
Metodistkirken i Odense
Klart Budskab om Guds Kærlighed

Læg arm 
med 
Bibelen
Af Thomas Risager

Lad os bare være ærlige - der er 
dele af Bibelen, som er forvir-
rende, modsætningsfyldte og 
direkte urovækkende!

Når vi læser i særligt det gamle 
testamente kan vi blive for-
færdede over al den grusom-
hed - ligefrem folkemord - der 
beskrives. Var dette virkelig 
Guds vilje?

Når vi så i det nye testamente 
læser om den kærlighed, som 
Jesus både taler om og udlever, 
så er det svært ikke at blive 
forvirret. Hvordan i alverden 
hænger dette sammen med 
volden og grusomheden som 
Gud lader ske i det gamle Testa-
mente??

Måske synes du, at kirkebladet 
er lidt magert denne gang. Hvis 
du synes det, så har du sådan set 
fuldstændig ret. 
Vi har nemlig taget en beslutning 
om at slanke kirkebladet og vil 
fremover fortælle alle de gode his-
torier via vores nye hjemmeside. 

På kirkens hjemmeside: 
www.metodistkirken-odense.dk 

kan du nemt klikke dig ind i 
kalenderen og læse om samtlige 
arrangementer i kirken.

Andre interessante oplysninger, 
debatindlæg og artikler, som vi 
tidligere ville have bragt i kirke-
bladet, kan du fra nu af løbende 
finde som blogindlæg på hjem-
mesiden under “seneste nyt“.

Ser bladet lidt magert ud?
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Fortsættes på næste side ...
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VISION 2015

Metodistkirken er aktiv 
og dynamisk

Mennesker fra hele Fyn 
søger vor kirke, fordi de 

her finder: 

- En kirke, som udstråler 
engagement, liv og tro. 

En tro, der kan forvandle 
mennesker og gennem 
dem påvirke hele vores 

samfund.

- En kirke med et varmt 
og imødekommende 

fællesskab - En kirke, som 
tager Gud og mennesker 

alvorligt 

- En kirke, hvor børn og 
unge tager forældrene 
med, fordi de elsker at 

være her

- En musikkirke, hvor 
gospel og anden musik 

har høj prioritet.

- En kirke, der tager so-
cialt ansvar, både lokalt 

og globalt.

- En kirke, som forstår at 
kommunikere sit klare 

budskab om Guds kær-
lighed.

Derfor vokser kirken.

Nyt om navne
Døbt:
Ellen Grønnegaard van Hauen den 1. sep

Forberedende medlemsskab:
Linette Gustavsen den 27. okt

Viet:
Malene og Benjamin Kaas Mikkelsen den 31. aug. 

Runde fødselsdage:
Leif Jørgensen 70 år den 27. nov

Medlem af Kirken 
- Hvordan?

Alle, som er døbt og 
tror på Gud, kan blive 
medlem af Metodist-

kirken i Odense. Kontakt 
gerne kirkens præst 

Thomas Risager på tlf 
63120409 eller odense@
metodistkirken.dk, hvis 

du vil vide mere om 
medlemsskab - det er 

naturligvis helt uforplig-
tende.

I kirken er Bibelen en helt 
central bog.  Det er ud 
fra historierne i denne, 
at hele kirkens liv har 
sit udspring. Alle kirker 
opfordrer mennesker 
til at læse i Bibelen, og 
millioner af mennesker 
verden over an vender 
Bibelen som hjælp til at 
finde vej i livet. 

I Bibelen findes noget af 
det mest vidunderlige 
og fantastiske poesi i 
verdenslitte raturen, og 
den indeholder alt, hvad 
der skal til for at holde 
vores tro levende.

Men den indeholder 
også masser af historier, 
som er meget svære at 
forstå og forholde sig til. 
Historier og påbud som 
er meget vanskelige at 

forene med vores mod-
erne forståelse af hvordan 
verden hænger sammen, 
og hvad, der er rigtigt og 
forkert.

Blev verden virkelig skabt 
for kun 10.000 år siden? 

Stammer vi alle sammen 
fra Adam og Eva?

