. Men lavet spidse. Og som om
det ikke var nok, er der også lavet 3
blændede spidsbuede ’vinduer’ over
hver åbning, som giver en illusion
af, at kirken er i to etager. Igen et
teknisk element for at lette vægten
af muren over åbningen. Men i
gotisk stil.
Kigger du mod orglet, er det også
indrammet af en gotisk spidsbuet
åbning, der også har flere lag.
Oppe ved altret ved mosaik-vinduerne er det også tydeligt. Selve
mosaikkerne er selvfølgelig høje og
spidse, men prøv selv at tælle, hvor
mange andre høje og spidse buer, de
omrammes af. Eller se på vinduerne
i kirkeskibet. Overalt himmelstræbende spidse buer.
Så kig opad til Gud!
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Lidt om selve
bygningen af kirken
Som fortalt i forrige nummer
af bladet, blev grundstenen
til kirken lagt 29. august 1922.
Knap to år senere blev kirken
indviet 22. juni 1924. Det gik
derfor forholdsvist hurtigt
at bygge kirken, men åbenbart ikke for hurtigt. Ifølge
afleveringssyns-rapporten – her
citeret fra Bo Østlunds bog: Med
troen som bygherre – blev bl.a.
murerarbejdet og tømrerarbejdet betegnet som førsteklassesarbejde, udført i særdeles gode
materialer.

På thomaskingoskirke.dk ligger
en udbygget beskrivelse af kirken og gotik. Her kan kort siges,
at det var en stilperiode på det
tidspunkt, de fleste landsbykirker i Danmark er bygget, dvs.
i 1200-tallet. Stilarten kom på
mode igen fra 1800-tallet, især
til kirker. Prøv i øvrigt at besøge Domkirken – Sankt Knuds
Kirke er bygget i middelalderen
og har samme gotiske stil som
Thomas Kingos.

Koncerter
i kirken
Lørdag den 24. september kl. 16:

Farvel-koncert med mezzosopran Christina Holm.
”All good things must come to an
end”! Efter henved fem år i kirkens
kor har mezzosopran Christina Holm
sagt sin stilling op og flytter til København. Hendes flotte stemme har
beriget gudstjenester og kirkelige
handlinger, ligesom hun gennem
årene har været solist ved adskillige
koncerter. Hun har i sjælden grad
bidraget til det musikalske niveau
i kirken og den kultur, der præger
koret. Nu er tiden inde til nye oplevelser i hovedstaden, og vi ønsker hende held og lykke!
Men helt slut er det nu ikke: lørdag den 24. september kl. 16 kan hun opleves
ved en afskedskoncert, hvor hun synger et spændende program, der bl.a. byder
på genhør af musik fra tidligere koncerter. Programmet byder bl.a. på værker
af Hector Berlioz, Paul Hindemith, Carl Nielsen og William Walton. Ved flygel
og orgel sidder Torben Krebs.
Der er fri entré.

Søndag den 9. oktober kl. 16:

Koncert med Ringe Kirkes Gospelkor.
Velkommen til en eftermiddag, hvor det er let at komme i kontakt med følelserne! Gospel, eller det gode budskab, stammer fra religiøse bevægelser, der
holdt deres indtog i USA i slutningen af 1800-tallet. I dag forbindes gospel med
de afroamerikanske kirkers livsglade og musikalske sang. Gospelmusikken har
bl.a. rødder i slavernes frihedssang, og længslen efter en tilværelse med værdighed, frihed og frelse. Gospel er et vidnesbyrd om, hvordan sorg kan vendes
til glæde, hvilket tydeligt ses i både musikken og teksterne, der er det glædelige budskab om Jesus Kristus.
Under ledelse af den velkendte korleder og instruktør Anders Gustavsen-Sprotte
synger Ringe Kirkes Gospelkor et repertoire, som udbreder vidt indenfor genren: fra den groovy moderne R&B-gospel til gode og bevægende spirituals samt
intense ballader.
Der er fri entré.
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SERIE:
KUNST I
KIRKEN
Af Jayne Hansen,
reklamefotograf og
autodidakt kunstmaler

