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Jeg husker søndage med min 

farmor. Dagen fulgte næsten 

altid samme rutine. Vi mødtes i 

kirken til gudstjeneste. Dernæst 

søndagsmiddag hos min farmor, 

ofte med tre retter. Efter en 

lille hvilepause var der gåtur og 

eftermiddagste. Om vinteren sad 

vi længe i sofaen. Efterhånden 

som teen blev kold, ebbede sam-

talen ud. Skyggerne blev lange, 

men min farmor tændte ikke 

lyset, nej, vi holdt mørkning. I 

skumringen sad vi ganske stille, 

imens dagslyset svandt. Når det 

var blevet så mørkt, at gadelyset 

trængte ind, så rejste min farmor 

sig og tændte det elektriske 

lys. Så var mørkningen ovre, og 

kortspillet blev fundet frem til et 

slag femhundrede, og jeg tabte 

endnu engang. 

Denne jul er der mange, der 

holder ufrivillig mørkning. Vi 

sparer på strømmen, det er godt 

for klimaet og pengepungen, dog 

lidt trist med den reducerede 

julebelysning. 

I stedet for at fokusere på det 

manglende lys, skal vi i stedet 

omfavne mørket, som jeg lærte 

det af min farmor. I mørket kan 

man gemme sig en stund, puste 

ud fra travlheden og verden, der 

accelererer til ukendte niveauer. 

Et lys ses bedst i mørket, ja selv 

et lille bitte lys kan oplyse et 

stort rum.

Det fortælles, at en far havde to 

sønner, kun den ene skulle arve 

gården. Derfor sagde faderen til 

de to sønner: ”Her er en pose 

penge. Den første af jer der får 

fyldt den store lade op, har vun-

det.” Den ene søn tænkte ved sig 

selv: ”Halm er billigt og fylder 

godt”, og så købte han halm. Men 

selv om han brugte alle pengene, 

var der ikke nok halm til at fylde 

laden. Den anden søn tænkte sig 

godt om. Så købte han ét stort 

stearinlys. Da det blev aften, 

placerede han lyset midt på 

gulvet i den mørke lade, strøg 

en tændstik og tændte lyset. 

Det flammede, først med en lille 

flamme, så med en stor og kraftig 

flamme der lyste helt ud til 

hjørnerne af den store lade, og 

han arvede gården.  

Julenat blev et lys født i Betlehem.

Det mindes vi hvert år med 

tusinder af julelys. Det er smukt 

og stemningsfyldt, men egentligt 

er det nok med ét lys. Lyset, det 

sande lys, som kom til verden 

(Joh 1,9). I mørkningen kan vi 

gemme os, træde et skridt tilbage 

fra verden og holde en pause. 

Vores blik vil søge mod lyset, 

for lyset er altid stærkere end 

mørket. Da Jesus døde på korset 

langfredag, var det, som om 

mørket lo og kvinderne græd. Alt 

håb syntes ude, mørket havde 

vundet. Men påskemorgen lige 

inden solopgang gik Jesus ud af 

graven. Lyset sejrede. 

Der er meget mørke i vores 

verden. Det har været et forfærde-

ligt år med Corona, krig, inflation 

og mistrivsel. Men kampen er 

ikke ovre endnu. Lyset vil sejre – 

fordi det er det stærkeste. Derfor 

kan vi holde mørkning. Vi kan 

omfavne mørket og nyde stil-

heden, for vi ved, at der er ikke 

mørke som Gud ikke er i, for Gud 

er natten lys som dagen (sl. 139). 

Julenat kom Jesus til jorden for 

at oplyse vores mørke. Så lad os 

da denne jul, samles i mørket 

om lyset.

 Mørkning
Af Anna Jensen  
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Glædelig jul og 
godt nytår

Endnu et kirkeår er gået. 

Trods store ændringer i 

medarbejderstaben er alle 

positivt indstillede og har 

fundet sig godt til rette. 

Således kan det gode kirke-

liv fortsætte.

Jeg vil på menigheds-

rådets og egne vegne ønske 

menigheden, præsterne og 

vore ansatte samt frivillige en glædelig jul samt et 

godt nytår.

Menighedsrådet glæder sig til sammen med menig-

heden at byde det nye år velkommen med et glas 

champagne og kransekage efter gudstjenesten den 

1. januar kl. 16.

Vibeke Nielsen, formand.

