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I sidste kirkeblad skrev Anna 

en klumme under titlen 

Mørkningen, så i dette nye år, 

hvor det grønne forår venter 

bag de trodsige påskeblomster, 

må en passende overskrift 

være Lysningen. Lysning er et 

ord med flere betydninger. Det 

kan betyde åbning, lysskær og 

afklaring, og i tider før vores 

egen blev det brugt i forbindelse 

med den offentlige bekendtgø-

relse af vielser. Forud for vielsen 

fandt en lysning sted i kirken, 

hvorved det blev klart for alle, at 

forlovede mennesker snart skulle 

giftes. 

Lysning er et godt ord at sætte 

som fortegn for forårets friske 

måneder. Det har håbet som 

fortegn. Lysningen tager forskud 

på det, vi ser frem imod. Vi har 

for længst passeret nytåret, og 

der er fuldt tryk på det nye år. 

Lysningen åbner året på klem 

og lader nye muligheder pible 

frem. Alt det nye melder sig med 

forventninger, håb og pauser, 

hvor man venter uden altid at 

vide på hvad.  

I Thomas Kingos Kirke er nye 

initiativer også piblet frem. I 

kirken kan man komme forbi og 

se på kunsten i kirkebygningens 

mange forskellige rum. Den 9. og 

16. marts er afsat til, at man kan 

komme og se på Musvåge-

relieffet i støbejern og vende 

sine betragtninger med de kyn-

dige initiativtagere til ideen 

(se omtale side 10). Den første 

dag i april afholdes en meditativ 

malerworkshop, hvor man selv 

har mulighed for at udfolde sig 

kunstnerisk og dele erfaringer 

og inspirationskilder med andre. 

Kollega Anna og jeg har fået op-

rettet et årshjul med ringe, som 

indfanger og afspejler kirkens 

forskellige aktiviteter, ikke kun 

vores egne, men hele husets. Se 

blot på kirkens hjemmeside. Her 

finder man bevis på, at påstan-

den om, at kirker kun er i brug 

om søndagen, og folk i kirken 

kun arbejder om søndagen, langt 

fra holder stik. I Thomas Kingos 

Kirke afholdes børnegudstje-

nester, aftensang, koncerter, 

foredrag, højskoleeftermiddage, 

Herreklub, kor, studiekredse og 

meget andet. Kommer du på en 

god idé, så del den endelig med 

os.     

Man må endelig heller ikke tro, 

at aktiviteterne er begrænset til 

kirkens ene og mest højtidelige 

rum. På Bülowsvej 9-11, hvor 

kirken til næste år kan fejre 100-

års jubilæum, er det tankevæk-

kende, at sognesalen blev bygget 

før kirken. På en måde giver det 

sig selv, man bygger den min-

dre bygning først, dernæst den 

større. Det mindre sted er hurti-

gere opført og kan derfor tages i 

brug, mens det større etableres. 

Billedet fungerer som eksempel 

på en byggeproces, først sogne-

hus, så kirken; først et sted at 

mødes, dernæst en etablering af 

dét, vi mødes om. Det udtrykker 

samtidig en eksistentiel pointe 

i stil med det grundtvigske 

motto, menneske først, kristen 

så. Nok lyder de voldsomme 

ord i Den Danske Salmebogs 

syvende salme: ”Gud er Gud, om 

alle land lå øde, Gud er Gud, om 

alle mand var døde.” Det samme 

kan ikke siges om kirken. Den 

er ikke kirke, hvis den ikke er 

forsamlingssted for mennesker, 

som har lyst til at mødes netop 

dér. Uden fællesskab ingen 

kirke, men udsagnet gælder ikke 

omvendt. Vi kunne i princippet 

mødes andre steder, hvilket vi 

også gør det meste af tiden, men 

at have kirken som mødested er 

en lysning mod større horisonter 

og rammer, der rummer mangfol-

dighed, rytme og bevægelse. 

Lysningen
Af sognepræst Kristian Mejrup 
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i det bundfrosne Nordsverige, hvor det vrimler med 

alkohol, damer i brune gymnastikdragter og de thor-

nedalske mænd, som er rædselsslagne for at blive 

kaldt ”knappsu”. Bogen er er meget morsom og så 

langt ude, at den næsten er finsk. 

14. juni Lise Nørgaard: 
"Volmer"

1. januar 2023 døde 

Lise Nørgaard, og medi-

erne svømmede over i 

lovprisninger af ”Mata-

dor” og ”Kun en pige.” 

