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Maria som lokalpastor
Engang imellem går tingene bare 
op i en højere enhed. I søndags 
ledte distriktsforstander Jør-
gen Thaarup vores årsfest. Her 
fik Maria den lokale Metodist-
kirkes opbakning til at modtage 
udnævnelse som lokalpastor. 
Dermed får hun muligheden for 
at påtage sig endnu flere roller i 
vores kirker, herunder at forestå 
barnedåb og begravelser.

Vi har haft fornøjelsen af Marias 
virke gennem mange år og oplevet 
hendes kompetencer og engage-
ment i mange sammenhænge. Det 
har længe været tydeligt for enhver, 
der kender Maria, at præstegernin-
gen falder hende naturligt. Det er 
en stor gave til Odense Metodist-
kirke, at Maria har lyst til at udrette 
sin gerning i netop vores kirke på 
et tidspunkt, hvor Thomas Risager 

er udnævnt til distriktsforstander 
og vi samtidig er i en udvikling, 
der lægger stort beslag på præste-
teamet.

I praksis er det først efter Års-kon-
ferencen (Landsmødet), at Marias 
virke som Lokalpastor i Odense 
Metodistkirke forhåbentlig 
træder i kraft. Det skal nemlig 
først godkendes af biskoppen og 
alle kirkens præster ved samme 
lejlighed.

Marias udnævnelse som Lokalpas-
tor blev udløsende faktor for, at 
Lars Bræstrup (som er Marias far) 
trak sig fra posten som formand 
for Pastoralkomitéen, og dermed 
også fra sin plads i kirkens leder-
gruppe. En logisk beslutning set i 
lyset af, at Pastoralkomitéen vare-
tager kirkens ansatte.

I stedet er Helge Munk blevet ny 
formand. Kun få kan matche Helg-
es mange års aktive virke i kirken 
i mange forskellige roller, kombi-
neret med hans ledelseserfaring 
fra arbejdsmarkedet . Vi er meget 
glade for, at Helge er trådt til.

Lars Bræstrup overtager i stedet 
posten som formand for  
bygningsudvalget. 

Maria Bræstrup Aaskov og 
distriktsforstander Jørgen Thaarup



www.metodistkirken-odense.dk2

VISION 
2020:
Vores kirke er et  
væksthus. Vi vok-
ser, udvikler os og 
gør en menings-
fuld forskel i  
menneskers liv. 

Vi er et omsorgsfuldt 
fællesskab, hvor men-
nesker bliver set og 
hørt. Her er du velkom-
men og værdsat som 
du er. Vi er åbne over 
for omverdenen og 
byder både tro og tvivl 
velkommen.

Vi har noget på hjerte. 
Vi udfordrer kirkelig 

Nyt om navne

Optaget i bekendende medlemsskab:
11. marts. Maria Hollænder

Runde fødselsdage:
14. april Lene Bræstrup, 65 år
21. apr. Clyde Jensen, 80 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@metodistkirken.dk, hvis du vil 

vide mere om medlemsskab 

- det er naturligvis helt uforpligtende.

Metodistkirkens
landsmøde 2018 holdes i 
dagene 31. maj-3. juni på
Lægården i Holstebro.

Årskonferencen og MBUF’s
delegeretmøde samles til
inspirerende dage om
hvordan vi som kirke og
som kristne sætter spor i
verden i fortiden, nutiden 
og fremtiden!

Igen i år vil det være 
muligt at melde sig til
Førsteholdet, hvis man er 
mellem 13 og 23 år.
Førsteholdet vil sammen 
med deres personlige
træner blive særligt 

Metodistkirkens
Landsmøde

introduceret til den 
demokratiske proces på et 
landsmøde. Man får
lov at smide håndklædet 
i ringen, når forhandlin-
gerne bliver for langhåre-
de og selv præsterne
er faldet i søvn, eller 
tænde den røde sirene, 
når man rent faktisk tør og 
vil sige sin mening og
blive hørt.

Læs mere i folderen der 
findes på: 
www.metodistkirken.dk

vanetænkning og  
flytter mennesker 
fra passive tilskuere 
til aktive deltagere. 
Gudstjenester og andre 
arrangementer giver 
perspektiv på livet og 
påvirker hverdagen. 

- Musikalske oplevelser 
af høj kvalitet kend-
etegner vores kirke.  
Musikken vækker bege-
jstring, tro og engage-
ment. 

 Vi er en kirke, der giver 
mening for børn og 
unge, så de engagerer 
sig i vores fællesskab 
gennem hele  
opvæksten.

Vores tro udfordrer os 
til handling lokalt og 
globalt.
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Den grønne kunstcafé
med Tine Gjessøe
Fredag den 13. april kl. 
16-19 har du muligheden 
for at fortabe dig i Tine 
Gjessøes skønne teg-
ninger, når den grønne 
kunstcafé åbner igen.

Der kan købes kaffe/te og 
kage - og du kan ogå få 
en skål suppe med brød 
til, så aftensmaden er let 
overstået den dag.
Alle er velkomne!

Har man været udsat for 
en forbrydelse, vil nogle 
få et tilbud om at møde 
gerningsmanden i et 
konfliktråd. 