En solrig fredag eftermiddag mødtes jeg med sognepræst
Kristian Mejrup uden for kirkekontoret.
Det var én af de varme sommerdage, hvor solen står højt
på himlen og fuglenes fløjten lyder i luften. En perfekt
dag til at nyde kunsten, og da jeg et par uger forinden
havde takket ja til den spændende opgave, at lave dette
lille skriv for kirkebladet, var det netop det vi skulle. En
tur rundt og se på kirkens kunst.
Mange spændende værker finder man på væggene i kirkens lokaler. Flere af dem tidligere beskrevet her i bladet.
Men stopper man i præsteværelset finder man, i min
optik, det fineste af dem alle; maleriet af Martin Bigum,
”The non-robot” fra 2018.
Maleriet var en del af hans soloudstilling på Charlotte
Fogh Gallery, med titlen ”Havet sover ikke om natten”.
Om udstillingen sagde Bigum selv: ”Når vi alle går til ro,

for at sove i den skygge over jorden, som vi kalder nat,
ja, så er der noget, der uhindret fortsætter sit liv, sin puls
derude. Nemlig havet. Det er derude hver aften, hver nat,
i sit konstant changerende massiv. Dets evigt våde hvælv
af understrømme, dønninger, bølgedale, modbølger, brydninger. Og righoldige liv, lige under overfladen. Havet,
som en næsten bevidst størrelse, der konstant sørger for
at være i flow. Og er symbolet på livets omskiftelighed.
Dets flydende udvikling, som er eksistensens eneste konstant. Vi behersker det kun en lille smule.”
Med sine 60 x 70 cm er ”The non-robot” måske ikke det
største af kirkens værker, men til gengæld med et overdådigt væld af farver, symboler samt en detaljerigdom, så
man hurtigt befinder sig på en større indre rejse, mens
man betragter penselstrøgene på lærredet. Sådan føltes
det i hvert fald, som vi stod der, sognepræsten og jeg.
Sammen på en større rejse.
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The non-robot af kunstmaler, Martin Bigum
Fra de golde puslepilsbrikker i baggrunden, hvor vi syntes at kunne ane resterne af en industrialiseret verden,
med røg og skorsten. Forsøgt, men ikke lykkedes med at
dække solen, og dens stråler, som formår at oplyse ikke
blot himlen, men også havet det befinder sig i. Og fra
solens lys følger vi et spor over vandet. Først, hvidt og karikeret, men som halvvejs åbenbarer et liv under vandet,
fuld af farver og lysbølger. Centralt i billedet falder blikket på en skikkelse. Den er stor, bred og kantet. Maskulin.
Robust. Omkring den står bølgeskum. ”Se lige hvordan
han kæmper for at komme igennem vandet” siger jeg.
”Man kan næsten fornemme det vrede ansigtsudtryk, som
han okser frem!” ”Sjovt.” svarer Kristian mig. ”Jeg så den
bagfra. Som om, at han faktisk rejser sig fra havet”.
Og det var denne rejse vi var på. Kristian og jeg. Mens
vi betragter denne robotlignede skikkelse, som måske
forsøger at kæmpe sig fri gennem havet, for at forlade

det mekaniske puslespil, som vi kalder ”samfund”. Måske
kæmper han sig frem mod træet, vi ser øverst i venstre
hjørne, som med sine farverige blade kunne symbolisere det organiske og naturlige. Eller måske er han slet
ikke på vej væk? Måske rejser han sig fra havet, som en
genfødsel, med blikket mod solen og dens klare hvide
stråler? Måske gør han netop det hele. For som Bigum siger, så ér livet omskifteligt. Konstant i udvikling. Somme
tider kæmper vi. Sommetider bevæger vi os væk fra det
gamle. Og så må vi genføde os selv i det nye. Vi vil opleve
modbølger og understrømme. Men heldigvis, så vil solen
og lyset ligeledes også altid genfødes. Og de varme sommerdage med høj sol og fuglefløjten vender altid tilbage.
Som havet, sørger livet for konstant at være i flow, og
uanset hvor brede, og robuste vi er, så oplever vi det hele.
For som menneske, bliver vi aldrig en robot.
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Månedens salmer
for efteråret
Af Jeanette Saaby
I efteråret fortsætter vi med at lære nye salmer - eller rettere: To nye salmer fra salmebogstillægget 100 Salmer og
en ny melodi til en velkendt salme i Salmebogen.
Salmebogens årstidssalmer er i den grad berigende: De
giver ofte meget flotte natur-beskrivelser, hvor man nærmest kan dufte årstiden – og så spejler de også menneskelivet og dets gang fra vår over sommer til efterår,
vinter og død.