Der tales ikke så meget 

om hendes mest mor-

somme bog ”Volmer”. 

Det råder vi bod på i 

Læsekredsen. 

Læsekreds
Anden onsdag i måneden kl. 10-11.30 i konfirmand-

stuen.  Alle er velkomne til at være med. Man kan 

komme fast hver gang, eller møde op, hvis der er en 

bog, man gerne vil samtale om. 

Der serveres kaffe og brød. 

12. april Anton Tjekhov: "Steppen"

Tjekhov beskriver mennesker, som de er, uden at 

fordømme dem. Under sin studietid forsørgede 

Tjekhov sin familie ved at skrive humoristiske for-

tællinger for aviser. Steppen er hans første novelle, 

som udkom 1888. 

10. maj Mikael Niemi: "Populærmusik fra Vittula"

Fortællingen tager sit udspring i Thorong La-passet, 

Annapurnabjerget i Nepal i 5.415 m højde. I sin begej-

string over at være nået så langt bøjer fortælleren sig 

ned og kysser den lille metalplade med tibetanske 

tegn. Og så sidder han fast! Med læberne frosset fast 

til metalpladen går tankerne tilbage til barndommen 

Menigheds-
rådsmøder
Thomas Kingos Sogns menighedsråd holder møder 

en gang om måneden, dog ikke i december og i 

sommerperioden. Møderne er offentlige. Kommende 

ordinære møder:

Tirsdag den 28. marts
Tirsdag den 25. april
Tirsdag den 13. juni

Møderne foregår i konfirmandstuen og begynder kl. 

19.00, hvis ikke andet er anført.

BOBB studie-
gruppe 

Datoer: Den 14. marts, 11. april og 2. maj.

BOBB er forkortelsen for en studiegruppe, der 

undersøger bibelske teksters historie, oversættel-

ser og temaer. I foråret 2023 læser vi Apostlenes 

Gerninger ved at fokusere på udvalgte emner 

og temaer, som vi ved fælles hjælp undersøger 

nærmere.  

Vi mødes på tirsdage i et af kirkens lokaler i tids-

rummet 19-21.00. 

I maj / juni planlægges både filmaften og en 

forelæsning om bibelske figurers iscenesættelser 

på film. Nærmere information kommer på kirkens 

hjemmeside. 

Alle er velkomne – også til at kontakte sogne-

præst Kristian Mejrup (krm@km.dk tlf. 21149914) 

for flere oplysninger.
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Marts: Salme nr. 803 Maria, snart er det forår

Marts måned er forårsmåned, men også måneden 

hvor englen Gabriel viste sig for Maria og fortalte, at 

hun skulle være mor for Guds søn. 

Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet en Maria-

salme, hvor foråret får en fremtrædende plads. Om 

salmen skriver forfatteren selv: En bebudelsessalme 

med inspiration fra de mange italienske bebudelses-

billeder, hvor Maria sidder i en (italiensk) have, mens 

blomster og fugle omkring hende alle symboliserer 

det nye liv, Guds nye begyndelse med mennesker. 

Når jeg har anbragt Maria i en dansk forårshave, er 

det naturligvis for at gøre det hele mere nærværende, 

men også mere alment. Af bibelteksten fremgår det, 

at Maria tænker sig om, og i enkelte billeder er det il-

lustreret på den måde, at englene og helligåndsduen 

sidder oppe i himlen og venter i spænding på hendes 

ja. Salmens vers 2 og 3 udspiller sig i det lille tidsin-

terval. Er det hendes egne tanker? (en kvindes tanker, 

når hun opdager, hun er gravid), englens sagte tale 

eller menighedens forsøg på at fortælle hende, hvor 

vigtigt det er, at hun siger ja.

April: Salme nr. 831 Nu ligger veje øde

I april skal vi fejre påske, hvor vi giver plads til alle 

de klassiske påskesalmer, som hører de enkelte dage 

til. 2. påskedag er det Emmaus-beretningen, der skal 

prædikes over. Leif Rasmussen er salmens forfatter, 

og han skriver: Byen (Emmaus) er ikke særlig interes-

sant i denne sammenhæng, men det er vejen derhen 

til gengæld. Det er nemlig den samme vej, som vi 

alle går på, måske ikke hver dag, men sikkert mange 

gange i løbet af livet. Det er den vej, som er belagt 

med bristede drømme, med fortvivlelsens brosten. 

