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Uden nydelige nuancer
”Hvordan ser du de træer dér? De er
gule. Altså: Put gult på. Og den skygge er
nærmest blå. Så tilføj ren ultramarin. Og
de røde blade! Brug cinnoberrød.”
Sådan siger man, at maleren Paul Gauguin
sagde til sin kollega Paul Sérusier en okto
berdag ved floden Aven i Bretagne. Det
var i 1888.
Det billede, som vi har valgt til forsiden
denne gang, er malet på træ. Det er lille,
kun 27 x 21,5 cm,
men det fik stor be
tydning.
For sjov kaldte kolle
gerne det for ”Talis
manen” – men det er
altså et kæle/øge
navn, og ikke en titel
Sérusier selv havde
valgt.
Han malede ude ved
en flod, i en skov,
en oktoberdag, i det
vestligste Frankrig.
Og det er sådan set
dét. Med gode råd
fra sin ven Gauguin
valgte han altså kla
re farver og lod dem
stå i felter, uden fly
dende overgange mellem farverne. Her
er ingen nydelige sammenhænge, over
gange og nuancer mellem kontrasterne.
Der er malet de farver, som øjnene san
ser. Og så er de nedfældet. Det lille billede
fik stor betydning. Man var på vej ud af ”im
pressionismen” og det moderne brød for
alvor igennem. Også på den måde, at man
lader det sansede stå klart. Med kontra
ster og indtryk.
Uden absolut at få en forførende harmoni
ud af det.
Vi, der lever i 2013, synes måske det er har
monisk; eller det støder i hvert fald ikke vo
res øjne. Måske bliver vi endda berørte og
glade over det liv og det lys der er i billedet.

aktiviteter

Vi har valgt Sérusiers billede som forside,
fordi det lys, der kommer ud fra billedet,
passer godt til et forår i Danmark.
Endelig, endelig! Siger vi, når de allerfør
ste bittesmå grønne blade titter frem. En
delig, endelig! når solen ikke bare er skarp
som i februar, men også varmer.
Forår er også påske og pinse. Og skulle
man drage en parallel til Sérusiers bil
lede så kunne det være den, at påske og
pinse også handler
om kontraster. Uden
passende overgange
og nydelige nu
ancer.
Der er intet ved på
skens og pinsens for
tællinger, der vil for
føre og ”please”.
De taler om noget
sandt i vores liv: Kon
traster og modsæt
ninger.
Fuld kraft frem med
liv og lys. Og så et
modbydeligt mørke,
når der er død. Nuan
cerne imellem, de op
blødende overgange
er væk. Vi går lige på.
Måske er det derfor,
at mange ikke kan undvære at være med
i påskens og pinsens gudstjenester. For
her er der klare ord og musik om, hvor
ondt det gør, når vi mister. Og hvor lykkelig
det gør, når liv og lyst overvælder, – uden
at man lige ved, hvor dét kom fra.
Forår er liv med hinanden, udenfor igen.
I lyst og nød. Forår er liv og lys. Og for os
håbende mennesker er gud en selvfølge
lig del af det.”
Inger Hjuler Bergeon
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3/3		 10.00
			
			

fælles gudstjeneste i Odense med de fynske fri-og valgmenigheder		
Bagefter frokost med fernisering og musik. Slut kl. 13.30
Tilmelding hos Inger: tlf. 66125705 eller Helene: 6618 9201

8/3		 19.00
			

Joakim Garff: ”Den globale provokatør. En aktualiserende
introduktion til Kierkegaards tid og tænkning.”*

9/3 		 10.00

Lilian Munk Rösing:” Trang til kærlighed. Om Loven og Kærligheden*

9/3		 13.30

Svend Brinkmann: ”Kierkegaard i supermarkedet”*

13/3		 10.00
			
18/3		 16.30

Fortællecafé/onsdagsmøde: film: ”Miraklet i Lourdes” en
eftertænksom og meget charmerede film
Fyraftenssang ved Svend Erik Sørensen

19/3		 19.00

Årsmøde. Valgmenighedens generalforsamling

3/4		 18.30

Kirkevandring med de andre kirker i Odense

11/4		 19.00

Foredrag v/Anne-Marie Mai: ”Hvor litteraturen finder sted”**

18/4		 16.30

Fyraftenssang ved Torben Iversen

1/5		 19.00

Foredrag v/ Hanne Rosenberg: Carl Jacobsen, brygger m.m.**

29/5		 13.00

Udflugt til Hudevad Smedje og Sdr. Nærå Valgmenighed (Se nederst)

8-9/6		

Årsmøde i Vartov i Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder

21/6		 15.00

Sang-dag i Kulturmaskinens gård. DGI-maratonsang***

24-25/8

Naturweekend for alle aldre i Vejle Ådal

14/9			

Udflugt til Jesuskirken i Valby og Glyptoteket**

UDFLUGT den 29. maj kl. 13.00-17.00 fra Dannebrogsgade – pris 75,Tilmeld hos Inger 6612 5705 eller hos Helene 6618 9201.
*	foredragsdagene: ”Den fromme og den frække Kierkegaard”.
** samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
*** samarbejde mellem DGI Senior Idræt, Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
Følg med på :
www.odensevalgmenighed.dk og tilmeld dig gerne ”Nyhedsbrevet” så du jævnligt kan få en opdatering i din mailbox.

