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peret bagved og imellem tingene for at vise
en dybde eller bevægelighed i det, der
ellers kunne være stillet for pedantisk op.
Og så var det ellers i gang med at male lys
og skygger og farver. Sådan åbnede
Cézanne vores øjne for den beåndethed,
der kan være i både natur og kultur.

trist tid, fordi man længes efter de lyse
aftner og dagene uden overtøj. For andre
er det en rar tid til hyggelige indendørs
sysler. For nogle er det en lidt ensom tid,
hvor sommerens liv og leben udenfor er
slut og tv’et tændt. For andre er det en tid
til læsekredse og gymnastik med andre.

Når vi har valgt et Cézanne-billede af æbler
til forside denne gang, så er det for at
hente sommerens indtryk og liv med over
i efteråret. Det liv, som æblerne viser og
den hendøen, som efterår også er.
For nogle er eftersommer og efterår en

I kirkebladet kan I læse, hvordan vi i menig
hedsrådet har mange ting på program
met til efteråret – i glæde over at kunne
indbyde så mange interesserede som
muligt, i alle aldre.
Inger Hjuler Bergeon

aktiviteter

2014

Død natur eller stille liv?
Det er lidt sjovt, at den samme slags bil
leder hedder to vidt forskellige ting på tysk
og fransk.

om f.eks. saftige æbler. Eller det kan én til
at tænke på forgængelighed, når det er
overmodne roser, døde fasaner eller runk
ne æbler, der er malet.

Det tyske ord ”Stilleben” som betyder ”stil
le liv” (efter et hollandsk udtryk) hedder på
fransk: nature morte, ” død natur”.

Da de hollandske malere i 1600-tallet
begyndte at male denne slags billeder, var
tingene på billederne ofte udvalgt for at
symbolisere noget. F.eks. forfængelighed,
der blev malet som et spejl. Eller forgæn
gelighed, der blev malet som et timeglas
eller glas der var gået i stykker. Eller druer
og kirsebær, der skulle vise overdådighed,
mens et æg symboliserede frugtbarhed.
En pengepung var naturligvis billede på
rigdom, men samtidig på den flygtighed,
der kan være ved både rigdom og lykke.

Jeg synes, det er en sjov tanke, at det ene
ord handler om liv og det andet handler om
død, men de vil sige det samme.
Liv og død er jo så modsatrettede, som
noget kan være. Men disse udtryk, stille
ben og nature morte betyder begge en
opstilling af ting og sager, der males eller
fotograferes. Som I kan se på Cézannes
maleri af æbler og kiks fra 1879-1882.

Cézanne ( 1839-1906) var optaget af at
male stilleben/nature morte hele sit liv.
Her fandt han – og gengav – hverdagens
poesi ved at male de ting, som hører til
dagligdagen: en kniv, en skål, en kande,
æbler, ferskner o.s.v. Nogle gange lagde
han også en dug eller et stykke klæde dra

De ting og sager, der sættes op, udgør en
egen harmoni, men kan også være sym
boler på præcise fænomener og begreber.
Den slags billeder kan lyse både af liv og af
død, for man ser noget, der vækker ens
sanser for det levende og giver erindring
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28/8		 16.30
10/9		10.00
			
25/9		 16.30
27/9		 10-16
			
29/9		 17-19
			
5/10		 15.00
8/10		 10.00
			
12/10 - 19/10
30/10 16.30
1/11		 9.00
11/11		 19.00
12/11 10.00
			
13/11 19.00
			
23/11 13.00
27/11 16.30
7/12		 19.00
			

Fyraftenssang med Ina Balle Aagaard, Sdr. Nærå Valgmenighed.
Onsdagsmøde/Fortællecafé: Rundvisning på Møntergården.
Vi mødes Møntestræde 1, 5000 Odense C kl.10.
Fyraftens sang med Finn Henriksen og Carsten Sindvald.
Fra Byzans til Per Kirkeby; spændende lørdag om kunst med
Hans Jørgen Frederiksen.* Se omtale.
Stige Friskole: prof. cand psyk.Svend Brinkmann:”diagnose-samfundet”.
et samarbejde mellem 4 friskoler og Odense Valgmenighed. Se omtale.
koncert med Carl Nielsen Blæserkvintet. Arr: Odense Musikforening**
Onsdagsmøde/Fortællecafé: Holger Mejlbjerg om en ung dansker,
der rejste til USA i 1867, lige efter Borgerkrigen.
Valgmenighedens rejse til Andalusien
Fyraftenssang med Tage Krogh Nielsen, Kerteminde.
UNDREdag om Faust: om at sælge sin sjæl…men til hvad? Se omtale.
Digteren Viggo Madsen i kirken. Arr. af Læsekredsene.*
Onsdagsmøde/Fortællecafé. Ole Olesen, tidl. Ådalskolen fortæller om
at være mentor og opmuntre unge til uddannelse og i sport.
Teater for konfirmander: Teatertasken ”Farfar krigsmand”
– et samarbejde med de fynske fri- og valgmenigheder.
Krybbeværksted for alle aldre. Se omtale.
Fyraftenssang med Erik Andersen, Asperup. Se omtale.
Aftengudstjeneste med Hans Henrik Skiellers kor: ”Quiet Please”.
Bagefter gløgg og æbleskiver og lidt mere musik.