Den vej, som ikke har skilte, der viser, hvor den fører 

hen. Måske fører den ingen steder hen, måske er den 

blind. Der kan være mange andre på den samme vej, 

men øjnene hos hver enkelt af os er ramt af håbløshe-

dens slør, eller nedslået mod opgivelsens dyb. Da jeg 

skrev salmen, havde jeg netop set filmen: ”Ringenes 

Herre”. Hele dette værk handler om en farefuld færd, 

hvor en ganske lille person bliver bedt om at vandre 

på den vej, og forsætter, uanset hvor håbløst det hele 

ser ud. Det bliver ofte til en kamp både mod ydre 

fjender såvel som indre dæmoner. Måske sad nogle af 

disse scener på nethinden, da jeg skrev salmen.

Maj: Salme nr. 865 Se ud og se Guds under

I maj skal vi fejre både Kristi Himmelfart og Pinse. 

Sten Kaalø har skrevet månedens salme som en mo-

derne udgave af ”Op al den ting som Gud har gjort”. I 

salmen opfordres vi til at se naturen, fugle, mus, lø-

vetand og stjernevrimmel, men ”jeg’et” i salmen har 

for travlt i sin stræben efter penge til at se naturens 

undere, og for travlt til at huske at leve, mens tid er, 

alligevel ønsker ”jeg’et” dog at være Gud nær 

”i skaberåndens glød”. 

Af Sognepræst Anna Jensen

Månedens 
salmer 
for foråret
Fra salmebogen "100 Salmer"



Skovgaards 
glasmalerier

Thomas Kingos Kirke 100 år i 2024

Af Peter Nedergaard

Historien om Joakim Skovgaards 

glasmalerier i Thomas Kingos 

Kirke begynder for mere end 100 

år siden. Skovgaard var kendt og 

anerkendt som kunstner, ikke 

mindst for sin kirkekunst. Det 

mest kendte og hans hovedværk 

er totaludsmykningen i Viborg 

Domkirke, især freskerne på 

vægge og hvælvinger, men også 

loftet i hovedskibet og glasmale-

rier i apsis og i vestfacaden.  

Odenses stiftsprovst Johannes 

Lützhøft var meget engageret 

i arbejdet med en ny kirke i 

Hunderupkvarteret. Han havde 

en idé om vinduer med glasmale-

rier – i kraftige farver – i stedet 

for en traditionel altertavle i 

den nye kirke. En meget generøs 

donation fra konsul Thorvald 

Andersen gjorde det muligt at 

realisere den. Måske kendte de 

Skovgaards trefløjede vinduer 

med glasmaleri som altertavle i 

Esajas Kirke i 

København – i 

kraftige klare 

farver. Skovga-

ard blev bedt 

om at udføre 

opgaven i Tho-

mas Kingos 

Kirke, og han 

kunne i 1922 

aflevere et 

udkast, udført 

som akvarel. 

Skovgaard var 

med til ind-

vielsen i 1924. Aftenen før ville 

han besigtige glasmalerierne 

endnu en gang. Noget generede 

ham. Det var den røde kjortel 

nederst i det midterste vindue. 

– ”… Der er et lille stykke glas i 

det røde, der er lidt for mørkt. 

Det må udveksles med et andet 

stykke, der lader lyset trænge 

bedre igennem. Det skal jeg have 

rettet...”.

I februar 1942 faldt der 7 bomber 

tæt på kirken. De blev smidt 

fra en engelsk flyvemaskine, 

der blev beskudt af tyskerne. 

Samtlige vinduer i kirken blæste 

ud af kirken. Men glasmalerierne 

led ingen skade, for de var i sik-

kerhed i kælderen under Langesø 

Gods. Det var de ikke mindst 

takket være kirkens første sog-

nepræst, Ejnar Johannes Poulsen, 

som under 1. verdenskrig havde 

erfaret, at lufttrykket ved vold-

somme eksplosioner kunne få 

vinduer til at blæse ud. Trækas-

serne, som glasmalerierne var 

pakket ned i under krigen, står 

stadig på kirkens loft. 

I 1986 blev sognehuset indviet. 

Det omkranser kirkens kor, og 

det er i vidt omfang udformet, 

så det tager hensyn til glasma-

lerierne. Atriumgården mellem 

koret og sognehuset, og tag-

hældningen på sognehuset, der 

skråner opad i retning væk fra 

koret, sikrer frit lysindfald til 

glasmalerierne. Sognehusets høje 

”ydervægge” og afstanden til 

koret giver også en ekstra fysisk 

beskyttelse af vinduerne.

