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Sommerkoncert for Afrika
De tre fantastiske gospelkor, 
Nardus, Emmaus og Young Souls 
samles igen til den traditionelle 
sommerkoncert søndag den 
17.juni. kl. 19:30.

Der vil være sang, glæde, dans 
og masser af hjertevarme. 

Sammen gør vi en forskel - for 
hele entréindtægten går til 
kirkens Afrika-projekt, hvor vi 
hjælper med rent drikkevand og 
skolegang til børn i landsbyer i 
DR Congo. 
Entré kr. 100,- . Køb din billet i 
god tid på biletto.dk

LIVET MÅ
LEVES 
LIVE

Af Maria Bræstrup Aaskov

Livet leves ”live” i nuet, det kan ikke 
sættes på pause. Der kan måske tag-
es et billede, der fanger og fasthold-
er et øjeblik, og en videosekvens 
kan ses igen og igen og vække 
minder – men livet er ”live”. Det er 
her og nu.

Netop nu tager vi hul på sommer-
månederne. Lyset og den lune luft 
gør os godt. Der er udsigt til ferietid, 
hvad end den skal forgå i haven 
i hængekøjen eller under fjerne 
himmelstrøg. For skolebørn og stud-
erende er sommeren også indikator 
for afslutning og ny begyndelse. 
En tur ud i det blå byder i som-
meren på udsigt over kornmarker 
og landskaber. Sommeren bringer 
perspektiv med sig.

fortsættes

Foto: Jana Asenbrennerova / Reuters
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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 
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.

Nyt om navne

Konfirmeret
6. maj  - Maria Stefan

Optaget som bekendende medlemmer
27. maj - Stina Lund  
  - Robert Nielsen

Runde fødselsdage
6. juni - Kaj Sørensen 80 år
15.juli - Rita Jørgensen 75 år
16. juli - Erik Olsen 70 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.

Midt i april gjorde kirkens 
præst, Thomas Risager, 
klogt og valgte at følge sin 
læges råd om at tage en 
pause. 

Thomas er fortsat sy-
gemeldt med stress, og 
har den fulde opbakning 
fra alle sider til at tage den 
tid det tager igen at finde 
fodfæste. 

Bed fortsat for ham og 
hans familie. Og tak for, at 
vi som kirke kan stå sam-
men, som netop en kirke 
kan, også i denne tid.

Kirken står 
sammen

fortsat fra forsiden 

Livet skal af og til ses i 
det store perspektiv. Livet 
på godt og ondt, livets 
mange facetter og kanter, 
livets alvor og uigenkalde-
lige vilkår vil vi forsøge at 
tage i et kærligt favntag 

ved sommerens gudstje-
nester. 

Det skal blandet andet 
handle om livsfylde, 
livsglæde, livsmod og livs-
kvalitet.

Livet leves ”live” – lev livet 
og rigtig god sommer – 
må den gøre dig godt!

Maria Bræstrup Aaskov
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Metodistkirken i Danmark 
har lavet et splinternyt 
profilblad. Her kan du få 
et billede af hvad Meto-
distkirken på landsplan 
egentlig er for en størrelse, 
og du kan læse alle de 
spændende fortællinger 

Nyt profilblad for  
Metodistkirken 

om hvad der rør sig i de 
forskellige Metodistkirker 
rundt omkring i landet. 

Husk at få et eksemplar 
næste gang du er forbi 
kirken!

Gør brug af sommerens 
mange tilbud
Metodistkirken lever og 
ånder i sommerlandet. 
Selvom flere menigheder 
ligesom Odense holder 
ferie og ikke holder gudst-
jenester, samles metodis-
ter i alle aldre sommeren 
igennem.

Her er nogle af mulighed-
erne for at mødes:

Børne- og  
Betweenlejr 2018
Idrætsefterskolen 
Lægården danner igen 
rammen om lejr for børn 
og deres voksne fra d. 3.-6. 
juli. Temaet er i år ”Den 
store rejse” 

Hold ferie på 
Framnäs
Framnäs er ægte svensk 
landidyl. Det er et kursus-
center og feriested åbent 
for alle. Beliggende på 
et næs ved søren Ören, 
omkring 30 km nord for 
Jönköping, godt gemt 
af vejen fra al stress og 
larm og omgivet af svensk 
natur. Kom og nyd den 
svenske natur i uge 28, 29 
eller 30. 

Tag med MU til 
København
Alle unge fra 13 år og 
opefter bydes velkom-
men til en sommerlejr 
der byder på lidt af hvert 
og alt af det hele. En stor 
sammensmeltning af godt 
humør og plads til ud-
vikling. 

Tag en uge på  
Sommerhøjskole
Fra lørdag d. 4.- lørdag d. 
11. august 2018 afhold-
es sommerhøjskolen på 
Solborgen i Vig.
Her bliver du beriget af 
både fællesskab og fore-
drag. 

Årets tema for sommerhø-
jskolen er ”Du kan stadig 
vokse”.

Du kan læse mere om alle 
tilbuddene samt finde in-
formation om tilmelding 
osv. på metodistkirken.
dk



Kontakt 
Metodistkirken
Præst:  
Thomas Risager
Tlf: 63 12 04 09 eller 29 78 60 88 
Email: odense@metodistkirken.dk 
NB. Thomas Risager er i øjeblikket 
sygemeldt. Kontakt i stedet Maria 
Bræstrup Aaskov eller Sine Aakerman

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 
15/8-2018

Juni
Søndag d. 3. juni
Ingen gudstjeneste pga.  
Landsmøde

Tirsdag d. 5. juni kl. 10:00
Kreativ gruppe

Søndag d.10. juni kl. 10:30
Gudstjeneste med barnedåb

Søndag d. 17.  juni kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag d. 17. juni 12:00
Spejder

Søndag d. 17. juni 19:30
Sommerkoncert med Young Souls, 
Nardus og Emmaus
Entré kr. 100,-
Køb billet på billetto.dk
Alle entéindtægter går til kirkens 
projekter i DR Congo

Søndag d. 24. juni kl. 10:30
Gudstjeneste

Juli
Søndag d. 1. juli kl. 10:30
Gudstjeneste

Tirsdag 3. jul kl. 10:00
Kreativ gruppe

Søndag d. 8. juli kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag d. 15. og  22 . juli
Sommerferie – ingen gudstjenester

Søndag d. 29. juli kl. 10:30
Gudstjeneste

August
Søndag d. 5. aug. kl. 10:30
Gudstjeneste

Tirsdag d. 7. aug. kl. 10:00
Kreativ gruppe

Søndag d. 12. aug. kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag d. 19. aug. kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag d. 26. aug. kl. 10:30
Gudstjeneste

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


