
Metodistkirken i Odense
Klart Budskab om Guds Kærlighed

De gamle 
drømmer 
og de unge 
ser syner
Af Thomas Risager

Overskriften er en lettere om-
skrivning af Joels Bog kapitel 3 
vers 1 i Bibelen, hvor der står: 

Det skal ske derefter:
Jeg vil udgyde min ånd
over alle mennesker.
Jeres sønner og døtre skal  
profetere,
jeres gamle skal have drømme,
jeres unge skal se syner.

Der er drømme, som vi alle sam-
men har om natten, når vi sover. 
Det er en den naturlige måde, 
hvorpå vi bearbejder vores liv, 
og vi kan ikke altid huske, hvad 
vi drømte, når vi vågner. 

Jeg kan vågne mærke at 
følelserne er i oprør - og vide at 
det er over et eller andet, jeg har 
drømt. Jeg kan ikke huske drøm-
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Nyt om navne
Døbt:
3. nov. Frederik-Elias Fischer Gustavsen
24. nov. Andrea Aagaard Andersen

Optaget i døbt medlemsskab:
22. dec. Sara Engelbæk

Optaget i bekendende medlemsskab:
22. dec. Anita Engelbæk

Bisat
30. dec. Inge Johanne Rasmussen

Runde fødselsdage:
6. feb. Dorte Pihl, 50 år

Medlem af Kirken - Hvordan?
Alle, som er døbt og tror på Gud, kan blive medlem af 
Metodistkirken i Odense. Kontakt gerne kirkens præst 
Thomas Risager på tlf 63120409 eller odense@meto-
distkirken.dk, hvis du vil vide mere om medlemsskab 

- det er naturligvis helt uforpligtende.

 

mens detaljer - jeg ved 
blot at den var der.
 
Så er der de drømme, 
som vi kan have, når Gud 
udgyder sin Helligånd 
over os, sådan som Joel 
beskriver det i Bibelen. 
Det lyder så dramatisk, 
men det behøver det 
slet ikke at være. Oftest 
tror jeg slet ikke, at vi 
opda ger, hvad der er på 
færde, når det sker. 

Når Guds ånd er på 
færde i os og mellem os, 
så er Guds rige pludselig 
synligt, og vi ser vores 
næste, sådan som Gud 
ser mennesker. Det 
betyd er, at vi ser med 
utrolig kærlighed og 
omsorg.
 
For tiden er vi i proces 
med at udlede en ny 
vision for vores Meto-
distkirke i Odense. Vi har 
været samlet til Visions-
dag, hvor vi drømte - og 
drømte stort om Guds 
planer for kirken. 

Det er den slags 
drømme, som vi husker. 
Vi sov nemlig ikke, faktisk 
var vi meget vågne, og 
med Guds ånd over 
os og i os drømmer vi 
videre om fremtidens 
kirke. En kirke, som ikke 
er optaget af sig selv, 
men af at nå mennesker 
med et klart budskab 
om Guds kærlighed. En 
kirke, som er klar over, 

at den aldrig i sig selv er 
målet, men altid er midlet, 
som Gud sender ud med 
et godt budskab til fattige, 
frigivelse for fanger, syn til 
blinde, frihed for under-
trykte og et nådeår fra  
Herren, for nu at bruge de 
ord, som Jesus anvender 
i Nazarets synagoge, da 
han drømmer om Guds 
rige.  
 
 
 

Jesus drømmer, vi drøm-
mer og overskriften er 
vigtig, for vi er unge og 
gamle, som drømmer 
sammen om fremtidens 
kirke.  
 
Det er vigtigt at vi alle 
drømmer med, for Gud 
taler til os alle og Guds 
ånd er ikke reserveret de 
få, men givet frit. 
Det er min bøn, som 
kirkens præst, at vi er 
lydhøre, og modige i vores 
drømme frem mod vores 
næste vision. 

...fortsat fra forsiden

Metodistkirken i Odense
www.metodistkirken-odense.dk

Kære Gud
Vi længes efter at kende 

og gøre din vilje. 

Giv os visionen og evnen 
til at se dine planer for kirken 

på dette sted. 

Giv os modet og frimodigheden 
til at gøre dine drømme

 til virkelighed. 

Vi beder i Jesu navn!

Amen
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Sæt kryds ved 
Påskemessen!

Du er hermed  
inviteret til kirkens 
årsfest lørdag den 15. 
marts.

Årsmødet til en festdag 
for hele kirken. Vi mødes 
om kirkens liv og vision, 
fejre det år, der er gået, og 
kigge fremad mod et nyt.

Godt på vej
Temaet i år er “Godt på 
vej“. Vi oplever en spæn-
dende tid på vejen. En 
ny vision skal afløse den 
gamle, vi har søsat det nye 
undervisningsprogram, 
som også hedder vejen.
Dagen kommer til at byde 
på små personlige beret-
ninger fra mennesker der 
er forskellige steder på 
deres vej - i nyt og ukendt 
terræn, i følgeskab med 

en anden eller på gamle 
velkendte stier.

Der er børneprogram hele 
efter middagen, kaffebord, 
samt lækker middag og 
fællesskab om aftenen!

Tilmelding
Tilmelding er nødven-
dig i forhold til aftenens 
middag.  Det er selvføl-
gelig også muligt kun at 
deltage i eftermiddagens 
arrangement.