Ole Molbo er ansat ved 
Odense Politi og fungerer 
som konfliktrådskoordi-
nator. Han har gennem en 
årrække skabt rammerne 
for at offer og gernings-
mand sammen med en 
række specialuddannede 
mæglere kan mødes og 
tale om overfaldet, røver-
iet, indbruddet, eller hvad 
det måtte være.

Konfliktrådet træder ikke 
i stedet for en retssag. 
Det er en mulighed for 
ofret til at fortælle gern-
ingsmanden om, hvordan 
forbrydelsen har påvirket 
hans eller hendes liv, lige-
som gerningsmanden kan 
forklare sine overvejelser 
omkring forbrydelsen.

På denne måde kan ofre 
bedre bearbejde deres 
vrede og angst, og gern-
ingsmanden får mulighed 
for at forholde sig til de 
menneskelige følger af 
hans eller hendes krimi-
nelle handling.

Mad og fællesskab
om konfliktrådet

Ole Molbo vil denne aften 
dele ud af sine erfaringer 
og via anonymiserede 
historier fortælle hvilken 
betydning disse samtaler 
kan have for de implicere-
des videre liv - og måske 
også forstyrre vores bill-
ede af hvordan en krænk-
er “ser ud”.

Kom Mad og fællesskab 
den 11. april. 

Maden er klar kl 17.00.
Foredrag og kaffe begyn-
der kl ca. 18.00, og
aftenen slutter ca. kl 19.15

Prisen for både mad og 
foredrag er kr. 60,- for 
voksne og kr. 30,- for børn 
under 14 år.

Der vil være voksne som 
underholder børnene 
mens mor og far lytter til 
foredrag.

Tilmelding:
Tilmelding sker senest 
søndagen inden arrange-
mentet pr. mail til: 
madogfaellesskab
@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODISTKIRKENS 
SOMMERHØJSKOLE 

Lørdag d. 4. – lørdag d. 11. August 2018 
 

 

Livsglæde og kristent 
fællesskab 

på 

Programmet er skræddersyet for seniorer; men 
her er ingen aldersgrænser. 

Pris alt inklusive 2900 kroner 

 

Højskolen ledes af Gurli Brinch 
mobil 2887 0622 

Adressen: Solborgen, 
Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng 

4560 Vig 

 

Tilmelding til 
Ditte Marqversen, 

Holme Parkvej 89, 8270 Højbjerg 
Telefon 8627 2073/2330 1531 

e-mail: sommerhojskole@metodistkirken.dk 
 

Prisen includerer 
fuld pension, sengelinned,håndklæder og udflugt. 

Indkvartering sker på Solborgen, i sommerhuse samt hvis 
ønsket i egen campingvogn. 

Betaling for deltagelse 2900 kr. 
sendes senest 1. juni til højskolens konto: 

Den Jyske Sparekasse, reg.:9551 nr.: 6581451375 
Mærk betalingen med dit navn. 

Faste programpunkter 
Morgenvandring 07,15 
Flaghejsning, morgenbøn 08,00 
Morgenmad  08,05 
Bibeltime  09,00 
Formiddagskaffe 10,00 
Værksteder  10,30 
Frokost  12,00 
Eftermiddagskaffe 15,00 
Program  15,30 
Middag  18,00 
Program  19,30 
Aftenkaffe  21,00 
Andagt  21,30 
 
Hver aften er der oplæsning for  
”natteravne” efter andagten. 
 

Værksteder 
Samtale om bibeltimen 

Pilgrimsvandring 
Sportsaktiviteter: 

Krolf 
Petanque 
Vikingespil 

Kunsthåndværk: 
Filtning på silke 

Decoupage 
og 

”Strikkehjørnet” 
(Tag med hvad du er 

gået død i.) 

 

 



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 
15/5-2018

April
Søndag den 1. apr. kl. 10:30
Gudstjeneste med nadver

Søndag den 8. apr. kl. 10:30
Gudstjeneste, Thomas Risager
Young Souls medvirker

Onsdag den 11. apr. kl. 17:00
Mad og fællesskab, 
Konfliktråd med Ole Gudom Molbo 

Onsdag den 11. apr. kl. 19:00
Vejen

Fredag den 13. apr.
kl. 16:00 - 19:00
Den grønne kunstcafé

Søndag den 15. apr. kl. 10:30
Gudstjeneste 
Helge Munk og lægprædikantspirer

Onsdag den 18. apr. kl. 10:00
Kirkehøjskole

Onsdag den 18. apr. kl. 19:00
Vejen

Søndag den 22. apr. kl. 10:30
Gudstjeneste, Thomas Risager

Søndag den 22. apr.
kl. 12:00 - 15:00
Spejder

Tirsdag den 24. apr. kl. 19:00 
De 12 Smågruppe

Onsdag den 25. apr. kl. 19:00
Vejen

Søndag den 29. apr.
Gudstjeneste, 
Maria Bræstrup Aaskov

Maj
Tirsdag den 1. maj. kl. 10:00
Kreativ hygge

Onsdag den 2. maj. kl. 19:00
Vejen

Søndag den 6. maj kl. 10:30
Gudstjeneste med konfirmation
Thomas Risager

Søndag den 13. maj kl. 19:00
Gospelgudstjeneste med Emmaus

Søndag den 20. maj kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag den 27. maj kl. 19:00
Gospelgudstjeneste med Nardus

31. maj-3. juni
Metodistkirkens landsmøde
Lægården, Holstebro

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


