
Metodistkirken i Odense
Klart Budskab om Guds Kærlighed

Kirkeblad nr. 38
1. 09. 2018
118. årgang

Skal du med på VEJEN?
VEJEN er et kursus udviklet af 
Metodistkirken i Odense.
Første del, “Tag de første skridt”, 
er for dig, som er helt ny i kirke 
og kristendom. Eller for dig, som 
ønsker at få de basale ting og 
begreber om kristen tro på plads 
igen. 

Det er en indføring i kristendom-
men og et godt sted at begynde 
din rejse på vejen.  Vi starter den 
19. sep. kl. 19:00.

Tag en folder i kirken eller kik 
forbi hjemmesiden og læs mere 
om kurset!

ALTID 
VELKOM-
MEN

Af Maria Bræstrup Aaskov

Hvad skal du på søndag? 

“I kirke!” 

- svaret kan måske overraske nogle, 
og for andre er det en selvfølge. 

Gudstjenesten søndag er et sam-
lingspunkt - det er der, hvor al livet 
i kirken fejres og får noget til fælles, 
børn, unge, voksne og ældre.

Gudstjenesten søndag er for mange 
også et højdepunkt, og variationen 
er stor: gospelgudstjeneste, gener-
ationsgudstjeneste, gudstjeneste 
med barnedåb eller medlemsopta-
gelse, konfirmation, høstgudstje-
neste, julegudstjeneste eller en helt 
almindelig gudstjeneste (hvis noget 
kan kaldes det). 

fortsættes
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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
Døbt: 
10. juni: Felix Nordtorp Bendixen

Viet: 
4. august: Stina Lund og Robert Nielsen

Runde fødselsdage: 
11. oktober: Henrik Bertelsen, 50 år 
30. oktober: Liselotte Kronlund, 50 år 
27. november: Leif Jørgensen, 75 år

Medlem af Kirken 
- Hvordan?

Alle, som er døbt og 
tror på Gud, kan blive 
medlem af Metodist-

kirken i Odense. 

Kontakt gerne kirkens 
præst Maria Bræstrup 
Aaskov hvis du vil vide 

mere om medlemsskab 

- det er naturligvis helt 
uforpligtende.

fortsat fra forsiden

Gudstjenesten søndag 
kan også blive et ven-
depunkt - idet tro og tvivl 
bringes i spil og kirken 
netop ofte danner ram-
men om en spirende eller 
afklaret relation mellem 
Gud og mennesker, som 
dig og mig. Det er en 
styrke ved fællesskabet.

Hver eneste søndag, om 
der så er gospelgud-
stjeneste eller det er 
tilrettelagt som en cafe-
gudstjeneste af lægfolk, 
er der mange personer in-
volveret - som kirkeværter, 
solister og musikere, 
dirigent, lydmand, om-
sorgsperson, børnekirke-
medarbejdere, præster og 
andre som bidrager. Og 
viceværten har været der 
før vi kom. Det er en styrke 
ved fællesskabet.

Gudstjenesterne i sep-
tember og oktober er 
ingen undtagelse i mang-
foldigheden - du er altid 
velkommen.

Fra september og over 
de kommende måneder 
vil Thomas Risager stille 
og roligt vende tilbage til 
sit job som seniorpræst i 
kirken. 

Vi glæder os sammen med 
Thomas over, at han vend-
er tilbage til sin tjeneste i 
kirken.

Menighedens ledelse har 
i samråd med Thomas, 
besluttet at starte forsig-
tigt ud med en gradvis 

Thomas på vej tilbage
optrapning af arbejdstid 
og ansvar.

Det betyder, at Thomas 
indtil videre kun varetager 
administrative opgaver og 
ikke har faste arbejdstider. 

Al henvendelse til kirkens 
præster skal stadig rettes 
til Maria Aaskov pr. email 
eller i hendes træffetid. 

Se øvrige kontaktpersoner 
på kirkens hjemmeside
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Kirkehøjskole
Vi lukker op for: Store fortællinger  
- med kristne paralleller
I efteråret er der planlagt 
tre spændende foredrag i 
kirkehøjskolen:

12. september kl. 10
H C Andersens eventyr og 
digte, Johs. Nørregaard 
Frandsen (Professor, for-
fatter og leder af HC An-
dersen centret ved SDU)

24. Oktober kl. 10
Astrid Lindgrens verden 
og religiøse univers, 
Anna Maria Andersson 

(Opvokset i Småland, tidl,. 
lærer på Kratholmskolen, 
præstefrue)

21. november kl. 10
Da julemanden overtog 
julen, Finn Uth (pensioner-
et præst, i 1980’erne præst 
i Metodistkirken i Odense)

Det koster 30 kr pr. gang, 
og tilmelding rettes tll 
Maria Bræstrup Aaskov på 
tlf.  2876 4292

Mad og fællesskab 
I Mad og Fællesskab 
mødes vi omen friaften fra 
de daglige pligter, hvor vi 
spiser og hygger sammen. 

