
Jørgen Revsbech f. 1945, formand.

Tilflytter i 1990, pensionist, tidligere landmand og kontormand 
på Mols-linjen. Har en stor familie, bl.a. 6 børnebørn. Ser det 
som en opgave at formidle et godt samarbejde i menigheds-
rådet og mellem råd og de medarbejdere, der sørger for ram-
mer og indhold i vor kirke. Arbejder for en synlig kirke med et 
godt samarbejde til foreninger og institutioner i lokalområdet. 
Ønsker at samarbejde med de øvrige sogne i provstiet om fre-
mtidige udfordringer, bl.a. diakoni, uden at vi slækker på vores 
selvstændighed som sogn. 

Susan Elisiussen f. 1972, næstformand

Jeg har boet på Odden, siden jeg var 18 år. Jeg bor sammen 
med min mand Carsten og vores to teenagepiger Sofie og Jo-
sefine. Jeg er uddannet sygeplejerske, og arbejder som Cen-
tersygeplejerske på Plejecentret Solvognen i Højby. Et arbejde 
jeg holder rigtigt meget af. Jeg er ny i menighedsrådet, og vil 
gerne arbejde for, at vi "tør" tale mere åbent om vores tro og 
det at være kristen. Hvad betyder det for dig, hvad betyder det 
for mig? Jeg vil også gerne have at vores smukke kirke er åben 
for forskellige arrangementer ud over gudstjenester, bryllupper 
og begravelser, fx. koncerter, foredrag og meget andet. Jeg vil 
gerne have, at vi i menighedsrådet taler om, hvad der skal til for 
at vi kan få flere unge og børnefamilier til at være en større del af 
kirken og de ting der sker i den. Og til sidst ønsker jeg, at kirken 

og kirkelivet bliver en mere integreret del af "hverdagslivet" uden for selve kirkerummet, 
som fx. ved friluftsgudstjenester, Oddendag og andre spændende arrangementer.

Peter Nielsen f. 1949, kontaktperson og sekretær.

Kom i menighedsrådet 2004, medlem af Distriktsforeningen, vil 
arbejde for at menighedsrådet og foreningerne på Odden vil 
samarbejde om aktiviteter både i kirke og lokalsamfundet. Vil 
også være med til at kirken og menighedsrådet kommer med 
i den nyeste teknologi, så vi fremstår som en moderne kirke.

Lenda Petersen f. 1951, kirkeværge.
Går ind for at kirken skal være åben og en del af hverdagen, et 
sted hvor man ikke kun kommer til dåb, konfirmation og be-
gravelse.  Hvor man ud over gudstjenester kan gå ind i kirken og 
sidde en lille stund, evt. tænde et lys i lysgloben.  Kirkens rum 
gør den velegnet til forskellige arrangementer såsom foredrag 
og koncerter.  På den måde vil kirken være et sted, hvor man 
naturligt kommer hele livet igennem. Jeg har boet i Havnebyen 
hele mit voksne liv sammen med min mand, og er så heldig at 
vores børn, svigerbørn og 6 børnebørn også bor i samme post-
nr. Jeg har arbejdet over 40 år som farmakonom i Nykøbing, 
men er nu kun at finde der ca. 1 uge om måneden efter jeg er 
blevet pensionist. Fritiden tilbringer jeg helst i naturen, hvor det 
bliver til mange gåture ” Odden rundt” med min hund.

Kirsten Rasmussen f. 1956. Kasserer.
Jeg er gift med Jan. Og har en voksen søn, der bor i København. 
Jeg har tidligere boet i Hvidovre, og flyttede til Odden i 2008 - 
har haft sommerhus heroppe "altid". Har arbejdet på Bispeb-
jerg Hospital i 13 år som sekretær, samt på Rets psykiatrisk afd. 
i Nyk. Sj. og på provstikontoret i Nyk. Sj. Jeg har tidligere været 
medlem af menighedsrådet i Strandmarkskirken i 8 år. Her på 
Odden blev jeg valgt ind i 2012. Jeg synger i Nykøbing Sjælland 
kirkes rytmiske kor og i Grevinge Familie Gospel.

Linda Pedersen f. 1964, menigt medlem.