Døbte:
Gustav Klevang Nielsen
Rafael Marc Dolmer Rodrigues
Dennise Shannon Kastrup-Dolan
Clara Moritz Thorsted

Døde:
siden
Aase Larsen
Thora Kjær Larsen
Kirsten Johanne Holm Madsen
Niels Willy Rasmussen
Birte Claville Jørgensen
Esther Marie Andersen
Agner Storm
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sidst

Et par billeder siden sidst

Fyraftenssang

Her er et par billeder fra to gode efter
middage i kirken for store og små. 2 fotos
er fra vores julekrybbeværksted den 2.
dec. hvor man kan se, hvor koncentreret
der bliver arbejdet. Hele december stod
den fælles julekrybbe i kirken.
1 fotos er fra vores fastelavnsfestlighed

Som gammel friskoleelev og tidligere
efterskoleelev, og i øvrigt tilhørende en
sangglad familie, havde jeg med stor for
ventning set frem til første eksemplar af
Lisslotte Talbros initiativ "fyraftenssang"
tirsdag den 22. januar. Min 17 årige dat
ter Marie tog også med, med den begej
string hun havde med sig fra sangtimerne
på efterskolen i frisk erinding.
Dejligt var det, at komme fra mørket og
den bidende kulde ind i varmen i kirken og
se at mange andre også havde fundet vej.
For nok er glæden ved at synge stor - men
glæden ved at synge sammen med andre,
er endnu større.
Henrik Jensen fra Ågaard Frimenighed
stod for "sangtimen", og førte os gennem
det danske land i en vekselvirkning mel
lem gode gamle danske sange fra Højsko
lesangbogen, og fortællinger om forfat
teren, komponisten, egnen eller sangens
historie krydret med anekdoter fra egne
livsoplevelser. Lidt dialog med de syn
gende på rækkerne var der også plads til.

d. 10. februar. Her var vi også mange, der
først pyntede kirken med fastelavnsris og
hinanden med ansigtsmaling; så holdt vi
en kort gudstjeneste, som sluttede med
en sangleg for alle. Og til sidst holdt vi tøn
deslagning og spiste fastelavnsboller.

Gudstjeneste søndag den 3. marts
kl. 10 med efterfølgende frokost
(se omtale). Vi får snakket med hinanden,
hører lidt musik og slutter med kaffe ca.
kl. 13.30.

Som et nyt tiltag er det aftalt med de øv
rige fynske valg- og frimenigheder fra Ker
teminde, Ryslinge, Sdr. Nærå og Vejstrup,
at vi holder en fælles gudstjeneste søn
dag den 3. marts i Odense Valgmenighed.

Af hensyn til frokosten, som menigheds
rådet vil sørge for, er der tilmelding til
denne i den lille stue eller hos:

Efter gudstjenesten er der frokost, som
hver menighed selv medbringer. – Drikke
varer kan købes. – Derefter er der ferni
sering på Matthias Kempendorfs billeder

Til min
datters store glæde hav
de han også listet en nyere dansk
sang med, nemlig Sigurd Barrets "Hvor
du sætter din fod", som han præsentere
de som nr. 1 på efterskoleelevernes hitli
ste, hvilket jeg, med nu 3 forhenværende
efterskoleelever, kun kunne bekræfte.
Og pludselig var timen gået – alt for hur
tigt! Og så alligevel tilpas kort til at jeg
tænker, at det er godt, der er en næste
gang – og to mere. Det må jeg afsted til...
Efter sangen gik snakken i kirkerummet
på vejen ud, opløftet, oplivet og fyldt af
energi. Mon ikke vi er flere, der allerede
glæder os til næste gang?!
Kommende datoer:
Mandag d. 18. marts & Torsdag d. 18. april
Alle dage fra kl. 16.30-17.30
Anne Grete Pilgaard

Indkaldelse til Årsmøde …
Indkaldelse til Årsmøde
i Odense Valgmenighed
– Tirsdag d. 19. marts
2013 kl. 19:00

Tanker leder hen på Årsmødet 2013 i
Odense Valgmenighed, hvor vi sammen
skal tænke tilbage på året, der er gået,
fundere over, hvor vi er lige nu og have
gode ønsker for det kommende års kirke
lige liv; gudstjenester i alle afskygninger,
foredrag, udflugter, socialt samvær – for
alle aldre.