Skal kvinder virkelig tie i 
forsamlinger?

Du kan sikkert selv finde 
på mange flere spørgsmål, 
og du er meget velkom-
men til at dele dem på 
kirkens hjemmeside eller 
Facebook!

Gennem de næste fem 
uger er temaet for gud-
stjenesterne “Læg arm 
med Bibelen.” 

Her vil jeg forsøge at 
fortælle mere om, hvor-
dan bibelen egentlig blev 
til og vi vil diskutere nogle 
af de spørgsmål, som 
generer helt almindelige 
mennesker.

Vær med, når vi fra d. 27. 
oktober lægger arm med 
Bibelen på en ærlig og 
ligefrem måde!

...fortsat fra forsiden
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For 5 år siden blev kirkens 
nuværende vision til – og 
vi kan med taknem-
melighed konstatere, 
at visionen er opfyldt. 
Visionen har været med til 
at give fokus og retning i 
kirkens arbejde, og derfor 
er det også vigtigt, at vi får 
lavet en ny vision som kan 
anvise hvilke ”skridt” vi 
sammen skal træde.

Du skal derfor sætte kryds 
i kalenderen søndag d. 26. 
januar!

Denne dag inviterer vi til 
visionsdag og har brug for 
at høre dine idéer. Her kan 
alle idéer luftes og sam-
men med andre kan du 
denne dag være med til at 

Kirken skal have en ny vision, 
og vi vil gerne høre dine input!

give input til indholdet i 
vores kommende vision. 

Vi vil meget gerne høre 
fra dig uanset om du 
har kommet i kirken i en 
menneskealder eller er 
et helt nyt ansigt. Om du 
er medlem eller ej har 
ikke betydning. Vi tror, at 
alle som har en kontakt 
til kirken også har nogle 
gode input at bidrage 
med. 

I den kommende tid vil 
vi sætte fokus på vore 
drømme for kirken på 
facebook og i kirkerum-
met, hvor der vil være 
mulighed for at skrive 
kommentarer. I smågrup-
per og i kor-regi vil vi også 

sætte visionsarbejdet i 
spil, så vi hører så mange 
stemmer som muligt. 

Arbejdsgruppen for vi-
sionsprocessen er: Thomas 
Risager, Shanti Digebjerg, 
Helle Theede-Kragh og 
Karina Schrøder. Såfremt 
du har spørgsmål eller 
input til processen, skal 
du være velkommen til at 
kontakte én af os. 

På vegne af 
arbejdsgruppen – 
Karina Schrøder, Formand 
for visionsprocessen. 

Karina Schrøder er formand 
for den gruppe, der i den 

kommende tid skal lede os 
frem mod en ny vision for 

Metodistkirken i Odense

Hjælp en hjemløs med at holde varmen
Selvom efteråret har været 
mildt, er vinterens kulde 
og blæst på vej. 

Som hjemløs kan det være 
nærmest uoverskueligt at 
holde varmen, og derfor 
har vi brug for DIN hjælp. 
Vi søger huer, vanter, 
halstørklæder, tæpper og 
soveposer.  

Kig i gemmerne efter 
soveposen du alligevel 
aldrig bruger. Find de to 
fleecetæpper du købte 
i IKEA, men som ligger 
ubrugt hen, fordi, de ikke 
har den helt rigtige farve.

Eller grib strikkepindene 

og brug de mørke aftener 
på at strikke et hals-
tørklæde, en hue eller et 
par varme uldsokker til en 
hjemløs. 

Og kom så forbi Metodist-
kirken i Odense og aflever 
det hele ved vores  
Gudstjeneste, søndag den 
24. november kl 10.30.

Hvis du gerne vil være 
med, men ikke har mu-
lighed for at komme den 
24. november, kan du 
aftale nærmere med Gitte 
Davidsen på tlf. 28992259.

Tak for din hjælp!

Kan du strikke?  
Eller har du varme uldne ting liggende,  

som du alligevel ikke bruger?  
Så hjælp os med at hjælpe en hjemløs!



Udgives af:

Metodistkirken i Odense 
Alexandragade 8 
5000 Odense C

Ansvarlig udgiver: 
Thomas Risager. 

