
                             Sj. Odde 14/12 2022 

Julebrev 2022.  

 

Endnu et år er gået i Odden sogn, og derfor dette lille nyhedsbrev. 

 

Som alle ved har Odden Kirke været lukket siden marts pga. det omfattende arbejde med restaureringen af 
kalkmalerierne. Et stort projekt, der startede med at støvvægge skulle sættes op, tårnet skulle ryddes, nyt 
gulv lægges, orglet tages ned og noget sættes op i tårnet med det samme. Herefter etablering af et stort og 
solidt stillads og arbejdsplatform for konservatorerne fra Nationalmuseet, som ”flyttede ind” d. 1. august. 
Den 3. september var der en fin artikel i Nordvest Nyt, og den 11. oktober var godt 50 personer mødt op til 
”rundvisning” på stilladset, hvor konservatorerne fortalte om metoder og teknikker for alle de meget 
interesserede besøgende. Det var en betagende oplevelse at få indblik i deres arbejde og at se 
kalkmalerierne så tæt på.  

Her først i december har konservatorerne afsluttet deres arbejde, og tilbage er nu strøm, varme, den 
færdige orgelopbygning inkl. intonering, belysning og en afsluttende rengøring af hele kirkerummet. 
Arbejdet med kalkmalerierne trak længere ud end først forventet, hvorfor vi har måttet udskyde åbningen 
af kirken til 1. marts 2023. En dato vi virkelig håber kan overholdes, selv om det bliver snert. 

Det har været et stort og dyrt projekt. For at det har kunnet lade sig gøre har vi søgt og fået støtte fra 
Augustinus Fonden, Den A. P. Møllerske Fond, Kirkeistandsættelses Ordningen under Kirkeministeriet og 
Odsherred Provsti. Desuden har vi helt fra starten engageret Rønnov Arkitekter A/S, hvor vi har haft et 
fantastisk samarbejde med Gunilla Rønnov, som gennem hele processen har styret tidsplaner og kontakter 
til diverse håndværkere. Dette i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe under menighedsrådet og 
graverpersonale. En kæmpe tak skal lyde til fonde mv. for økonomisk støtte og til Rønnov Arkitekter, alle 
håndværkere, personale på kirkegården og tovholder i arbejdsgruppen. 

Og tak til alle kirkegængere for tålmodigheden. Vi glæder os til at slå kirkedørene op i foråret til smukke 
kalkmalerier akkompagneret af skøn orgelmusik strømmende ud fra dets nye plads i tårnet.  

 

Med ovenstående projekt næsten i havn, kan menighedsrådet snart kaste sig over næste store projekt, 
udviklingsplan for vores kirkegård. Der sidder allerede et udvalg som har arbejdet med planen i samarbejde 
med en landskabsarkitekt. Det er et stort, dyrt og meget langstrakt projekt, og i foråret håber vi at få lagt 
den overordnede plan fast, så vi forhåbentligt snart kan gå i gang med nogle af delelementerne. Men det er 
vigtigt at de overordnede rammer sidder helt ”i skabet”, da det bliver at arbejde, der strækker sig ud over 
mange år, og derfor formentligt også flere menighedsråd.  

Det er et spænende projekt, og vi glæder os til at komme i gang.  

 

Første søndag i advent startede kirkeåret, og denne dag var det også et år siden, vi blev til 2 sogns-
pastoratet Lumsås Odden. En ændring, der har størst indflydelse på Præst Kristian Massey Møllers arbejde, 
da sognet er blevet en del større, både hvad angår sognebørn og areal. For menighedsrådet har det betydet 
at vi har afholdt færre møder, og for personalet har det betydet et udvidet samarbejde med personalet i 



Lumsås, da vi jo har lånt Lumsås Kirke til kirkelige handlinger under vores nedlukning. Tak til menighedsråd 
og personale i Lumsås for samarbejdet.  

 

Tidligere biskop Peter Fischer Møller havde efter mange år valgt at fratræde sin stilling. Derfor var der i 
foråret valg til ny biskop for Roskilde Stift. Valget faldt på Ulla Thorbjørn Hansen, der blev bispeviet den 3. 
september 2022 under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen, mig og omkring 1200 andre Roskilde 
Domkirke. En flot og sjov oplevelse, som jeg var glad for at opleve i min egenskab af formand for 
menighedsrådet.  

 

Jeg vil gerne sige tak for at godt år i Odden menighedsråd. Mange tak for samarbejdet til præst, personale, 
frivillige og menighedsråd. 

 

Husk at man kan holde sig orienteret om hvad der sker i Odden Kirke og øvrige 
begivenheder/arrangementer på Odden Kirkes hjemmeside, vores face Book side, i kirkebladet og på 
Odden Portalen.  

 

Rigtig glædelig jul til alle i Odden Sogn.  

Med venlig hilsen Susan Elisiussen, formand for Odden Menighedsråd.  

 

 