Den måde vi kommunikerer på, har de senere år 

ændret sig til at blive mere digitaliseret. Menigheds-

rådet har derfor besluttet, at åbningstiderne for 

kirkekontoret ændres.

Fra den 1. december har kontoret og telefonen 

åbent således:

Tirsdag og onsdag kl. 10-13.

Torsdag kl. 12-16.

Øvrige tidspunkter efter aftale.

Tiderne 
ændrer sig!

Nyt fra 
menighedsrådet

Thomas Kingos Kirke 
lørdag den 4. februar 2023  kl. 14-16 

Drop-in dåb, hvorfor nu det? En drop-in dåb er en 

dåb på lige fod med barnedåb, lørdagsdåb, konfir-

manddåb osv. Drop-in dåb er en mulighed for dig, 

der måske længe har tænkt på at blive døbt, men 

ikke lige fået det i kalenderen, har udsat det gang 

på gang på grund af Corona, eller ikke har lyst til 

at stille an med en større familiefest. 

Drop-in dåben er en fuldgyldig dåb. I dåben tager 

Gud imod os, hvad enten vi er børn eller voksne. 

Han lover, at han vil være vores far og være med 

os alle vore dage indtil verdens ende. Dåben er ind-

gangen til de døbtes fællesskab og til medlemskab 

af Folkekirken. 

Du kan komme ind fra gaden, du behøver ikke 

at invitere familien eller venner med, men de er 

meget velkomne. I kirken vil du blive mødt af en 

præst til en dåbssamtale. Dernæst skal vi have 

det formelle på plads, inden vi holder dåbsguds-

tjenesten. Til en rigtig fest hører der også mad og 

drikke, kirken er derfor vært ved et lille traktement 

efter dåben. 

Det skal du have med:

• Billedlegitimation

• Du skal have et dansk cpr. nr.

• To vidner ved dåben, enten dine egne gæster 

eller kirkens frivillige

• Er du allerede døbt, kan du ikke døbes igen – 

men optages i Folkekirken.

 

Vi glæder os til at se dig. 

Kristian Mejrup og Anna Jensen 

Drop-in dåb
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Læsekreds 
onsdage kl. 10-11.30 i Konfirmandstuen

At sidde i en god stol i skumringen og læse en 

bog, det er lykken… Men det er også en stor glæde 

at dele indtrykkene af de bøger, vi har læst med 

andre. Læsekredsen er åben for alle, der har lyst at 

være med. Man kan komme fast én gang i måneden 

eller møde op, hvis der er en bog, man gerne vil 

samtale om. Der serveres kaffe og brød.

14. december Valerie Perrin: Vand til blomster

Den næsten ukendte forfatter slog i 2020 igennem 

med bogen i Frankrig. Bogen er 525 sider lang, 

handlingen væver sig ind og ud mellem personerne. 

Nogle beskriver den som en af de smukkeste bøger, 

de har læst. 

11. januar Stefan Zweig: Skaknovelle

Novellen er på 100 sider, men leverer en dybde, som 

var det en roman. To meget specielle mennesker 

mødes i en skakduel på en passagerdamper. Stefan 

Zweig, der var jøde, udsendte novellen i 1941, og 

kan læses som en politisk anklage mod nazismen. 

8. februar Kim Leine: Karolines kærlighed

Denne dramatiske og medrivende spændingsroman 

følger en ung politiker i hendes skruppelløse kamp 

for at komme til tops på Christiansborg.

8. marts Karl Ove Knausgård: 

Ulvene fra evighedens skov

Et moderne mesterværk kaldes bogen, som handler om 

den en 12-årige Helge Bråthen, der bliver øjenvidne 

til en tragisk ulykke. Knausgård kommer ind på de 

helt store spørgsmål i livet: hvad er livet, døden og 

mennesket og hvorfor gør vi, som vi gør? 
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Kingos Kreaklub 
Et af Thomas Kingos Kirkes tilbud til sognets børn

Hver onsdag kl. 15.30 samles en flok af sognets 

glade børn til kreative aktiviteter i kirken. Antallet 

har svinget mellem 4 og 12 børn gennem året, men 

lige nu er der 6 børn tilmeldt i alderen 7-12 år. 