I 1926 skænkede en anonym gi-

ver et elektrisk belysningsanlæg, 

så glasmalerierne kunne belyses 

udefra ved aftengudstjenester. 

Det nuværende belysningsanlæg 

er placeret lavt i atriumgården 

på indersiden af sognehuset. Det 

sikrer primært, at glasmalerierne 

også kan ses, når det er mørkt 

udenfor. Samtidig giver det far-

vede lyspletter på korhvælvingen 

og på undersiden af tallerken-

skærmene på belysningsmobilen 

i koret.

Se det hele – og mere til – 

på hjemmesiden 

www.thomaskingoskirke.dk – 

kirken 100 år.
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Hvor bliver 
de varme 
hveder af?
Af Anna Jensen

Hvornår skal vi så spise varme 

hveder? Hvad med konfirmatio-

nerne? Den febrilske stemning 

bredte sig hurtigt på de sociale 

medier, da den nye regering 

meldte ud, at den ville afskaffe 

bededag. Nervøse mødre be-

gyndte at ringe til kirkerne 

”Hvad har I tænkt jer?” Også 

Thomas Kingos sogn modtog et 

par henvendelser, men ro på nu. 

Menighedsrådet gør ikke noget, 

før loven endeligt er på plads. I 

skrivende stund er det stadig en 

forhandling mellem fagforenin-

ger og arbejdsgivere. Da forslaget 

om afskaffelse af bededag var 

oppe i 2012, var det fagforenin-

gerne, som nedlagde veto. Ikke 

fordi arbejderne ville bruge 

dagen til andægtig bøn, det var 

vist nærmere sommerhuset, der 

trak. Lige nu er slagsmålet i 

gang om, hvem der egentlig har 

lovhjemmel til at afskaffe en hel-

ligdag. Folketinget kan vedtage 

fri- og arbejdsdage, men kan de 

også bestemme, om en dag er 

en helligdag? Sidste gang vi fik 

en Helligdagsreform, var i 1770. 

Her bestemtes det efter lange 

forhandlinger mellem kirken 

og Statsbalance-Kommissionen 

(Struensee var ikke involveret) 

at afskaffe en række helligdage, 

fordi som det står i forordningen: 

” Skiønt deres Anordning kan 

have havt et gudeligt Øiemerke, 

ere de dog mere blevne anvendte 

til Lediggang og Laster, end til 

sand Guds Dyrkelse; hvorfore 

det er bedre, at de efter andre 

Protestantiske Landes Exempel 

blive anvendte til Arbeide og 

nyttig Gierning…” Reformen af-

skaffede 3. juledag, 3. påskedag, 

3. pinsedag, helligtrekongersdag, 

kyndelmisse, Mariæ bebudelses-

dag, Sankt Hans dag, Mikkelsdag 

og Allehelgens dag. Ser man på 

historien, kan de danske bagere 

altså uden frygt gå afskaffelsen 

af bededag i møde, vi skal nok 

spise de tørre hveder alligevel. 

Se bare på Sant Hans; Selvom vi 

ikke længere har fri den 24. juni, 

så blusser Sankthansbålene sta-

dig lystigt ud i de danske riger. 

Flere af de afskaffede helligdage 

blev rykket til nærmeste søn-

dag. I dag er Allehelgens søndag 

(første søndag i november) den 

dag, flest kirkegængere besøger 

kirken, næst efter juleaften. 

I løbet af de sidste 20 år har 

Folkekirken været i rivende 

udvikling. En undersøgelse viste, 

at næsten hver 5. dansker er i 

kontakt med Folkekirken i løbet 

af en måned. Tallet afspejler ikke 

kun søndags-kirkegængere, men 

alle der bruger kirken i løbet af 

ugen. I Thomas Kingos Kirke har 

vi, lige som så mange andre ste-

der, et væld af aktiviteter, hvilket 

dette kirkeblad også beretter om. 

Danskerne har vænnet sig til, at 

Folkekirken også er en hverdags-

kirke, og vi kan holde gudstjene-

ster på alle ugens dage. Hver-

dagsgudstjenester er ikke bundet 

til søndagens tekster, men med 

hverdagsgudstjenesterne har 

Folkekirken genoptaget gamle 

helligdage. I mange kirker fejres 

der nu helligtrekongersdag den 

6. januar, kyndelmisse 2. februar 

osv. Her i kirken fejrer vi Mariæ 

bebudelsesdag med Evensong 

den 23. marts., hvor koret synger 

Marias lovsang.  