Tilmeld dig senest søndag 
den 9. marts til Maria 
Bræstrup Aaskov på email:
mariaaaskov@gmail.com 
eller tlf. 28764292

Årsmøde og årsfest

Tag de første skridt  
på vejen
Onsdag den 5. marts kl. 
19.30 starter en ny om-
gang af kurset Vejen -Tag 
de første skridt. 

Kurset er for dig, som er ny 
i kirken. Eller for dig, som 
ønsker at få de bassale 
ting og begreber om kris-
ten tro på plads igen. Vi 
kommer omkring de cen-
trale Guds begreber som 
Fader, Søn og Helligånd. 

Samtidig giver vi også 
en introduktion til Meto-
distkirkens teologi, og 
herunder kommer vi 
naturligvis også ind på 
forskellene mellem de for-
skellige kirker i Danmark. 

Kurset Tag de første 
skridt er en indføring i 
kristendommen og et 
godt sted at begynde din 
rejse på vejen. 

Kurset strækker sig over 4 
onsdag, og undervisning-
en varetages primært af 
kirkens præst Thomas 
Risager.
Hvis du er interesseret 
kan du tilmelde dig på 
odense@ 
metodistkirken.dk

Hvis du allerede har taget 
dette kursus kan du se 
frem til 9. april, hvor vi 
starter det videregående 
kursus På vej.

14.00-17.30  Årsmøde  
  (med indlagt kaffepause)  
  Børneprogram

Eftermiddagen byder på beretninger og bud-
getter, men programmet vil blive brudt op af 
forskellige indslag hvor vi får grint og hygget 
- og bliver udfordret. Det bliver ikke kedeligt! 
Der er også et spændende program for børn!

18.00-20.30 Forrygende Festmiddag  
  med underholdning 
  og andagt

Vi holder et brag af en festmiddag med for-
skellige underholdende indslag!

Velkommen til årsmøde! Husk tilmelding!

Godt på vej
Årsmøde i Odense Metodistkirke

lørdag den 15. marts 2014

Her er begivenheden du 
bare ikke må gå glip af! 

Anden påskedag den 21. 
april vil gospelkorene 
Nardus og Emmaus synge, 
danse, græde og juble sig 
igennem påskens barske 
historie.

Vi må advare - du vil blive 
udsat for mavedans i en 
kirke, gospelsang som 
løfte taget, smukke melo-
dier som får det til at risle 
langs rygsøjlen, smukke 
koreografier, mørke, røg, 
bulder og brag … og 
stilhed.
Engle i hvide flagrende 
klæder, glimmer i luften 

og ekstase over historiens 
livgivende pointe … 

Tør du opleve dette? 
Tør du gå glip af det?

Der er to påskemesser:
Kl. 16.00 og kl. 19.30
Entré: 100,-

Vi gør opmærksom på at 
dele af påskemessen kan 
være en meget voldsom 
oplevelse, og ikke er egnet 
for børn.
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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 6. og 26. feb.
samt den 6. og 19. marts 
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
Februar
Søndag den 2. feb. kl. 10.30
Gudstjeneste med nadver.  Preben 
Holmberg og Thomas Risager 
Kollekt til præstelønninger i Letland

Søndag den 9. feb. kl. 10.30
Gudstjenste med medlemsopta-
gelse. Preben Holmberg og Thomas 
Risager

Onsdag den 12. feb kl. 17.30 
Mad og Fællesskab
Gitte Davidsen - om Martin Luther 
King og 60’ernes USA

Torsdag den 13. feb. kl. 19.30 
Visionsaften - Vi samler trådene fra 
visionsdagen den 26. januar.

Søndag den 16. feb. kl. 10.30
Gudstjeneste.  Preben Holmberg og 
Anne Klitgaard Thompsson

Søndag den 23. feb. kl. 10.30
Gudstjeneste.  Preben Holmberg og 
Maria Bræstrup Aaskov

Onsdag den 26. feb. kl. 10.00 
Kirkehøjskole med provst Viggo 
Jacobsen, Flensborg.

Onsdag den 27. feb. kl. 17.00 
Menighedsrådsmøde

Marts
Søndag den 2. marts kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste med nadver
Preben Holmberg, Maria Bræstrup 
Aaskov og Thomas Risager.  
Efter gudstjenesten slår vi katten af 
tønden!

Onsdag den 5. marts kl. 19.30
Vejen - De første skridt 
Ny kursusgruppe starter.  
Læs mere i bladet og på kirkens 
hjemmeside.

Søndag den 9. marts kl. 10.30
Gudstjeneste
Preben Holmberg og Thomas 
Risager

Onsdag den 12. marts kl.  17.30
Mad og Fælleskab 
Blues og Blomster - Dorte Vemby 
og Klaus “Mad Dog Baba“

Lørdag den 15. marts  
kl. 14-20.30
Kirkens årsmøde og årsfest

Søndag den 16. marts kl. 16.00 
Gospelgudstjeneste med Nardus

Onsdag den 19. marts kl. 10.00
Kirkehøjskole med Biskop  
Christian Alsted

Søndag den 23. marts
Gudstjeneste
Preben Holmberg og Thomas 
Risager

Søndag den 30. marts 
Gudstjeneste 
Preben Holmberg og Maria 
Bræstrrup Aaskov

Husk også at sætte kryds i  
kalenderen ved påskemessen  
2. påskedag kl. 16. og 19.30!