Vi starter med lidt at spise og drikke, mens vi taler 

om, hvad der er sket siden sidst. Nogen har måske 

oplevet noget i skolen eller på cykelturen herhen, 

der skal deles med resten af flokken. Derefter går 

vi i gang med dagens program. Med udgangspunkt 

i en fortælling fra biblen, eller et tema tilknyttet til 

kirken eller kirkerummet, skal der nu laves kreative 

aktiviteter. Hvis børnegudstjenestens tema passer 

med vores aktiviteter, hjælper vi også med at pynte 

kirken op. Vi hygger og samarbejder på tværs af 

alder og forskellige skoler. Der kommer lige nu børn 

fra Hunderupskolen, Munkebjergskolen, Giersing og 

Odense Friskole. Flere af børnene er kommet her 

siden marts, 

så de kender 

efterhånden 

hinanden rig-

tig godt.

De kreative 

aktiviteter 

er mange-

artede. Vi 

maler, tegner, 

bygger med 

skrammel, syr, 

modellerer og 

meget mere. Dette efterår har vi blandt andet arbejdet 

med høsten som tema. Vi har sunget salmer om 

høst og ud fra dem talt om, hvordan vi har meget 

at glædes over og sige tak for. Den kreative aktivitet 

har været stoftryk med æbler samlet på kirkens 

grund. Vi har trykt mønstre på stof, som vi har syet 

til små poser. På dem har vi tegnet en kryds og 

bolle spilleplade. Derefter er der blevet snoet snore, 

så posen kunne lukkes og til sidst har vi modelleret 

spillebrikker som flotte frugter. Hele forløbet sluttede 

af med en lille turnering, mens vi spiste æbler og 

drak saft. 

Nu har vi taget hul på et tema om korset som sym-

bol. Her skal vi bruge kirkerummet rigtig meget til 

inspiration for fortællinger om Jesus på korset og 



Bliv indsamler 
i Thomas Kingos 
Sogn
Søndag den 12. marts 2023 samler vi ind til 

mennesker i nød. Til indsamlingen i 2022 blev 

der indsamlet 17.000.000 kroner på landsplan, 

hvilket er en rekord i Folkekirkens Nødhjælps 

24-årige indsamlingshistorie. Vi mangler frivillige 

til ruterne i Thomas Kingos Sogn. Vi går afsted 

efter gudstjenesten ca. 11.15. 

Meld dig til kirkelig medarbejder:

Dorthe Wortmann 

Tlf.: 2037 9973 eller kmthomask1@gmail.com. 

Vær med til at gentage succesen! 

Sommer-
indsamlingen
Dette års sommerindsamling, som løb over 3 

måneder, gik til Folkekirkens Nødhjælp med 

særligt fokus på den alvorlige sultkatastrofe i 

Afrikas Horn. 

Det flotte indsamlingsresultat blev kr. 8.667,50. 

En stor tak for alle bidrag!

Brugt 
konfirmationstøj

Indsamling af brugt konfirmationstøj I et år, som 

er præget af inflation og uforudsete høje priser, 

kniber det for nogle familier at få pengene til at 

strække til de unges konfirmation. Vi indsamler 

derfor brugt konfirmationstøj, som overgives til 

diakonipræsten på Fyn, som fordeler det til træn-

gende familier andre steder i stiftet. Du kan aflevere 

dit tøj på kirkekontoret i Sognehuset eller til 

kirkelig medarbejder Dorthe Wortmann.
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korset som symbol.  Her er både den store kristus-

figur i træ og de store glasmosaikker, som vi kan 

studere og finde inspiration i. 

Kender du et barn, der kunne være interesseret i et 

kreativt fællesskab i kirken, så kan der findes flere 

informationer på kirkens hjemmeside, hvor man 

også finder et link til tilmelding.



På opdagelse i 
Skovgaards 
glasmosaikker

Thomas Kingos Kirke 100 år i 2024

Af Peter Nedergaard

- og salmen der faldt ud 

og blev fundet.

I Thomas Kingos Kirke er Joakim 

Skovgaards 3 glasmosaikvinduer 

i korrundingen ved alteret helt 

centrale. Jeg tror, ingen kommer 

i kirken uden at lægge mærke 

til dem og genkende motiverne i 

midterfelterne på de 3 vinduer – 

Jesus på korset med de 2 røvere 

på hver side. 

I feltet under Jesus på korset er 

det mest iøjnefaldende den røde 

kappe. Den danner baggrund for 

en hånd med en hvid terning. 