Hvem mon de er, dem du 
ser om søndagen? Hvem 
er de, som dukker op for 
første gang en onsdag 
aften? Hvad mon optager 
deres liv, hvad får dem til 
at grine, og hvad drøm-
mer de om?

Kom til Mad og Fællesskab 
den 19. september, få et 
godt måltid mad og en 
snak med dem, du ellers 
ikke snakker med.

God mad er der igen 

den 24. oktober, hvor 
vi desuden får besøg af 
Rock Nalle, der vil fortælle 
sin historie om et liv med 
musik, misbrug, kærlighed 
og karriere.

Maden er klar kl. 18:00 og 
det koster 60 kr for voksne 
og 30 kr for børn under 14 
år. Du tilmelder dig ved at 
sende en mail til 
madogfaellesskab@gmail.
com

HUSK ALTID 
TILMELDING 
SØNDAGEN FØR!!
Både foredragsholdere og 
Mad & Fællesskabsgrup-

pen bruger tid på at skabe 
en inspirerende og kærlig 
aften. 

Vi måtte i foråret aflyse en 
foredragsholder grundet 
for få tilmeldte. Dagen før 
og på dagen for arrange-
ment strømmede der 
tilmeldinger ind - og det 
er ikke første gang. 

Det er ærgerligt - så hvis 
der er ønsker om, at der 
fortsat skal være arrange-
menter af denne type - så 
skal der strammes op.

Overhold tilmeldings-
fristen (søndagen før 
arrangementet) og bak op 
hvis du ønsker, at denne 
form for fællesskab skal 
fortsætte.



Kontakt 
Metodistkirken
Præster: 
 
Thomas Risager
Tlf: 63 12 04 09 eller 29 78 60 88 
Mail: odense@metodistkirken.dk 
NB. Al kontakt til kirkens præster skal i 
øjeblikket henvendes til Maria Bræstrup 
Aaskov
 
Maria Bræstrup Aaskov
Tlf. 28 76 42 92 
Mail: maria.aaskov@metodistkirken.dk

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

Menighedsrådsformand 
og koordinator for Young Souls 
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

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 
15/11-2018

September
Lørdag 1. sep. kl. 10:00
Arbejdsdag i kirken

Søndag d. 2. sep. kl. 10:30
Gudstjeneste

Tirsdag d. 4. sep. kl. 19:00
Markusgruppen 

Søndag d. 9. sep. kl. 10:30
Gudstjeneste med barnedåb

Onsdag d. 12. sep. kl. 10:00
Kirkehøjskole

Onsdag d. 12. sep. kl. 18:00
Mad og fællesskab

Søndag d. 16. sep. kl. 10:30
Gudstjeneste 

Onsdag d. 19. sep. kl. 19:00
VEJEN 

Søndag d. 23. sep. kl. 10:30
Gudstjeneste

Tirsdag d. 25. sep. kl. 19:00
Markusgruppen 

Onsdag d. 26. sep. kl. 19:00
VEJEN 

Søndag d. 30. sep. kl. 10:30
Gudstjeneste 

Oktober
Onsdag d. 3. okt. kl. 19:00
VEJEN 

Søndag d. 7. okt. kl. 10:30
Gudstjeneste 

Onsdag d. 10. okt. kl. 19:00
VEJEN

Søndag d. 14. okt. kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag d. 21. okt. kl. 10:30
Gudstjeneste

Tirsdag d. 23. okt. kl. 19:00
Markusgruppen

Onsdag d. 24. okt. kl. 10:00
Kirkehøjskole 

Onsdag d. 24. okt. kl. 18:00
Mad og fællesskab 

Søndag d. 28. okt. kl. 10:30
Gudstjeneste 

November
Søndag d. 4. nov. kl. 10:30
Gudstjeneste 

Søndag d. 11. nov. kl. 10:30
Gudstjeneste

Søndag d. 18. nov. kl. 10:00
Fællesgudstjeneste i Skt. Hans Kirke
Mere info følger!

Søndag d. 18. nov. kl. 19:00
Gospelgudstjeneste med Emmaus 

Tirsdag d. 20. nov. kl. 19:00
Markusgruppen 

Onsdag d. 21. nov. kl. 10:00
Kirkehøjskole 

Søndag d. 25. nov. kl. 10:30
Gudstjeneste 

Torsdag d. 29. nov. kl. 17:30 
Koncert med Young Souls

AA-møde  
hver fredag  
kl. 17-18