Markering med * betyder at det er et samarbejde med Odense Højskoleforening. Se omtale. ** betyder,
at det er Odense Musikforening’s koncerter. De vil afholde koncert i valgmenighedskirken et par gange om
året. Det er vi MEGET glade for. Om medlemskab/ køb af billet: www.odensemusikforening.dk
Se også www.odensevalgmenighed.dk samt opslag og pjecer i kirken.
Send gerne en mail til Inger, så får du jævnligt et ”Nyhedsbrev”.
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Fra ”konfirmandnet” af Hanne Bohr.

ill. Harry Clarke

UNDREdag
– en hel dag med forundrende og forunderlige
oplæg lørdag d. 1. november kl. 9.00 til 15.00
I år handler det om Faust. For i vores kul
tur er der så utrolig meget, der henviser
til Faust og det faustiske og til Mephisto.
Det kan være i film, teater, bøger, musik og
dagligsproget. F.eks. opfører Betty Nansen
Teatret ”Mephisto” af Klaus Mann i denne
sæson.

Han slutter en pagt med ham, og efter 24
år bliver Faust hentet til helvede. Morale:
Mennesket skal ikke bilde sig for meget ind,
ikke forsøge at blive Gud lig. Goethes Faust
er mere kompliceret: Han slutter ikke en
pagt med djævelen, men indgår et væddemål
med ham: Hvis djævelen Mephisto kan stille
Fausts trang til viden, kærlighed og magt helt
tilfreds – så kan han få hans sjæl; men hvis
Faust stadig stræber videre, må djævelen
give fortabt.

Som de andre år vil denne UNDREdag have
mange og forskellige små oplæg. Alle går
nutidigt ind i emnet.
Faust er myten om at sælge sin sjæl til
Mephisto, som er en slags djævel. Hos
Goethe indgår de to en pagt. Ja, selve be
grebet ”en djævlepagt” stammer fra Faust.

Også Marianne Granvig deltager. Hun
fortæller om ”Faust i musikken” og lader
os høre eksempler.

Goethe skrev på sin bog om Faust i hele
sit liv. Og hans berømte bog er en øjen
åbner til europæisk kultur og stræben, til
folkeliv og fortællinger, til udviklingstrang
og de indimellem ødelæggende følger.

Det endelige program lægges ud i sep
tember. Tilmelding inden d. 28. oktober.
Pris: 150 kr. for hele dagen (inkl. foredrag
frokost, kaffe, frugt). Studerende gratis,
men frokost 50 kr.

Per Øhrgaard har sagt ja til at deltage.
Han skriver om sit foredrag: Legendens
Faust er en mand, der vil "udgrunde alt i him
len og på jorden" og tager djævelen til hjælp
for at nå sit mål.

Med venligste hilsner
Marianne Schroll og Inger Hjuler Bergeon

En julekrybbe bliver til
af Christina Redtz Rønlev
En smuk julekrybbe kreeret af menig
hedens børn, konfirmander og voksne
har i flere år prydet vores dejlige kirke
rum julen igennem

Der vil være en lille forfriskning undervejs.
TEMAgudstjenesten begynder kl. 16.30.
Meld gerne til inden mandag d. 17. novem
ber på ihb@km.dk

Og det kommer den også til i år. Vi fort
sætter succesen og inviterer alle til en
hyggelig eftermiddag i kirken, hvor vi ud
over sammen at skulle lave årets jule
krybbe også skal arbejde i forskellige værk
steder, så der er lidt for børnene at tage
med hjem. Vi slutter af med en festlig
temagudstjeneste for alle aldre.