Jeg er ikke bange for afskaffelsen 

af bededag. Almindelige kirke-

gængere foretrækker ikke at gå 

i kirke på bededag, da bededag 

mange steder er konfirma-

tionsdag. Konfirmationer må vi 

i stedet henlægge til en lørdag. 

Det er ærgerligt at miste en 

fridag, som kunne være brugt i 

sommerhuset, men bagerne skal 

nok få solgt deres hveder. Kirken 

kunne jo indføre en gudstjeneste 

aftenen før bededag, hvor der 

til kirkekaffen serveres varme 

hveder.
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Koncerter 
Torsdag den 2. marts kl. 19.00. 

Cafékoncert i sognesalen

En af kirkekorets dygtige sopraner Kristina Hanzenova har denne 

gang allieret sig med Torben Krebs på flygel og har sammensat et 

program, der står i den skandinaviske musiks tegn. Komponisterne 

Edvard Grieg, Carl Nielsen og Rued Langgaard tilhører næsten samme 

tidsperiode, men deres musik kunne næsten ikke være mere forskel-

lig. Det bliver der rig mulighed for at opleve ved denne cafékoncert, 

hvor der er dækket op til hyggelig caféstemning i sognesalen.

Kristina Hanzenova stammer fra Slovakiet og er bosiddende i København. Hun har studeret på konser-

vatoriet i Žilina og på Academy of Performing Arts i Bratislava og uddanner sig nu på Syddansk Musik-

konservatorium, hvor hun går i Solistklassen. 

Torsdag den 13. april kl. 17.00. 

Fyraftenskoncert Med Thomas Obeth

I løbet af 1930’erne satte kom-ponisten Paul Hindemith sig for at kom-

ponere sonater for alle instrumenter. Han komponerede derfor også 

tre højst forskellige sonater for orgel. I et antikvariat i 1998 genopda-

gede man yderligere to stykker, skrevet af en meget ung Hindemith i 

1918. De viser en noget mere senromantisk og Reger inspireret side af 

ham, end vi ellers er vant til. Disse stykker blev først uropført i 2004 i 

Anton-Heiller-Saal i Wien – næsten hundrede år efter deres undfangelse. 

Undervejs i koncerten vil Thomas fortælle om musikken og dens baggrund. Hør om alt fra nazistiske forbud 

til skjulte kærlighedserklæringer – det hele er gemt i musikken! 

Thomas Obeth (f. 2000) har trådt sine musikalske børnesko i Vor Frue Kirke i Assens som medlem af kirkens 

over 160 år gamle drengekor. Efter studentereksamen studerede han hos Torben Krebs, inden han påbegyndte 

sine studier på Det Jyske Musikkonservatorium. Sideløbende med konservatoriet tager Thomas privattimer 

hos professor Roman Summereder i Wien med særligt fokus på orgelmusikken af bl.a. Paul Hindemith (sam-

lede værker), Anton Heiller og Siegfried Reda. Dette kan lade sig gøre takket være et legat fra Frobeniusfonden 

og fondsmidler fra Augustinusfonden. Thomas regnes for et af landets helt store orgeltalenter.

Langfredag den 7. april kl. 19.00.

Passionskoncert

Traditionen tro byder påskeugen også i år på en passionskoncert. 

Et af højtidens helt centrale og mest elskede værker, den italienske 

barokkomponist Giovanni Battista Pergolesis ”Stabat Mater”, opføres 

af ensemblet TriOro, som består af sopran Kiki Brandt, mezzosopran 

Christina Holm Dahl og organist Torben Krebs. Foruden Stabat Mater 

byder programmet på orgelmusik af den sydtyske barokkomponist 

Georg Muffat.

Stabat Mater blev allerede verdensberømt i sin samtid og er historien om Jomfru Maria, der sørger ved 

foden af korset, hvor hendes søn, Jesus Kristus, lider døden. "Stabat Mater" blev Pergolesis svanesang, 

idet han døde af tuberkulose i 1736 – kun 26 år gammel.
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Torsdag den 30. marts kl. 19.00 

Dødehavsrullerne – hvad indeholder de, og hvad betyder de? 
ved professor Jesper Høgenhaven

"Dødehavsrullerne" er blevet kaldt det vigtigste håndskriftfund i det 20. århundrede og en af de vig-

tigste arkæologiske opdagelser i det hele taget. Hvorfor har resterne af de ca. 900 jødiske håndskrifter, 

som blev efterladt i en række huler nær bredden af Det Døde Hav for 2000 år siden, så stor betydning? 

