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Gospel for Knæk Cancer
Til en start så det sløjt ud med 
billetsalget, men så gik det plud
selig stærkt, og dermed kunne
vores to fantastiske gospelkor, 
Emmaus og Nardus, give et brag 
af en koncert for et fuldstændig 
udsolgt Posten.

Velkommen 
til Metodist-
kirken!
Metodistkirken er et af verdens 
største protestantiske kirkesam
fund med mere end 80 mio. 
medlemmer.

Vi bekender den kristne tro, 
som den kommer til udtryk i de 
historiske kristne bekendelser. Vi 
tilhører den protestantiske del af 
kristenheden og beskriver os selv 
som moderate og ikke funda
mentalistiske.

Vi værdsætter fornuften og mod
erne videnskab, og ser på Bibelen 
som en guide og rettesnor for tro 
og liv.

Vi ved, at alt i verden ikke er sort 
eller hvidt, derfor er vi villige til at 
stille spørgsmål og kæmpe med 
de vanskelige emner, og vi gør 
det med indlevelse, respekt og 
forståelse.

Vi lægger vægt på en personlig 

Koncerten blev afholdt til fordel 
for Knæk Cancer.
Den samlede donation fra denne 
koncert ender, inklusive billetge
byret, som Posten har doneret, 
med at løbe op i nærheden af 
40.000 kr. Imponerende flot! fortsættes ...
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tro, som kommer til udtryk 
i et konkret engagement 
i og for verden omkring 
os, hvor vores fokus er på 
medmenneskelighed og 
socialt ansvar.

Vi værdsætter relevant og 
god forkyndelse, levende 
gudstjenester, og har små
grupper hvor mennesker 
kan støtte hinanden og 
udvikles i deres tro.

Vi praktiserer barnedåb, 
og nadveren er åben for 
alle.

Metodistkirken tilbyder 
alle kirkelige handlinger 
dåb, konfirmation, vielse 
og begravelse med borg
erlig gyldighed.

Missions og bistandsar
bejde er en vigtig del af 
Metodistkirkens Arbejde i 
Danmark og i udlandet.
I Metodistkirken i Dan
mark er der 2.000 med

fortsat fra forsiden ...

Nyt om navne
Døbte:
15. oktober: Hampus Kronlund Brik 

Nye bekendende medlemmer
1. oktober: Malene Dam Priess

Runde fødselsdage
5. november: Leif Donner, 55 år
31. december: Ruth Bræstrup Petersen, 90 år
16. januar: Lene Trøjgaard Nielsen, 75 år

Tal så dit barn lytter
Mad og Fællesskab med 
Familieterapeut Berit Jo
chimsen, 8. nov. kl. 1720.

De fleste forældre oplever 
at komme til kort og føle 
sig afmægtige. Vi oplever 
frustrationerne over, at 
vores børn ikke hører eft
er, og vi kommer måske til 
at fremstå mere irriterede 
og vrede end vi bryder os 
om.
December måned er lige 
om hjørnet  en måned 
med glæde, pynt, sang 
og gode oplevelser, men 
også utal af julegaveind

køb, forventninger, julear
rangementer, søde sager 
og ikke mindst træthed 
i børnefamilierne. Mon 
ikke det vil være godt for 
os alle at få nogle gode 
råd til at sætte grænser og 
holde fast? Berit Jochim
sen byder på redskaber til 
hvordan vi kan mindske 
konflikterne med vores 
børn.

Der er spisning fra kl. 
17:00, og foredraget 
starter ca kl. 18:00. Der vil 
være underholdning for 
børnene under foredraget. 

lemmer i 11 lokale kirker. 
I Odense er der ca. 210 
medlemmer samt ca. 400 
som på den ene eller an
den måde benytter sig af 
kirken og dens aktiviteter.

Vi er en del af United 
Methodist Church. Du 
kan læse mere om Meto
distkirken i danmark på 
www.metodistkirken.dk 
og om metodistkirken på 
verdens plan på 
ww.umc.org

Hvorfor hedder det 
Metodistkirken?
Metodister var egentlig et 
øgenavn for en flok stu
derende på Universitetet i 
Oxford i England i midten 
af 1700 tallet med John 
Wesley i spidsen. 

På tværs af en stivnet en
gelsk stats kirke, forsøgte 
de metodisk at leve et 
kristent liv i overensstem
melse med Bibelen og 

deres tro. 

Navnet har siden hængt 
ved den Metodistkirke, 
som blev en verdenskirke. 
Den er resultatet af John 
Wesleys indsats for at 
skabe en levende og so
cialt engageret kirke.