Det er soldaterne, der trækker 

lod om, hvem der skal have 

kappen. Den er for god til at rive 

i stykker og dele, fordi den er 

uden sammensyninger, ét vævet 

stykke.

I det øverste felt i midten står 

Jesus op af graven, stenen er 

væltet fra, og i baggrunden står 

en engel med udbredte vinger. 

Motivet går igen i kirkens segl, 

eller logo om man vil.

 

Motiverne i midterakserne – 

vandret og lodret – skildrer altså 

2 af påskens og kirkeårets helt 

centrale begivenheder, kors-

fæstelsen langfredag og opstan-

delsen påskedag. 

Tilbage er de 4 felter i hjørnerne. 

Med lidt hjælp, bl.a. fra prædike-

ner, hvor præsten har inddraget 

motiverne, fik jeg efterhånden 

også styr på dem. De skildrer 

Bebudelsen, Jesu dåb, Fristelsen 

i ørkenen og Forklarelsen på 

bjerget. 

I de i alt 6 vandrette mellemrum 

mellem felterne står der noget 

tekst. Jeg genkendte de fleste af 

teksterne som første linje i en 

salme. Jeg slog salmerne op i sal-

mebogen og fandt 5 af dem. De 

hører sammen med motiverne i 

felterne, og de er – selvfølgelig 

– skrevet af Thomas Kingo. Men 

jeg kunne ikke finde en salme, 

der passede til teksten øverst 

til venstre under feltet med, 

Forklarelsen på bjerget. Ingen 

salme, hverken i den nuværende 

salmebog eller den foregående 

passede på teksten: ”Jeg løfter 

sjæl og øje op.”

Forklaringen, den manglende 

”brik”, fandt jeg i min mors 

salmebog, Salmebog for Kirke og 

Hjem, som var den autoriserede 

salmebog, da kirken blev bygget 

og Skovgaard skabte glas-

mosaikkerne. I den er der en 

salme, skrevet af Kingo, nr. 167,

Jeg løfter Sjæl og Øje op

Imod den lyse Bjergetop,

Hvor Jesus han opstiger,

Jeg følger med i Sjæl og Sind

At kige i den Glæde ind;

I, Verdens Lyster, viger!

Bort, alt det, mig besviger!

 

Se mere på vores hjemmeside: 

www.thomaskingoskirke.dk/

kirken-100-aar

Sidste søndag efter 

helligtrekonger, den 29. 

januar skal vi synge den 

manglende salme.

Evangelieteksten denne 

søndag er, Forklarelsen på 

bjerget, Matthæus kap. 17, 

vers 1-9.
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På opdagelse i 
Skovgaards 
glasmosaikker

Koncerter 
Søndag den 11. december kl. 16.00:

Julekoncert med Cantarellerne

Cantarellerne er et ligestemmigt, primært rytmisk kor hjemme-

hørende i Odense. Cantarellerne har eksisteret siden 2011 og har 

rødder i den klassiske korsang. Koret henter inspiration fra Vocal 

Line, Pentatonix, The Real Group og DR Pigekoret. Ambitionsniveauet 

er tårnhøjt, og koret er ikke bange for at kaste sig ud i helt nye og 

spændende, rytmiske arrangementer. Cantarellerne består af ca. 20 

erfarne elitekorsangere i alderen 20–35 år, og når de optræder, bliver 

der lagt stor vægt på humør og scenenærvær. Der er fri entré.

Onsdag den 14. december kl. 19.00:

Adventskoncert med Sct. Knuds Gymnasium

Sct. Knuds Gymnasium og Thomas Kingos Kirke slår i fællesskab 

dørene op for den traditionsrige advents- og julekoncert! Alle musik-

elever deltager med samspilsnumre efter eget valg – og ofte passer de 

fint til julens ånd og budskab. Elever med retorik som valgfag krydrer 

programmet med oplæsninger mellem de musikalske indslag, og 

sidst, men ikke mindst, bliver der også plads til fællessang. Endelig 

bliver der også mulighed for at opleve kirkens store orgel, håndteret 

af organist Torben Krebs.  Der er fri entré.

Fredag den 6. januar kl. 19.00:

Nytårskoncert 2023

Intet nytår uden en festlig nytårskoncert i kirken! Denne gang byder 

programmet på et genhør med operasangerinde Dorthe Elsebet 

Larsen, som optræder med Mads Juul Lunde, trompet, Frida Juul 

Lunde, fløjte og Torben Krebs, orgel og flygel. Programmet skyder det 

nye år ind med et musikalsk festfyrværkeri!  Der er fri entré.

