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Velkommen til årsfest!

Søndag den 11. marts er det igen 
tid til årsmøde og årsfest. 

Det er en dag med en masse 
“tørt“ stof, som budgetter og 
valg til diverse poster. Men det er 
også en dag hvor vi ser hinanden 
i øjnene og fejrer det år, der er 

Er din Gud for 
lille?
Fastetema

I fastetiden tager vi fat i et af 
de allervigtigste emner inden 
for troens verden, nemlig vores 
gudsbillede og gudsforståelse. 

Troen på Gud ofte til stor debat, 
hvor folk argumenterer enten for 
eller imod Guds eksistens. Men 
der er ofte noget, der mangler i 
menneskers påstande om Guds 
eksistens, når de kommer frem i 
det offentlige rum. Det er hvilken 
slags ”gud” man argumenterer 
enten for eller imod. 

Kan det være, at vores forståelse 
af gud er for lille? Alle menne-
sker kan blive enige om, at det 
nærmest er umuligt at navigere 
igennem livet uden at tro på 
noget, der er større end os selv. 
For dem, der vælger Gud fra, vil 
der højst sandsynligt komme én 
eller anden form for erstatning: 
staten eller regeringen, human-
isme, et moralkodeks eller en 
ideologi, fornøjelse, rigdom, osv. 

gået. Samtidig med at vi ser frem 
mod og glæder os til det år, der 
skal komme.

Læs mere inde i bladet, og vær 
velkommen til at tage del i alt 
det der sker bag kulisserne i en 
kirke som Metodistkirken!

fortsættes ...
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Nyt om navne

Viet
25. nov. Ida Frank og Bo Christiansen

Døbt: 
25. nov. Karoline Frank Christiansen 

Optaget i bekendende medlemsskab:
5. jan. Camilla Berg Paarup

Runde fødselsdage:
26. mar. Florian Christensen 50 år

Disse ting kan opfylde et 
religiøst behov for orden 
og forbindelse med andre 
mennesker, vores omgiv-
elser og verden, men er 
ikke i sig selv i stand til at 
tilfredsstille den dybeste 
længsel efter mening og 
åndelig befrielse. 

Ikke desto mindre, når 
vi taler om Gud, er der 
behov for dybere eftertan-
ke. Det giver ikke mening, 
at sige til sig selv, at troen 
på Gud er min grundlæg-
gende overbevisning, 
hvis ikke jeg er klar over, 
hvilken slags Gud jeg 
egentlig tror på. Proble-
met for mange af os er, at 
forestillingen om Gud og 
det åndelige ”univers” er 
præget af vrangbilleder 
og fortegnede opfattels-
er. Ligner gud en streng 
forælder eller en skrap 
autoritær person, ivrige 
efter at angribe dig, når du 
gør noget forkert? Er gud 
en tanke, som er proppet 

fortsat fra forsiden ...

ned i en kasse og trukket 
frem til særlige højtider 
eller når livet er svært? 
Ligner gud en langskæg-
get bedstefar, en kosmisk 
julemand, en slags duk-
kefører eller en ”kum-ba-
ya-syngende hippie”, som 
ellers er sød nok, men ikke 
i stand til at udruste os til 
den virkelige verden? Så 
er din Gud er for lille. 

Fra midten af februar vil vi 
overveje vores forståelse 
af Gud, både i form af 
en gudstjenesteserie 
og et andagtsmateriale, 
som bliver fremlagt for 
hele Metodistkirken i 
Danmark. Materialet er 
skrevet af Mark Lewis og 
Louise Aaen, der begge er 
præster i Strandby, med 
inspiration fra en bog af 
J. B. Phillips. Fastemateri-
alet er illustreret af Dean 
Højegaard-Andersen, der 
er præst i Rønne.

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@metodistkirken.dk, hvis du vil 

vide mere om medlemsskab 

- det er naturligvis helt uforpligtende.
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Kirkehøjskole: Grøn - 
grønnere - grønnest
Programmet for forårets 
sæson i Kirkehøjskole er 
nu på plads – og det tager 
afsæt netop i naturen 
som grønnes i takt med 
forårets komme!

Vi inviterer til 3 spæn-
dende foredrag om pil-
grimsvandring, grøn kirke 
og blomsterkunst, der 
alle har grønne toner. Se 
datoerne i kalenderen.