Har du lyst til – udover at deltage i en hyg
gelig eftermiddag – også at være med i
planlægningen og komme med kreative
ideer til, hvordan årets julekrybbe skal se
ud, hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt
Inger: ihb@km.dk
Christina: christinaroenlev@gmail.com

Vi mødes i kirken søndag d. 23. november
2014 kl. 13.00-16.00.

Fyraftensang i kirken i efteråret
Solveig Larsen har taget stafetten og plan
lagt dette efterårs fyraftenssang. Solveig
er både glad og sangglad. Hun var lærer
på friskolen i Bellinge, Ådalskolen. Solveig
vil være ”værtinde” og har fundet forsan
gere/fortællere fra fynsk kulturliv. Det er
hver gang kl 16.30 – 17.30 og der synges
fra Højskolesangbogen.

Torsdag den 25. september.
Finn Henriksen og Carsten Sindvald;
vores egne kirkemusikere
Torsdag den 3o. oktober.
Tage Krogh Nielsen, Kerteminde; tidl. for
stander på Vesterdals efterskole
Torsdag den 27. november.
Erik Andersen, bl.a. tidl. organist i Asperup

Torsdag den 28. august.
Ina Balle Aagaard, præst i Sdr. Nærå Valg
menighed

Det er gratis at være med og alle er vel
komne!
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Fællesmøde på Stige Friskole
Det årlige fællesmøde med deltagelse
af byens fire grundtvig-koldske friskoler
og Odense Valgmenighed bliver i år
holdt på Stige Friskole mandag den 29.
september kl. 17:00-19:30.

Foredraget tager udgangspunkt i ”Diag
nosesamfunder” og ”Det diagnostice
rede liv”.
Det er gratis at deltage. Tilmelding
hos Inger senest d. 25. september.

Dagens gæst bliver Svend Brinkmann,
professor ved Institut for Kommunika
tion i Aalborg.

Egon Nielsen, Stige Friskole
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gudstjenester

september
7/9
14/9		
21/9		
28/9

10.00
10.00
10.00
16.30

12.s.e.trin.
13.s.e.trin
Høstgudstjeneste
TEMAgudstjeneste

Inger Hjuler Bergeon
Marianne Rasmussen
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

oktober
5/10
12/10
19/10
26/10

Fra Byzans til Per Kirkeby
v/ Hans Jørgen Frederiksen
Lørdag d. 27. september kl. 9.30 – 16.00.
”Hvad vil vi som beskuere overhovedet
med kunsten? og hvad vil kunsten os?”

måde præsentere den religiøse kunsts
vilkår og karakteristika fra det 8. og 9.år
hundredes billedstrid til nutidens senmo
derne kunst. Udgangspunkt vil være aktu
elle værker og udsagn af bl.a. Per Kirkeby,
Erik A. Frandsen og Christian Lemmerz.

Sammen med Odense Højskoleforening
indbyder vi i Odense Valgmenigheden til en
spændende dag om kunst i valgmenigheds
kirken:

10.00
16.s.e.trin.
ingen		
14.00
18.s.e.trin.
16.30
TEMAgudstjeneste

Inger Hjuler Bergeon
Valgmenighedens Andalusien-rejse
Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon

November
2/11
9/11
16/11
23/11
30/11

10.00
10.00
10.00
16.30
10.00

Alle Helgens søndag
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
TEMAgudstjeneste
1.søndag i advent

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Marianne Rasmussen
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Der er en kop uformel kaffe efter hver gudstjeneste,
som man er velkommen til, hvis man har lyst.

www.odensevalgmenighed.dk

Pris: 150 kr
(for ikke-medlemmer 200 kr)
Prisen dækker foredrag, frokost, kaffe/te,
kage og frugt.

Hans Jørgen Fredriksen, lektor i kunst
historie ved Aarhus Universitet, er en
blændende fortæller og vil på pædagogisk

siden sidst
TILMELDING
FØRST efter accept af tilmelding indbetales på konto: 6845 – 1334582
Helene Sønderby
tlf. 66 18 92 01
mail: sonderby@gmail.com.

Lisbeth Land
tlf. 30 25 39 60
mail: land@dsa-net.dk
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Døbte:
Liv Eigner Scheel

Døde
Ellen Merete Hornbech Poulsen
Henry Valdemar Christensen
Ellinor Lis Nyland Holgersen

Viede/kirkeligt velsignede:
Carina og Carsten Klevang Nielsen
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47836

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
arnedamsted@hotmail.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

Kindly.dk

om at blive medlem...
At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse sogne
bånd 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