Torsdag den 23. februar kl. 19.00:

Koncertforedrag med Torben Krebs

I sommeren 2022 deltog Torben Krebs i et internationalt orgelkursus i 

Sydtyskland, og ved koncertforedraget vil han i ord, billeder og toner 

fortælle om en fantastisk oplevelse med berømte historiske orgler, 

sydtysk barokmusik, frugtbart musikalsk samvær med kolleger fra 

hele verden – og verdens længste alpehorn! Efter foredraget i sogne-

salen spiller Torben en kort koncert i kirken, hvor repertoiret netop 

er orgeltoner fra kurset i Sydtyskland. Der er fri entré.
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Torsdag den 1. december kl. 14.30-16.30

Om Kierkegaard  
ved sognepræst og Kierkegaard-forsker,   
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.

Onsdag den 7. december kl. 19.00-21.00  

Første  Korintherbrev i musikken 
ved lektor emeritus Nils Holger 
Petersen.

Studiekredsen BOBB, som i efteråret har læst Paulus’ Første 

Brev til Korintherne, har inviteret Nils Holger Petersen til 

at holde foredrag om bibelreception i musikken. Nils Holger 

er komponist, ekspert i kirkehistorie og musikhistorie, og 

han vil i sit foredrag give eksempler på, hvordan bibelske 

tekster fortolkes i musikken. Alle er velkommen.

Torsdag den 19. januar klokken 19.00-21.00

Lone Kølle Martinsen, ph.d., senior-forsker ved 
Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet

Vi befinder os i 2023 i 75-året for ordinationen af de første 

kvindelige præster i Danmark, og det fandt sted i Odense.

Herrens Veninder

Foredraget vil tage udgangspunkt i den indflydelse, som 

Grundtvig øvede på spørgsmålet om kvindelige præster: 

Fra tidlige kvindelige lægprædikanter som Skov-Kirsten fra 

Vendsyssel i 1850’erne, til debatterne i Folketinget og Rigs-

dagen frem mod 1948, hvor de første kvinder ordineredes 

som præster i Odense Domkirke af grundtvigianeren 

Hans L. Øllgaard.  

Foredrag & højskole
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Torsdag den 26. januar kl. 14.30-16.30

Odenses klostre

I middelalderen havde Odense mange klostre, 

og der er stadig stærke spor af dem i bybilledet, 

ligesom navnene indgår i betegnelsen på gader 

og pladser.

Tidligere stadsarkivar Jørgen Thomsen

fortæller om klostrenes spændende historie 

og viser billeder.

Torsdag den 9. februar kl. 14.30 - 16.30

Syng fra højskolesangbogen med  
Thomas Kingos organist Torben Krebs.

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.00-21.00

Humoristen Karen Blixen og kaliffen 
Albondocani (fra Tusind og en nat)

Én af Blixens yndlingsfortællere, Mira Jama, 

elsker ’en god Spas’; ligesom Gud, hævder han 

– og Blixen med ham! Men hermed kommer 

han i karambolage med ’Profetens Lov’. Mod-

sætningen mellem humor og rettroenhed er et 

gennemgående træk i Blixens fortællekunst. 

Humor er for Blixen – og kaliffen – spøg og spas 

(den lille humor), men også en livsanskuelse 

(den store humor). Her er Blixens nøgleord 

Je responderai’: jeg vil svare (for), jeg vil være 

ansvarlig.

Ivan Z. Sørensen er mag.art. og cand.mag., 

forfatter og foredragsholder. Han er tidligere 

lektor ved Firenzes Universitet og museums-

inspektør ved Karen Blixen Museet. Har bl.a. 

udgivet Blixens humor (U Press 2021) og 

Albondocani. Blixen og islam (U Press 2022).

www.zlebacic.com
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Januar: DDS nr. 720 Som året går

Februar: 100 Salmer nr. 826 Guds nåde er en vintergæk

De to vintersalmer har samme grundtema og 

samme forhåbning. Et håb om at generobre liv 

uanset tab og sorger, der måtte ramme. En fort-

sættelse af livet gennem nærhed til Frelseren, der 

aldrig svigter og favner alt og alle.