Medbestemmelse, visioner, tilbageblik,
fremsyn, socialt samvær, kaffe- og kage
bord og meget mere …

Vel mødt!

Inger: 6612 5705 – ihb@km.dk eller
Helene: 6618 9201 – helene@mobil.dk
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Christina Redtz Rønlev
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Udstilling af billeder i kirken
Matthias Kempendorf har lavet en række
billeder med inspiration over vores alter
tavle. Det er sætningen: ”Sig kun et ord”,
der satte ham i gang.

gudstjenester

Hans store billeder vil hænge i kirken fra
den 3. marts, hvor han medvirker ved den
fælles frokost, som vi har sammen med
de fynske valg- og frimenigheder.
Han vil fortælle lidt om sine billeder, der
også denne gang er lavet som ”enkau
stik”; d.v.s. vokslag på vokslag, indfarvet og
ridset i.
Engang hørte jeg et barn, der stod foran
vores altertavle, sige halvhøjt for sig selv:
"SIG kun et ord
sig KUN et ord
sig kun ET ord
sig kun et ORD."

Marts
3/3		 10.00 3.s.i fasten
				
10/3		 10.00 Midfaste
17/3		 16.30 TEMAgudstj
24/3		 10.00 Palmesøndag
28/3		 19.00 Skærtorsdag
29/3		 10.00 Langfredag
31/3		 10.00 Påskedag
			

Inger Hjuler Bergeon
fernisering og frokost
Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
solist: Rikke Petersen, tværfløjte

April

Det kan man jo prøve for sig selv – og så
høre, hvor mange betydninger, det kaster
af sig.
I.H.B.

7/4		10.00
14/4		 10.00
21/4		 10.00
26/4		 10.00
28/4		 10.00

1.s.e. påske
2.s.e. påske
3.s.e. påske
Bededag
4.s.e. påske

Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon. Konfirmation
Inger Hjuler Bergeon

Maj
5/5		 10.00 5.s.e. påske
9/5		 10.00 Kr. Himmelfart
12/5		 10.00 6.s.e. påske
19/5		 10.00 Pinsedag
				
26/5		 10.00 Trinitatis søndag

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Marianne Rasmussen
Inger Hjuler Bergeon
solist: Carsten Rosenlund, keltisk fløjte
Inger Hjuler Bergeon

www.odensevalgmenighed.dk

– den fromme og den frække
Kierkegaard
Folkelige foredrag i Odense Valgmenighed

Lørdag 9. marts kl. 13.30: Svend Brinkmann

Fredag 8. marts kl. 19: Joakim Garff
Lørdag 9. marts kl. 10: Lilian Munk Rösing

se mere og tilmeld dig på:
www.odensevalgmenighed.dk
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Konfirmation Bededag 2013
Den 26. april kl. 10.00 konfirmeres:
Madeline Lykkegaard Illum Bonde
Astrid Kjær Christensen
Anna Emilie Hadad Feddersen
Sofie Kæstrup Frederiksen
Martha Teresa Skov Jørgensen
Emma Hoel Larsen

Niels Bøgehøj Larsen
Poul Madsen
Ida Pilgaard
Emilie Lyngholm Poulsen
Laust Zwisler
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navne og adresser
Kirken
Odense Valgmenighed,
Dronningensgade 1, 5000 Odense C
www.odensevalgmenighed.dk
(Postadresse er præstens adresse)
Præst
Inger Hjuler Bergeon
Finsens Allé 25, 5230 Odense M
ihb@km.dk, Tlf. 66 12 57 05
– fredag er fridag
Formand
Anne Grete Pilgaard,
annegretepilgaard@gmail.com
65 96 22 98 og 61 41 00 52
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 32 11 12 21
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84
Kirketjener
Annalise Rasmussen
amta@mail.dk
Tlf. 66 17 59 20 og 24 24 59 28

Regnskabsfører
Jørgen Hansen
Lærkevangen 15, 5210 Odense NV
jorgen.hansen@talnet.dk
Tlf. 66 16 14 93
Redaktion
Poul Borch Nielsen (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Christina Redtz Rønlev
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Kontaktes senest fredag for kørsel
www.one2one.dk

om at blive medlem...
At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse
sognebånd fra sit bopælssogn til enten et andet sogn eller
en valgmenighed. Det betyder, at man forbliver medlem af
den danske folkekirke og bibeholder de rettigheder, som
deraf følger.
Læs yderligere information om medlemskab og indmeldelse
på www.odensevalgmenighed.dk. Du er også velkommen til
at ringe til præsten og høre nærmere på 6612 5705.
Nyhedsbrev
Modtag regelmæssigt korte aktuelle nyhedsbreve fra
Odense Valgmenighed ved at gå ind på hjemmesiden
www.odensevalgmenighed.dk og meld dig til.

Svanemærket tryksag 541-513

Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 65 96 24 66