Indbydelse til
Årsmøde 2018
Kirken holder årsmøde 
søndag d. 11. marts.
I år har vi valgt at starte 
med en Gudstjeneste, 
så programmet er som 
følger:

Kl. 12:00 Gudstjeneste
Kl. 13:00 Fælles frokost
Kl. 14:00 Årsmøde

Vi forventer at dagen slut-
ter ca. kl. 17:00

Der er en dag med beret-
ninger og plads til at snak-
ke om hvordan det går og 
hvordan vi skal prioritere i 
fremtiden. 

Der vil være program for 
børn, så sæt kryds i kalen-
deren og tag hele familien 
med til en hyggelig og 
inspirerende dag.

Af hensyn til maden vil 
vi gerne have tilmelding-
er til Maria Aaskov på 
tlf. 28764292 eller email 
mariaaaskov@gmail.com
senest søndag den 4. 
marts.

Hele foråret bliver der 
spejder for de store børn 
en søndag om måneden 
i forlængelse af gudstjen-
sten.

I maj er der også planlagt 
en overnatning i naturen

Efteråret var en opstart og 

Spejderne er kommet 
for at blive

bød på gode oplevelser - 
nu tages der hul på mærk-
er og spejderfærdigheder 
i et sjovt og meningsfyldt 
fællesskab på tværs af 
alder.

Kontakt Anna Digebjerg 
på mail eller tlf. 41 60 33 
57 for mere information.

Velkommen til en festlig 
formiddag i kirken for alle 
generationer.  Vi fejrer 
gudstjeneste sammen 
med sang og musik, bibel-
historie, tanker at tykke 
på og med ønsket om 
opmuntrende fællesskab.

Fastelavnsgudstjeneste
for børn og voksne

Der er fastelavnsboller til 
kaffen og efterfølgende 
slår vi katten af tønden 
– alle der vil, børn og 
voksne. Børn er meget 
velkomne til at komme 
udklædt, hvis de har lyst.



Kontakt 
Metodistkirken
Præst:  
Thomas Risager
Tlf: 63 12 04 09 eller 29 78 60 88 
Email: odense@metodistkirken.dk 
Træffes bedst man. og ons.-fre.  
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

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 
15/3-2018

Februar
Søndag den 4. feb. kl. 10:30
Gudstjeneste med nadver 
Thomas Risager

Onsdag den 7. feb  kl. 17:00
Mad og fællesskab  
Kærlighed & Tilgivelse  
Kia Marquard

Søndag den 11. feb. kl 10:30
Fastelavnsgudstjeneste 
Maria Bræstrup Aaskov

Søndag den 18. feb. kl. 10:30
Gudstjeneste, Helge Munk

Tirsdag den 20. feb. kl 9:30-12
Kreativ gruppe

Søndag den 18. feb. kl. 12-15
Spejder

Onsdag den 21. feb. kl. 10-12
Kirkehøjskole om Pilgrimsvandring 
Dora Nielsen og Ellen Simonsen

Søndag den 25. feb kl. 19:00
Gospelgudstjeneste med Nardus

Marts
Søndag den 4. marts kl. 10:30
Gudstjeneste med nadver.  
Thomas Risager

Søndag den 11. marts kl. 12--17
Gudstjeneste, Thomas Risager
Derefter frokost og årsmøde.  
Se info inde i bladet!

Søndag den 11. marts kl. 12-15
Spejder

Onsdag den 14. marts kl. 17:00
Mad og fællesskab. Familieveninde 
- hvad er det? Lotte Pedersen og 
Marianne Skovgård.

Søndag den 19. marts kl. 19:00
Gospelmeditation

Tirsdag den 20. mar. kl 9:30-12
Kreativ gruppe

Onsdag den 21. marts kl. 10-12
Kirkehøjskole om Grøn Kirke. 
Keld Balmer Hansen

Søndag den 25. marts kl. 10:30
Gudstjeneste. Maria Bræstrup 
Aaskov.

AA-møde
Der er AA-møde hver fredag  
kl 17-18, 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. 15-17. Tænd et lys. Bed en bøn. 
Drik en kop kaffe/te.
Og så tilbage til hverdagen.