I “Som året går” tager Sarvig (1921-1981) afsæt i 

vinterens dvaletilstand med “jorden i frostens arm”. 

Men da træet har dybe rødder, nu dækket af sne 

dog blandet med mindet om det sommerliv, der 

udspandt sig rundt om det, så ved dette træ som 

mennesket, at det skal vende tilbage til lysere tider. 

Igen blive et stort egetræ, i “hvis grene livet steg”. 

Dette liv sover endnu i frosten i “glemsels og i 

vinters krypt”. Men væk fra tungt vintermørke skal 

selv det mindste element i naturen, “frøet”, vækkes 

igen og igen. I processen væk fra kulde, ensomhed 

og tab, måske tab af alt, vil man som et nådens 

barn kunne mærke sin frelser. 

I mødet med Frelseren er der fortrøstning om at 

kunne tackle alle svære knubs, at kunne vende til-

bage til den “sommervind”, der venter. Frelseren er 

hos Sarvig usynlig, men dybt skjult “gror af jeg’ets 

hjerterod” en vished om, at han altid vil være der. 

Den kolde frostdag, hvor alt synes at være dødt, er 

hos Sarvig “livets skjulte spirelag”. Frøet vil følge 

sin natur og pege opad og fremad mod nyt liv. 

Enhver bliver bærer af det spirende liv - “du er 

hans blod”, uanset hvor hård og ubarmhjertig 

frosten føles. Vi er alle “Nådens barn” hos Sarvig.

I “Guds nåde er en vintergæk” af Grotrian (1961-

2019) bringer vintergækken i fastetiden bevidsthed 

om et mod til at komme væk fra angst og ensomhed. 

Et nyt aspekt kommer til: “Ene er vi flere”. I salmen 

tales der derfor meget om fælles skæbne. De noget 

svulstige naturbilleder af Gudsriget som “ammesø” 

og “englekø” viser en nærmest frodig, global og 

fælles beruselse. Det livgivende håb sletter endog 

alle skel mellem høj og lav. Den enkeltes smerte, 

nattesorg og gråd bliver afløst af en stor, fælles 

bevægelse, på “alfarvej”. Alle skal samles i et bredt 

følge efter Frelseren, der som en kendt allegori 

viser vejen som læreren, mesteren.

Genfødsel er det messianske grundtema i de to 

vintersalmer. Og i begge salmer benyttes både 

barokkens og pietismens kendte billeder. Blodsym-

bolik, blodet som det inderligste, viser det genfødte 

liv, ikke bare for den enkelte, men for et større 

fællesskab. Hos Grotrian opfordres ligefrem til at 

bære budskabet, “stafetten”, videre, til “en fremmed 

ven”, som så ikke længere kan være fremmed. 

Kærlighed og livsglæde vil være til stede altid - selv 

der, hvor livet opleves som dyb vinterdvale med 

knugende ensomhed.

Af Steen Kleemeyer

Månedens salmer 
for januar og februar



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 og onsdag kl. 10-13, 
torsdag kl. 12-16 
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 ansvarshavende Anna Jensen.

NÆSTE NUMMER UDKOMMER: 
Marts 2023. Deadline 20. januar.

LAYOUT/TRYK: 
Mouret, Odense/Clausen  Grafisk

FORSIDEBILLEDE: 
Munkemose. Foto: Anna Jensen

thomaskingoskirke.dk

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

Alle er velkomne.

14. december Besøg af Kristian Mejrup. Julemøde. Se omtale her på 

siden.

11. januar En spændende og aktuel aften hvor vi får besøg af folke-

tingsmedlem og tidligere minister Lars Christian Lilleholt som vil 

fortælle om ”Livet på Borgen”.

Lars Christian Lilleholt har som barn og ung også brugt mange 

timer her i det lokale FDF-arbejde.

8. februar Kirkens organist Torben Krebs vil denne aften fortælle os 

om orgelet, hvor vi også bliver inviteret ovenpå til en demonstration 

af orgelets mange muligheder.

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

Skriftens stærke kvinder
Foredrag i Herreklubben ved sognepræst Kristian Mejrup

Sognepræst Kristian Mejrup holder oplæg i 

Herreklubben om Skriftens stærke kvinder. 