Et par eksempler:
Lave fyrrehegn der danser skyggedans med mørkets magter (vers 1, vi ser træerne danse)
Vådt og vissent løv i kælderskakter (vers 1, mærker du
duften?)
I vers 2 er ”feriedage brugt” (det hverdagsagtige)
I vers 4 og 5 er hede sommerdrømme forbrændte, og ”en
sommer brænder ned”.

Vi skal synge:

Parallelt med årstidsskildringen beskrives menneskets
situation, når også livet går på hæld, og Guds omsorg for
os. I vers 2 bliver vi mindet om at takke Gud for årets
afgrøder (høstsalme) - den Gud, der lod det hele gro og
ikke glemmer nogen af sine skabninger. Han husker også
dem, ”som året bragte mere gråd end glæde” (vers 3). Og
Guds kærlige omsorg fortsætter gennem salmens to sidste
vers som beskriver livets eftersommer – at Gud er hos
de ængstelige og hos den, hvis fremtid er skrøbelig og
usikker: ”den hvis fremtid er en ligning med en hel del
ubekendte”.
Der ligger et strejf af vemod over salmen, men i de sidste
linjer vendes dette vemod til håb: For når sommeren er
brændt helt ned, og solen vender, lyser Gud sin velsignelse:

September:
Oktober:
		
November:

Fra vest står blæsten (808)
Nu står der skum fra bølgetop
(731, ny melodi)
Blandt spurvefjer og blade (810)

Salmebogstillæggets 808 og 810 er skrevet af Lisbeth
Smedegaard Andersen og Salmebogens 731 af Lars Busk
Sørensen. De er begge nulevende og anerkendte salmedigtere, som sammen med andre, nyere salmedigtere
kom med i Den Danske Salmebogs seneste autoriserede
udgave fra 2002.
Lisbeth Smedegaard Andersen (født 1934; præst, salmedigter og kunsthistoriker) har 7 salmer med i salmebogen og
12 i salmebogstillægget.
Lars Busk Sørensen (født 1930; lærer, lyriker og salmedigter) har 3 salmer med i salmebogen og 10 i salmebogstillægget.

808: Fra vest står blæsten
I salmebogen er kun 1 af Lisbeth Smedegaard Andersens
7 salmer at finde blandt årstidssalmerne: I går var hveden
moden (717). Men i salmebogstillægget er 8 af forfatterens
12 salmer kategoriseret her (2 vinter, 3 forår, 1 høst og 2
efterår). Redaktionsgruppen bag salmebogstillægget har
prioriteret nye årstidssalmer højt, da den bl.a. har erfaret
et behov for mere nutidige salmer på dette område.
I september skal vi synge salme 808, som er fra 2013 og
med melodi af Erik Sommer. Det er en høstsalme med
fine naturskildringer af sommeren, der går på hæld.
Jeg værdsætter Lisbeth Smedegaard Andersens elegante
sprog. På den ene side er sproget i hendes salmer ganske
enkelt og ligetil – nogle gange helt hverdagsagtigt. På
den anden side er hun en sprogkunstner, der anvender
velkendte ord i alternative sammensætninger og dermed
skaber markante udtryk og billeder.

Når Gud vil lyse om os
velsignelse og fred
skal vinterhjerter leve i hans hænder.
Således kan vi fortrøstningsfuldt gå efteråret – også vort
eget - i møde.