Hvad er "Dødehavsrullernes" relation til Bibelen? Og hvorfor er der opstået konspirationsteorier om, at 

der i moderne tid var nogen, der 

ikke ønskede "Dødehavsrullerne" 

offentliggjort?

Jesper Høgenhaven, professor ved 

Det Teologiske Fakultet i Køben-

havn vil fortælle om, hvad de elleve 

klippehuler i den judæiske ørken 

gemte på af hemmeligheder.

Torsdag den 20. april 2023 kl. 14.30-16.00 

Med Casanova på kulturhistorisk rundtur i rokoko-
tidens Europa. Lysbilled-show ved tidl. sognepræst 
Poul B. Nielsen, Middelfart. 

Venetianeren Giacomo Casanova (1725-1798) udfoldede sine 

alsidige talenter i en tid, som er blevet kaldt den europæi-

ske kulturs “High Noon”. Karneval og diskussion for dem 

som skaffede sig råd og tid. Men også en “galant tid” med 

Casanova som modstykke til Don Juan-figuren. – Festen 

stoppede med den franske revolution.

Casanova efterlod sig fra sine mange og lange rejser en 

åbenhjertig og indsigtsfuld portrættering af forholdene 

blandt høj og lav, mellem kvinder og mænd – i dag en histo-

risk hovedkilde, hvoraf foredraget øser. 

Foredrag & højskole

Giacomo Casanova af Francesco 
Narici (1719-1785). Offentligt domæne. 

Billede af en af Dødehavsruller (1Qlsa) som omfatter Esajas Bog.
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Torsdag den 25. maj kl. 9.00 - ca. 17.30 

Sogneudflugt til Fredericia

Menighedsrådet har hermed fornøjelsen af at 

invitere på sogneudflugt til Fredericia. Vi vil 

møde museumsleder Karsten Merrald Sørensen, 

som vil guide os på vandretur på de berømte 

og naturskønne volde. Her vil han berette om 

byens specielle historie, om slagene under 

Treårskrigen og her specielt om udfaldet den 6. 

juli 1849. Vi får også historien om forfatteren 

og krigskorrespondenten Carit Etlar, ligesom 

vi besøger de spændende og meget forskellige 

kirker, der ligger inden voldene i byen. Den 

medbragte madpakke spises undervejs. Efter 

vandringen kører vi til Christianskirken, som 

rummer en bemærkelsesværdig udsmykning af 

Bjørn Nørgaard. Dagen rundes af med kaffe og 

kage på Hindsgaul Slot.

Karsten Merrald Sørensen er ph.d. i historie og 

leder af Museerne i Fredericia. Han har skrevet 

flere bøger, herunder "Til evig ihukommelse" fra 

2018, som skildrer mindekulturerne i kirkerne 

i Fredericia og flere østjyske byer i 1600- og 

1700-tallet.

Bemærk: Udflugten indeholder en guidet van-

dretur af 2½ times varighed på voldene. 

Medbring madpakke og drikke, evt. regntøj og 

paraply.

Afgang fra Thomas Kingos Kirke kl. 9.00. 

Hjemkomst ca. kl. 17.30

Pris 200 kr. som betales i bussen på mobilepay 

eller kontant.

Tilmelding senest den 18. maj til kirkekontoret  

på thomaskingos.sogn@km.dk



I det åbne rum, mellem kirken og sognehuset, står 

skulpturen "Mand", fast forankret til jorden. Se 

beskrivelsen i kirkebladet (nummer 1 /Marts-Maj 

2022). På muren indenfor, i sognehusets klosterlig-

nende gang, hænger relieffet "Musvåger" af samme 

kunstner. 

Lotte: 

Der er en forbundethed imellem disse to kunstvær-

ker. Modsætningen mellem det statiske og det som 

bevæger sig.

Kunstneren har løftet blikket fra jordplanet mod 

himmelrummet. Set et syn, som han har villet give 

en kunstnerisk form: To musvåger i flugt.

Hvad er det som gør, at en kunstner vælger et 

bestemt motiv? 