John Wesley, Metodist-
kirkens kirkefader

Husk tilmelding på madogfaellesskab@gmail.com



Program for jul og nytår
3/12 kl. 19:00  Nardus synger julen igang
  Gospelkoret Nardus kan hjælpe dig med at træde  
  ind i julemåneden med fred og ro i sindet.
   
10/12 kl. 10:30 Gudstjeneste med Luciaoptog  
  og juletræsfest 
  Stemning og fest. 
  Måske kigger Julemanden forbi?

17/12 kl. 10:30 De ni læsninger
  Vi lader ordene og musikken tale for sig selv

24/12  kl. 11:00 Julegudstjeneste
  Højtidelig og afslappet gudstjeneste for hele  
  familien 
  NB! Bemærk tidspunkt!

1/1 kl. 16:00 Nytårsgudstjenste
  Der er kaffe på kanden fra kl. 15:00

7/1 kl. 19:00 Nytårs-gospelkoncert
  Emmaus, Nardus og Young souls skyder det  
  nye år igang med maner!

Julekollekt til 
verdens fattigste
Julekollekten har til formål 
at hæve sundheden og 
livsmulighederne i egnen om
kring kirkens missionscenter i 
Mulungwishi i DRCongo.

Metodistkirken i Danmark har 
siden 2006, med ingeniør  
Anders Flinck fra Odense som 
primus motor, etableret fem 
vandværker der nu giver rent 
drikkevand til over 20.000 men
nesker. 

De lokale har været meget 
engageret i det tekniske og 
praktiske arbejde og står også 
for den daglige vedligeholdelse. 
Kirken aflønner den ansvarlige 
leder.

Sundheden er hævet markant 
nu, hvor alle kan hente drikke
vand i vandhanerne i nærheden. 
Tidligere hentede kvinderne og 
børnene urent vand fra åbne 
vandhuller flere km fra deres 
hjem.

Din gave juleaften gir børn 
muligheden for et godt liv! 

Du kan også overføre til konto 
nr. 35749020108735 eller  
MobilePay nr. 25564108, mærket 
“julegave verdens fattige”

Jul og Nytår 

Metodistkirken 
i Odense



Kontakt 
Metodistkirken
Præst:  
Thomas Risager
Tlf: 63 12 04 09 eller 29 78 60 88 
Email: odense@metodistkirken.dk 
Træffes bedst tirsdag til fredag i  
tidsrummet 9.00 - 15.00. 
Tirsdag er fast fridag.

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

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

Menighedsrådsformand:  
Sine Aakerman
Tlf: 22 54 99 32 
Email: sine.aa@gmail.com

Kasserer:  
Revision Faaborg 
ved Karen Marie Pedersen
Tlf: 25 56 41 08  
Email: kmp@revisionfaaborg.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

Dirigent for Young Souls 
Rikke Vejs-Petersen 
Tlf: 52 39 53 54 
Email: rikkevejs@hotmail.com

Det sker i kirken

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 
15/12017

November
Søndag den 5. nov. kl. 10:30
Allehelgensgudstjeneste med nad
ver og barnedåb

Onsdag den 8. nov. kl. 17:00
Mad og Fællesskab, Berit Jochimsen: 
Tal så dit barn lytter

Søndag den 12. nov. kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag den 19. nov. kl. 19:00
Gospelgudstjeneste med Emmaus

Onsdag den 22. nov. kl. 10:00
Kirkehøjskole, Poul Løvborg:  
Kunsten at gribe lykken

Søndag den 26. nov. kl. 10:30
Gudstjeneste

December
Søndag den 3. dec. kl. 19:00
Nardus synger julen i gang

Søndag den 10. dec. kl. 10:30
Familiegudstjeneste med Lucia
optog og juletræsfest

Søndag den 17. dec. kl. 10:30
De ni læsninger

Søndag den 24. dec.  kl. 11:00
Bemærk tidspunkt!
Julegudstjeneste
Der indsamles kollekt til verdens 
fattigste

Januar
Mandag den 1. jan kl. 15:00
Nytårskaffe og gudstjeneste med 
nadver

Søndag den 7. jan. kl. 10:30
Gudstjenste med nadver

8.-11. jan
Evangelisk alliances bedeuge

Søndag den 14. jan. kl. 10:30
Gudstjeneste 

Søndag den 21. jan. kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag den 28. jan. kl. 10:30
Gudstjeneste

AA-møde
Der er AAmøde hver fredag  
kl 1718, med mulighed for at få  
en sandwich fra kl. 16.
Første fredag i hver måned er 
der fællesspisning kl. 18

Tid til en pause?
Kom til kirkecafé hver onsdag  
kl. 1517. Tænd et lys. Bed en bøn. 
Drik en kop kaffe/te.
Og så tilbage til hverdagen.