731: Nu står der skum fra bølgetop
Mange af os har prøvet det: Vi sætter os til rette på kirkebænken til gudstjeneste og glæder os over at finde en af
vores yndlingssalmer på salmetavlen. Men ak – allerede
ved forspillet til salmen viser det sig, at den ikke skal
synges på vores foretrukne melodi. For der er flere melodier til rigtig mange salmer. Og nye kommer til.
Ofte betyder kombinationen af salmetekst og melodi noget særligt og personligt for os – samtidig med, at musikken taler direkte til følelserne. Måske minder salmen os
om en vigtig, kirkelig begivenhed, hvor vi har valgt eller
sunget netop dén salme på en bestemt melodi. Og derfor
kan det føles helt forkert at synge salmen på en alternativ melodi – eller på en helt ny.
I den seneste salmebog fra 2002 er 731 en af de nyere
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salmer fra 1990’erne. Der er to melodier til den – ja,
faktisk flere, da den også kan synges på melodierne til At
sige verden ret farvel (538). Den mest benyttede melodi
er sandsynligvis Henning Wellejus’ fra 1993. Men Torben
Krebs vil i oktober måned præsentere os for en alternativ
og mindre kendt melodi komponeret af Willy Egmose i 1999.
Torben begrunder sit valg af Egmoses melodi således:
Den farvestærke tekst og billederne fortjener en melodi
med de samme karakteristika, og det er her, at Egmoses
melodi udmærker sig: en i grunden ret klassisk og yderst
sangbar koral tilsat mildt jazz’et krydderi og en nærmest
dramatisk melodiføring. Dette i modsætning til den oftest
anvendte melodi af Wellejus, der er lidt anonym og ”hverdagsagtig” og efter min mening svækker den fremragende
og stærke tekst. Egmoses melodi er en flot illustration
af, hvad han
står for som
komponist
og musiker
- i et krydsfelt mellem
klassiske og
jazz-inspirerede stilarter
med et helt
umiskendeligt
nordisk præg!
Salmen er
som tidligere
nævnt skrevet
af Lars Busk
Sørensen. På
storslået og
malerisk vis beskrives overgangen fra den lyse sommer
til efterår med strid blæst og skyernes hastværk over
himlen. Vi kan mærke blæsten i vers 1 og de efterårsmørke haver lukke sig omkring os i vers 2. Og dernæst
overfører Lars Busk Sørensen dette naturscenarium til
menneskelivet, som fra sommerens højdepunkter går
mod efterår og vinter. Men kærligheden spiller også
en central rolle igennem hele salmen som det stærke
modtræk, der kan frelse os fra vinterens kulde, fortabelse
og død. De to sidste vers er en bøn til Gud om hjælp til
at slippe vort eget (som æblerne slipper træet) og frisætte
kærligheden – den kærlighed, som Gud har vist os igennem sin Søn, og som han dermed også har budt os at vise
hinanden. I fjerde vers kommer det stærkt til udtryk med
beskrivelsen af den sidste livsfase, hvor mennesket beder
sin Skaber om velsignelse med den sidste glød af sommer
og om at nedbryde ”sindets frøskal” – den beskyttende,
hårde skal, vi omgiver os med, og som skaber afstand til
vore medmennesker og ensomhed inde i os selv. For hvis
ikke denne frøskal sprænges, kan kimplanten – ja, selve
livet og kærligheden – ikke spire frem.
”Sindets frøskal” er en flot metafor.

Så lad os tage positivt og nysgerrigt imod den nye melodi
af Willy Egmose.
Måske kan den åbne nye spirelag i salmen for os?
(I parentes kan bemærkes, at Koralbogen til Den Danske
Salmebog indeholder et Versemålsregister. Her er salmemelodierne optegnet efter antal linjer i salmen, antal
stavelser i linjerne og versemål. Principielt kan salmer i
samme gruppe altså synges på alle melodier i gruppen.
Således kan 731 f.eks. synges på melodien til Alt, hvad
som fuglevinger fik (10) eller Som forårssolen morgenrød
(234). Prøv selv - men alle muligheder er naturligvis ikke
lige vellykkede eller anbefalelsesværdige…)

810: Blandt spurvefjer og blade
I november skal vi synge en efterårssalme af Lisbeth
Smedegaard Andersen. Salmen er fra 1995, enkel i sit
sprog men alligevel meget effektfuld. Melodien er komponeret af Preben Andreassen.
November betragtes ofte som den mest triste og deprimerende efterårsmåned, og årstidens melankoli er da
heller ikke svær at genfinde i denne salme, hvor tegn på
skrøbelighed og forfald nærmest står i kø:
Fjer, blade, potteskår, en revnet kop, en tørret blomst – og
minder om det, som var engang og om dem, vi holdt af,
som ikke er her mere (vers 1-2).
Og det vemodige fortsætter i vers 3-4: Tiden går, som vand
der drypper fra en skål, vi former med hænderne – en
skål, som umuligt kan holde tæt. Men vi skal alligevel
fortsætte vort liv – med de brud og skår, vi har i bagagen
– og gå mod nye mål.
Salmen har en note med henvisning til Jeremias Bog 18,
1-6. Det er Pottemager-lignelsen, og der indgår også flere
elementer fra hans værksted i salmen: Potteskår, en kop,
en skål og ler. I Bibelen 2020 benævnes lignelsen Pottemagerens magt over leret: Som pottemageren har magt til
at lave et mislykket kar om til et perfekt kar, således har
Gud også magt til at nedbryde eller opbygge sit folk.
I vers 5-6 vender Lisbeth Smedegaard Andersen stemningen i salmen fra trøstesløs til fortrøstningsfuld: Forfatteren viser hen til nadveren og påskens under, som trods
død og alt, der gik itu, ender i opstandelse og et løfte om
evighed. Og således opmuntret kan vi fortsætte vores
gang her på jorden.
Jeg ser i salmens to sidste vers en direkte linje fra profetierne i Det Gamle Testamente til forsoning og opfyldelse i
Det Nye Testamente.
810 er en fin efterårssalme, som indgyder livsmod og håb
om opstandelse.
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OPSLAGSTAVLEN
Læs mere og få overblik over vores arrangementer på www.thomaskingoskirke.dk
Evensong i kirken
Torsdag d. 6. oktober kl. 19 er der aftensang efter
engelsk forbillede.
I Church of England har en af de gamle tidesangsbønner – aftensang eller på engelsk ”Evensong”
– overlevet siden reformationen, og den afholdes
i domkirker og andre store kirker sidst på efter
middagen.
I en typisk Evensong er der fokus på korsang, salmer, bøn og læsninger i en smuk liturgisk ramme.
Medvirkende i ”vores” Evensong er kirkens kor, som
i dagens anledning er udvidet. Der fremføres satser
fra den anglikanske tradition af Charles V. Stanford
og Samuel Sebastian Wesley.
Liturg er sognepræst Anna Jensen.