Det et godt at nå Ebbeløkke og se synet af Odden. Og når jeg 
passerer kirken, kommer der ro og fred i kroppen. Jeg er født 
og opvokset på Odden og har boet her hele livet. Har i 27 år 
arbejdet som civil i Forsvaret. Er gift med Michael, vi har to børn 
og er nu også bedsteforældre. Efter en del overvejelse, sagde 
jeg ja til at stille op som suppleant. Ikke fordi jeg vil bibringe 
kirken noget revolutionerende, men fordi jeg gerne vil deltage i 
et fællesskabs projekt, der er en naturlig deltager i aktiviteterne 
på Odden. Ja, Odden Kirke og kristendommen er en naturlig 
del af opvæksten og livet og hverdagen. Rummelighed, med-
menneskelighed, gensidig respekt, ærlighed og ligeværd, er 
værdier, som jeg forsøger at leve efter. Man kan godt sidde i sin 
have og bede et fadervor, en lille bøn eller tænke dybe tanker. 
Og så komme i kirken for at føle fællesskabet, blive husket på 

 Tove Elisabeth Kruse f. 1953, suppleant.

Tilflytter til Odden sogn, gift med Hans, har 2 børn og pt. 5 
børnebørn. Lektor i historie på RUC og har de senere år beskæf-
tiget mig med, hvordan almindelige mennesker bruger fortiden i 
forskellige livssammenhænge, bl.a. ifm. alvorlig sygdom og ifm. 
pilgrimsvandring. Jeg holder meget af Odden kirke, af kirkens 
bygning og rum og især af den gode og inkluderende tilgang, 
der er i kirken. Jeg synes, Folkekirken både skal være nær og 
fjern. Kirkens skal være der, hvor mennesker er, men den skal 
også være et alternativ til hverdagsliv og tidsånd og give vores 
liv kristen ånd og dybde.

Niels Eric Werner f. 1957, suppleant

Lokalpatriot med mere end et halvt århundredes rødder i 
Odsherred som feriebarn i Lumsås. Jeg flyttede til Havnebyen 
fra København i 2012 efter at jeg blev invalideret i en trafikulyk-
ke. Min akademiske baggrund er afsætningsøkonomi. Imidlertid 
favner min erfaring bredt, hvor jeg har været beskæftiget inden 
for rådgivning, byggeri, IT og underholdningsbranchen, bl.a. 
som klassisk radiovært i Californien. Min vision for Odsherred 
er et stærkt lokalsamfund forankret i vores kulturarv, rige lokale 
traditioner og samarbejdet mellem kirken, erhvervslivet, institu-
tionerne og alle vore lokale ildsjæle,- ikke mindst børnene og 
de unge. 

Malene Gylling Petersen f. 1978, suppleant.

Jeg har siden 2001 boet på Overby Lyng med min mand. Vi har 
3 børn, der alle er døbt i Odden Kirke. Jeg er uddannet folke-
skolelærer og har siden 2002 arbejdet med børn i folkeskolen. 
For mig bør kirken være et naturligt samlingssted for alle aldre 
- et sted man mødes til både kirkelige handlinger og hverdags-
begivenheder.

Annemarie Hyldedahl Petersen f. 1977, suppleant.

Jeg er født og opvokset på Odden. Har fulgt kirkens begiven-
heder som dåb, konfirmation og vielse i Odden Kirke. Bor sam-
men med min mand og 3 børn i Havnebyen. Jeg er uddannet 
Farmakonom i 2000 og har siden arbejdet inden for den far-
maceutiske industri. For mig er kirken et samlingssted for alle 
sognets beboere uanset alder og social baggrund. I kirken kan 
der findes ro til eftertænksomhed i en travl hverdag. 

Knud Erik Meinertz f. 1943, suppleant.

Cand. jur. I mange år advokat i København, nu pensioneret. Gift 
med Ditte. Tre børn og fire børnebørn. Glæder mig i livet, passer 
min have og efter fattig evne det lokale fællesskab. Kirken er 
der for den enkelte og er for flerheden et vigtigt bindeled i sog-
net både socialt, historisk og kulturelt. Derfor er et velfungeren-
de menighedsråd i samklang med præsten vigtigt.


