
     Sj. Odde 19/12 2021.  

Julebrev 

Et år er gået siden det nye menighedsråd trådte til. Det har været en tid præget af Corona, og hvad dertil 
hører af regler og restriktioner. Vi har alle måttet forholde os til mundbind, håndsprit og en periode med 
forkortede søndagsgudstjenester og kirkegang hvor vi ikke måtte synge med på salmerne.  

Men heldigvis har Corona ikke fyldt det hele. Vi har i menighedsrådet også haft travlt med andre ting.  

For snart et par år siden, fik vi udfærdiget en rapport af Nationalmuseet, som gjorde det klart at 
kalkmalerierne i kirken trængte til en alvorlig restaurering. Efter at vi har talt med konservatorer, 
varmeeksperter, orgeleksperter, arkitekter og håndværkere m.fl., samt ansøgt om midler til det store og 
omfattende projekt, kommer det endelig i gang i foråret 2022.  

For at konservatorerne kan komme til at arbejde med kalkmalerierne, er det nødvendigt at tage orglet ned. 
I den forbindelse har vi besluttet at det får en ny placering i kirken, nemlig i tårnet. Dette af to årsager. Den 
ene er at de nyrestaurerede kalkmalerier bliver langt mere synlige, den anden er at orglet klangmæssigt 
kommer mere til sin ret i tårnet.  

Det betyder desværre at vores kirke vil være lukket fra ca. 1. april og frem til december 2022. Men vi 
glæder os til at følge det spændende arbejde. Og til at vi igen kan slå dørene op og nyde de smukke 
kalkmalerier til tonerne af klangfuld orgelmusik.  

På vores kirkegård skal der være tid til fordybelse og ro. Og det skal være et smukt sted. Og Odden 
kirkegård ér et smukt og også interessant sted. Men alligevel synes vi i menighedsrådet at tiden er inde til 
at vi ser på, hvad vores kirkegård skal kunne i fremtiden? Hvilke behov skal kirkegården kunne dække? 
Derfor har vi, sammen med en landskabsarkitekt, fået udarbejdet en kirkegårdsplan. Den skal danne 
grundlag for det videre arbejde med fondsansøgninger, detailplaner, udførelse mm. Det er et stort og 
spændende arbejde, der ligger foran os.  

I foråret blev vi, af stiftet, varslet om fremtidig strukturændring, og efter en kort høringsperiode blev det 
offentliggjort, at Odden skulle være en del er det nye to sogns pastorat Lumsås-Odden. En beslutning som 
vi alle selvfølgelig lige skulle vænne os til tanken om. Den største betydning får det for vores præst, som nu 
skal passe to sogn, med alt hvad dertil hører. Det nye to sogns pastorat trådte i kraft den 1. søndag i 
advent, hvor også Kristian Massey Møller blev indsat som præst i Lumsås kirke.  

I år fejrer vi et jubilæum. Det er Jørgen Revsbeck Hansen, som har siddet i 25 år i Odden Menighedsråd. Og 
inden da, har Jørgen endda også været med en årrække i Lumsås Menighedsråd. Det er noget af en bedrift, 
synes jeg. Tak til Jørgen for den store indsats gennem alle årene.  

Og også en stor tak til vores præst, kirkens personale, menighedsrådet og de frivillige for året, der er gået.  

Rigtig glædelig jul til alle i Odden Sogn.  

Med venlig hilsen Susan Elisiussen, formand for Odden Menighedsråd.  

 

 