Menighedsråds
møder
Thomas Kingos Sogns menighedsråd holder møde en gang
om måneden, dog ikke i december og i sommerperioden.
Kommende ordinære møder på følgende tirsdage:

30. august
27. september
25. oktober
22. november – OBS ny dato!
Møderne foregår i konfirmandstuen og begynder kl. 19.00,
hvis ikke andet er anført.

Læsekreds
Onsdage kl. 10-11.30 i Konfirmandstuen
14. september. Sigrid Undset: Kristins Lavrensdatter. En roman som foregår i 1300-tallet i Norge. Om
hverdagsliv og kærlighed. Der er tre bind i serien,
vi læser ”kun” første bind. Sigrid Undset modtog Nobelprisen for bogen på grund af ”værkets kraftfulde
skildringer af nordisk liv i middelalderen”. Sigrid
Undset set var feminist, hvilket også skinner igennem i bogen, hvor særligt Kristin skildres som en
stærk og selvstændig kvinde.

BOBB i efteråret
BOBB er forkortelsen for en studiegruppe, der under
søger bibelske teksters historie, oversættelser og
temaer – og som går til teksten i bidder. I efteråret
2022 læser vi Første Korintherbrev ved at fokusere
på udvalgte emner, som vi ved fælles hjælp under
søger nærmere.
Vi mødes i et af kirkens lokaler i tidsrummet 19-21.00
på følgende dage i efteråret:
AUGUST: onsdag den 31.
SEPTEMBER: onsdag den 28.
OKTOBER: onsdag den 12. og den 26.
NOVEMBER: onsdag den 30.
DECEMBER: onsdag den 7.
Alle er velkomne, men skriv eller ring gerne til
Kristian Mejrup krm@km.dk 21149914

12. oktober. Dorit Willumsen: Tjeneren og hans
søster. Romanen handler om en kvinde, som elsker
ensomheden, men altid kommer, når hendes bror
kalder. Om kærlighed og drømme, hævn og store
hemmeligheder – og om at længes efter friheden,
men ikke altid opdage det, når man har den. Forfatteren har mere end 20 udgivelser bag sig og har
modtaget en lang række priser. Bogen her udkom i
foråret.
9. november. Alex Schulman: Overleverne.
I bogen dykker Schulman ned i barndommens
minder – og ikke mindst: i spørgsmålet om, hvordan
man som voksen tolker sine barndomsminder.
Bogen udkom i Sverige i september 2020 og blev
på rekordtid solgt til 31 lande. I skrivende stund er
bogen solgt i 100.000 eksemplarer i Sverige.
14. december. Valerie Perrin: Vand til Blomster.
Den næsten ukendte forfatter slog i 2020 igennem med
bogen i Frankrig. Bogen er 525 s lang, handlingen væver sig ind og ud mellem personerne. Nogle beskriver
den som en af de smukkeste bøger de har læst.
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Herreklubben
I konfirmandstuen den 2. onsdag i måneden fra 17.00 til 19.30
14. september Julius Bomholt - liv og gerning. Ved Professor emer. Jørn
Henrik Petersen

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

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.