De bibelske tekster er skrevet i en tid og i 

en kultur, hvor ligestilling mellem kønnene 

ikke var til debat. Manden bestemte, og 

kvinden var underordnet manden. Gud 

beskrives med det maskuline køn, og 

både Jesus og disciplene var mænd, hvis 

navne og profil vi kender fra prædikener, 

kirkekunsten eller som typer: at være en forræder som Judas eller 

en tvivler som Thomas. Selvom mændene fylder meget, er der flere 

opsigtsvækkende eksempler på handlekraftige kvinder. Tag bare 

Judith, som forfører hærføreren Holofernes, drikker ham fuld i vin 

og halshugger ham. Tag bare Maria, der som ung kvinde gav sit 

samtykke til at bære Jesusbarnet. Ser man efter, er der flere eksempler 

på fremadstormende kvinder i Skriften.  

Hunderupskolens krybbespil
Den 20. december kl. 14.00

Åben generalprøve på Hunderupskolens krybbespil.

Alle er velkomne

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

Michelangelo Merisi da  
Caravaggio: Judith hals-
hugger Holofernes (1598).
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DECEMBER 

04. 2. søndag i advent  

10.00 Anna Jensen

08. torsdag, De ni læsninger 

19.00 Anna Jensen 

Kirkens kor og konfirmander 

medvirker

11. 3. søndag i advent  

10.00 Anna Jensen 

Kirkekaffe

18. 4. søndag i advent  

10.00 Kristian Mejrup

24. Juleaften 

11.00 Anna Jensen 

13.00 Anna Jensen 

14.00 Anna Jensen 

15.00 Kristian Mejrup 

16.00 Kristian Mejrup

25. 1. juledag  

10.00 Anna Jensen

26. 2. juledag  

10.00 Kristian Mejrup

JANUAR   

01. Nytårsdag  

16.00 Kristian Mejrup 

Vin og kransekage

08. 1. søndag efter helligtrekonger 

10.00 Anna Jensen

11. onsdag, Børnegudstjeneste  

17.00 Anna Jensen

15. 2. søndag efter helligtrekonger 

10.00 Kristian Mejrup 

Kirkekaffe

22. 3. søndag efter helligtrekonger 

10.00 Kristian Mejrup

29. Sidste søndag efter 

helligtrekonger  

10.00 Anna Jensen

FEBRUAR 

02. torsdag, Kyndelmisse 

19.00 Kristian Mejrup 

Efterfølgende kaffebord arrangeret 

af konfirmander

04. lørdag, Drop-in dåb  

14.00-16.00  

Kristian Mejrup og Anna Jensen

05. søndag, Septuagesima 

10.00 Anna Jensen 

Kirkekaffe

12. søndag, Seksagesima  

10.00 Kristian Mejrup

19. Fastelavnssøndag 

10.00 Kristian Mejrup 

Fastelavn for børn 

14.00 Kristian 

Efterfølgende tøndeslagning, boller 

og saftevand

26. 1. søndag i fasten 

10.00 Anna Jensen

MARTS 

05. 2. søndag i fasten 

10.00 Kristian Mejrup 

Kirkekaffe

12. 3. søndag i fasten 

10.00 Anna Jensen 

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

Gudstjenester

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.

De ni læsninger torsdag den 8. december kl. 19.00

Ved aftengudstjenesten læses ni bibelske læsninger om 

skabelsen, syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, efter 

engelsk tradition. Konfirmanderne er læsere, musikken leveres 

af kirkens kor, organist Torben Krebs, og menigheden, som 

synger fællessalmer. 

Kyndelmisse
Lysgudstjenesten torsdag den 2. februar kl. 19.00

Torsdag d. 2. februar er vi halvvejs gennem vinteren. Ikke i 

kalenderen, men i forhold til væksten i naturen, først sidst i 

april vokser græsset så kraftigt, at man kan lukke kreaturer på 

græs. I gamle dage gik bonden derfor på kyndelmissedag ud i 

sin lade for at bese foderet, halvdelen skulle være tilbage for 

at komme godt igennem vinteren. I kirken fejrede man i gamle 

dage Jomfru Marias renselse, her 40 dage efter jul, og brugte 

dagen på at velsigne de vokslys, der skulle bruges i kirken 

resten af året. 

I Thomas Kingos Kirke holder vi en lysgudstjeneste, hvor koret 

medvirker. Efterfølgende er der kaffebord i sognesalen, som 

konfirmanderne har arrangeret. Kaffebordet koster 30 kr. 