Kunstneren har fået et sanseindtryk, et "sindbil-

lede", som han synes, det er yderst nødvendigt at 

fastholde, for at sikre det en fortsat fysisk tilstede-

værelse i verden.

Merete: 

Som medlem af Menighedsrådet er jeg ofte til 

møder i sognehuset. Jeg går altid forbi musvågerne, 

eller det vil sige, jeg stopper altid op og ser lige på 

dem et kort øjeblik. Jeg finder ro og styrke ved at se 

på dette kunstværk.

Jeg tænker ofte: "Hvor flyver de hen, hvad har de 

hørt, hvad bringer de videre?" Når jeg kommer 

tilbage fra et møde, er de der stadigvæk. De er både 

i bevægelse og stationære. De udstråler kraft og 

styrke og giver mig en stor ro. Jeg føler mig på en 

måde både båret og omfavnet.

Lotte:

Jeg kommer til at tænke på linjen i salmen Lover 

den Herre: "Han der som ørnen på vinger mig løfter 

og bærer". Og på begreberne: "At være tynget", "at 

blive lettet".

Når man kigger på relieffet af musvågerne, kom-

mer man måske til at tænke på noget man tidligere 

har oplevet. Hvis man forbliver på stedet og giver 

sig lov til at betragte dem i længere tid, kan man 

opdage flere ting at glæde sig over: Det spændende 

spil mellem fuglenes diagonale linje og firkanten, 

som de er omsluttet af. Forskellen på bevægelsen af 

fjerene i deres vinger. At der er en stor og en min-

dre fugl. Det grove materiale, støbejernet.

Merete: 

Da vi skulle skrive denne artikel, havde vi aftalt et 

kortere møde ved musvågerne. Det blev til et par ti-

mer. Det gav, som ovenfor beskrevet, et mere betyd-

ningsfuldt forhold til kunstværket at sidde og tale 

om det i længere tid. Der skete det, at kunstværket 

lidt efter lidt åbnede til flere betydningsfulde lag: 

"Den voksne musvåge lærer sin unge at flyve, det er 

der meget fin symbolik i".

Den glæde det var, sammen at reflektere over 

kunstværket, vil vi gerne give andre mulighed for. 

Derfor inviterer vi til fælles refleksion over relieffet 

"Musvåger" torsdag den 9. og torsdag den 16. marts, 

fra kl. 16.00-17.30. Der vil være stole og kaffe til alle. 

Vi vil være til stede hele tiden, og du er velkommen 

til at være der både i kortere eller længere tid. Lige-

som det også vil være helt ok udelukkende at sidde 

og betragte fuglene.

SERIE: 

Lotte Olsen, 
billedhugger

 Merete Boserup, 
sygeplejerske og psykoterapeut 

Af Lotte Olsen & Merete Boserup
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"Musvåger" – 2018 – støbejernsrelief af Erik Heide

Kunst i 
kirken 



Meditativ maleworkshop v. Birthe Aagaard Juul, kunstterapeut 
Lørdag den 1. april kl. 11.00-14.00 i konfirmandstuen

På den meditative malerworkshop tager 

den kreative proces afsæt i Bibelens 

overflod af overraskende og tankevæk-

kende tekster. Der er plads til seks per-

soner. Der kræves ikke særlige forudsæt-

ninger, kun lyst og nysgerrighed.

Der er forskelligt malegrej til rådighed 

– akryl, akvarel og forskellige farvestifter og papir. Du må også gerne 

medbringe dit eget malegrej.  

Der er kaffe, te og vand og snacks, men medbring din egen frokost, 

hvis du har behov for det.

Det koster 60 kroner at deltage, hvilket går til dækning af materialer. 

Tilmelding og evt. spørgsmål kan rettes til Birthe Aagaard Juul. 

birthejuul@outlook.com 

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 på mail: 
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: 
Juni 2023. Deadline 20. april.

LAYOUT/TRYK: 
Mouret, Odense/Clausen  Grafisk

FORSIDEBILLEDE: 
Bro ved Hannerupgårdsvej.  
foto: Lars Kjeld Jensen

thomaskingoskirke.dk

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

Alle er velkomne.

Onsdag den 8. marts

Mit liv med søværnet i tre generationer. Mogens Højstrup Sørensen 

fortæller om livet i Søværnets tjeneste både for ham selv, hans farfar og 

far. Mogens er en inspirerende fortæller, som vi ser frem til at møde.