Redaktør: Rikke Holmberg. 

Hvis du har spørgsmål eller kom-
mentarer, er du meget velkommen 
til at ringe eller skrive til os. 

Materiale til næste udgave sendes 
til rh.kirken@gmail.com senest den   
15. oktober 2013.

Kontakt 
Metodistkirken

Seniorpræst: Thomas Risager
Tlf: 63 12 04 09 eller 29 78 60 88 
Email: odense@metodistkirken.dk 
Træffes bedst tirsdag til fredag i tids-
rummet 9.00 - 15.00. 
Mandag er fast fridag.

Præst: Knut Bjarne Jørgensen
Tlf: 75 64 20 19  
Email: knutb@stofanet.dk
Træffes i Odense den 5. og 29. nov, 
10. dec samt 16. jan. 
Kontakt gerne ved ønske om besøg.

Kommunikationsmedarbejder: 
Rikke Holmberg 
Tlf: 23 44 96 63  
Email: rh.kirken@gmail.com

Børnemedarbejder og smågruppe-
koordinator: Maria Bræstrup Aaskov
Tlf. 28 76 42 92 
Email: mariaaaskov@gmail.com

Menighedsrådsformand:  
Shanti Digebjerg 
Tlf: 24 67 22 78 
Email: shantidigebjerg@live.dk 

Kasserer:  
Revision Faaborg 
ved Karen Marie Pedersen
Tlf: 25 56 41 08  
Email: eskebjergvej@post.tele.dk

Musikkonsulent: Preben Holmberg
Tlf: 23 24 20 82 
Email: prebenholmberg@gmail.com

Leder af Børnekirken:  
Anne Grethe Christensen
Tlf: 41 10 45 55  
Email: ag1983@gmail.com

Dirigent for gospelkorene Nardus 
og Emmaus: Mette Risager
Tlf: 23 81 49 79 
Email: metteris@gmail.com

Find flere kontaktoplysninger på 
www.metodistkirken-odense.dk

Det sker i kirken
November
Søndag den 3. november kl 10.30
Gudstjeneste med barnedåb
Preben Holmberg og  
Thomas Risager
Joysticks medvirker

Onsdag den 6/11 kl. 19.30
Tag de første skridt (4/4)

Søndag den 10/11 kl. 16.00
Gospelgudstjeneste med Emmaus

Onsdag den 13/11 kl. 17.30
Mad og fællesskab
Anton Eg Andersen

Søndag den 17/11 kl. 10.30
Gudstjeneste
Preben Holmberg og Thomas Risager

Onsdag den 20/11 kl. 10.00
Kirkehøjskole
Knut Bjarne Jørgensen

Søndag den 24/11 kl. 10.30
Gudstjeneste med barnedåb
Preben Holmberg og Thomas Risager

December
Søndag den 1/12 kl. 16.00
Gospelgudstjeneste med Nardus
Vi synger julen igang!

Søndag den 8/12 kl. 10.30
Familiegudstjeneste og juletræsfest

Tirsdag den 10/12 kl. 19.30
Julekoncert med 3 gospelkor

Søndag den 15/12 kl. 10.30
Gudstjeneste
Preben Holmberg og Thomas Risager

Søndag den 22/12 kl. 10.30
Gudstjeneste
Preben holmberg og Thomas Risager

Tirsdag den 24/12 kl. 15.00
Julegudstjeneste 
Preben Holmberg og Thomas Risager

Januar
Onsdag den 1/1 kl. 16.00
Nadvergudstjeneste

Søndag den 5/1 kl. 10.30
Gudstjeneste 
Preben holmberg og Thomas Risager

Søndag den 12/1 kl. 10.30
Gudstjeneste 
Preben Holmberg og Thomas Risager

Onsdag den 15/1 kl. 17.30
Mad og Fællesskab
Helle Svansø

Søndag den 19/1 kl. 10.30
Gudstjeneste 
Preben Holmberg og Thomas Risager

Søndag den 26/1 kl. 10.30
Gudstjeneste og visionsdag