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

12. oktober Besøg af Natteravnene

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

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 Kerteminde, men barneskoene er trådt
i Thomas Kingos sogn og 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

Studiekreds Lysegrønt håb
På bispemødet i januar 2020 besluttede biskopperne, at Folkekirken skal
være med, når resten af Danmark skal forsøge at reducere udledningen af
CO2 inden 2030. Folkekirkens grønne omstilling er i fuld gang. Klimaforsker ved DTU Space Jens Olaf Pepke Pedersen udtalte derefter, at han
mener, at biskopperne burde bruge deres kræfter på at være kirke og
drive mission i stedet for at gå ind i politiske sager. Meningerne er altså
delte, når det kommer til klima og kirke. Hvad mener du selv? I efteråret
sætter vi fokus på klimaet set i et kristent lys ved fire aftener kl. 19.0020.30 i Konfirmandstuen:
Tirsdag den 20. september ”Laudato Si -Omsorg for vores fælles hjem”.
Sognepræst Anna Jensen fremlægger Pave Frans skrivelse fra 2015.
Tirsdag den 11. oktober. Ansvar. Vi diskuterer Mickey Gjerris bog
”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” s. 16-72
Tirsdag den 8. november. Håbløshed. Vi diskuterer Mickey Gjerris bog
”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” s. 72-150
Tirsdag den 6. december. Håb. Vi diskuterer Mickey Gjerris bog ”Upraktisk
håndbog i lysegrønt håb” s. 150-200.
Bogen kan købes på nettet eller i boghandlen. Tilmelding til studiekredsen senest den 13. september til sognepræst Anna Jensen ansj@km.dk
eller tlf. 29771311.

Kirkelig medarbejder
Dorthe Wortmann,
kmthomask1@gmail.com
tlf. 20 37 99 73,
træffes tirsdag og onsdag.
Kirketjenere
Dorte Brolykke M
 adsen 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 ansvarshavende Anna Jensen.
NÆSTE NUMMER UDKOMMER:
December 2022.
Deadline 20. oktober.
LAYOUT/TRYK:
Mouret, Odense/Clausen Grafisk
FORSIDEBILLEDE:
Martin Bigum - The non-robot (2018)
thomaskingoskirke.dk

Gudstjenester
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

4. 12. søndag efter trinitatis
10.00 Kristian Mejrup

2. 16. søndag efter trinitatis
10.00 Anna Jensen
Kirkekaffe

2. Aftensang Grundtvigs salmer
17.00 Kristian Mejrup

7. Onsdag, Trinitatis Aftensang
Ingemanns salmer
17.00 Anna Jensen
11. 13. søndag efter trinitatis
10.00 Kristian Mejrup
Kirkekaffe
18. 14. søndag efter trinitatis
10.00 Kristian Mejrup
21. Onsdag, Børnegudstjeneste
17.00 Anna Jensen
25. 15. søndag efter trinitatis
10.00 Kristian Mejrup

6. Torsdag, Evensong
19.00 Anna Jensen
9. 17. søndag efter trinitatis
10.00 Kristian Mejrup
16. 18. søndag efter trinitatis
10.00 Anna Jensen
23. 19. søndag efter trinitatis
10.00 Anna Jensen
26. Onsdag, Børnegudstjeneste
17.00 Kristian Mejrup
30. 20. søndag efter trinitatis
10.00 Kristian Mejrup
Kirkekaffe

6. Søndag, Alle helgens dag
10.00 Anna Jensen og
Kristian Mejrup
13. 22. søndag efter trinitatis
10.00 Anna Jensen
Kirkekaffe
20. Sidste søndag i kirkeåret
10.00 Kristian Mejrup
23. Onsdag, Børnegudstjeneste
17.00 Kristian Mejrup
27. 1. søndag i advent
10.00 Kristian Mejrup

Alle helgens dag
Søndag den 6. november
Mindegudstjeneste kl. 10.00
Allehelgens søndag holder vi mindegudstjeneste for alle, der har mistet et menneske, som stod dem nær.
I våbenhuset, vil det være muligt at skrive et navn på en afdød, du gerne vil mindes. Sedlerne med navne bliver samlet, og
enhver får udleveret et lys, der kan tændes ved trappen til alteret, før gudstjenesten begynder.
Sognepræst Anna Jensen og Kristian Mejrup

Hvad sker der i kirken?
Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev – send din mailadresse til kirkekontoret. Følg med 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.