Onsdag den 12. april

Herreklubben - 12 år og snart teen-ager!

En aften med tid til samvær og samtale.

Onsdag den 10. maj

Aftenens program er endnu ikke på plads.

Hold øje med hjemmesiden.

Onsdag den 14. juni

Sommertur til Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup.

Jørgen Findsen viser rundt og fortæller om det enestående frilands-

museum og det arbejdsfællesskab, der er mellem alle de frivillige, der 

passer og vedligeholder gården. Mere om turen på et senere tidspunkt.

Af hensyn til forplejning tilmelding senest tirsdagen før til 

lenebochr@mail.tele.dk.

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

12. 3. søndag i fasten 

10.00 Anna Jensen

19. Søndag Midfaste 

10.00 Kristian Mejrup

23. Torsdag, Evensong 

19.00 Anna Jensen

26. Mariæ bebudelses dag  

10.00 Anna Jensen

29. Onsdag, Børnegudstjeneste 

17.00 Anna Jensen

APRIL 

02. Palmesøndag 

10.00 Anna Jensen

06. Skærtorsdag 

10.00 Anna Jensen 

17.00 Anna Jensen (fællesspisning)

07. Langfredag 

10.00 Kristian Mejrup

09. Påskedag 

10.00 Kristian Mejrup

10. 2. påskedag 

10.00 Kristian Mejrup

16. 1. søndag efter påske 

10.00 Kristian Mejrup

23. 2. søndag efter påske 

10.00 Anna Jensen

30. 3. søndag efter påske 

10.00 Kristian Mejrup

MAJ 

05. Store bededag 

10.00 konfirmation. Andre skoler

07. Konfirmationer 

9.30 A-klassen Hunderupskolen 

11.30 B-klassen Hunderupskolen

11. Torsdag, Forårsgudstjeneste 

19.00 Anna Jensen

14. Konfirmation 

10.00 C-klassen Hunderupskolen

18. Kristi himmelfarts dag 

10.00 Kristian Mejrup

21. 6. søndag efter påske 

10.00 Kristian Mejrup

24. Onsdag, Børnegudstjeneste 

17.00 Kristian Mejrup

28. Pinsedag 

10.00 Anna Jensen

29. 2. Pinsedag 

10.30 Friluftsgudstjeneste i 

Eventyrhaven. 

Se nærmere omtale i nyhedsbrev 

og på hjemmeside.

JUNI 

04. Trinitatis søndag  

11.00 Anna Jensen 

Jazz-gudstjeneste  

Præsteboligen: Hannerupgårdsvej 10

11. 1. søndag efter Trinitatis 

10.00 Kristian Mejrup

18. 2. søndag efter Trinitatis 

10.00 Kristian Mejrup

Gudstjenester

Hvad sker der i kirken?

Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev – 

send din mailadresse til kirkekonto-

ret. 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 kir-

kekontoret tlf. 66 12 56 57. Der tages 

forbehold for ændringer i 

gudstjenestelisten.

Evensong Mariæ bebudelse torsdag den 23. marts kl. 19.00

Da Maria modtog Gabriels budskab om, at hun skulle føde Guds søn, brød hun 

ud i lovsang (Luk. 1,46-55). Denne lovsang danner baggrunden for aftengudstjene-

sten, som veksler mellem læsninger, fællessalmer og korets motetter. 

Skærtorsdag den 6. april kl. 17.00 med efterfølgende spisning

Skærtorsdag fejrer vi, at Herren indstiftede nadveren. Der er højmesse kl. 10.00, 

men kl. 17.00 har vi en særlig aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten serveres der 

lammesteg i sognesalen. Pris 50 kr. 

Tilmelding senest den 2. april på hjemmesiden under ”Gudstjenester” – Se afsnittet 

nederst på siden ”Anledningsgudstjenester”.

Aftengudstjeneste med forårssalmer torsdag den 11. maj kl. 19.00

Ved denne aftengudstjeneste lader vi foråret, skaberværket og det nye liv fylde i 

salmer og læsninger. 

Jazzgudstjeneste i haven ved præsteboligen på Hannerupgårdsvej 10, 

søndag den 4. juni kl. 11.00

Trinitatis søndag den 4. juni fejrer vi friluftsgudstjeneste med fed jazzmusik i 

haven ved præsteboligen på Hannerupgårdsvej 10. Efter gudstjenesten er der 

frokost. Nærmere detaljer ses i næste kirkeblad.


