Odense Valgmenighed
September · Oktober · November · 2016

Piet Mondrian: Moulin au soleil.

www.odensevalgmenighed.dk

Til sans og samling

Disse 3 billeder er alle sammen af kunstneren Piet Mondrian. Han er især kendt for sine
hvide billeder med de sorte streger og så en gul, en rød og en blå firkant sat strategiske
steder. Han blev født i Holland og levede fra 1872 til 1944. Disse tre billeder er fra hhv.
1908, 1911 og 1944. Som man kan se, så forenklede han sit udtryk gennem årene: Stadig den samme rige farvebrug, men mere og mere abstrakt og non-figurativt. Hele hans
kunstneriske virke, for han var både maler, arkitekt og designer, gik ud på at finde så enkelt
et udtryk som muligt. Han kaldte selv sine bestræbelser for en spirituel og åndelig søgen
efter det enkleste og reneste udtryk.
Når vi har valgt Mondrians ”Mølle i solskin” fra 1908 som forsidebillede denne gang, er
det fordi vi syntes, der skulle farver på! For nu er vi på vej ind i efteråret, der er så fyldt af
farver. Men stadig har man sommerens indtryk i sindet.
Når jeg ser på Mondrians billeder og ser hans stædighed efter at finde ind til det helt enkle,
så gør det indtryk. For han var tidligt ude med det ærinde, der nu er blevet noget, som
mange længes efter, enkelhed! Vi kan nemlig så hurtigt ”pladre” alting til i ord og gøremål.
Og mens vores hverdag er overfyldt af ord, billeder og aktiviteter, – for overalt mødes vi af
fortællinger om småt og stort, som folk foretager sig – så længes vi også efter ro, oaser,
enkelhed, enkel livsførelse, mindfulness, eftertanke, gåture. Ligeså meget aktivitets- og
kommunikationslivet vokser, ligeså stærkt vokser åbenbart ønsket om ro, være-i-fred-,
trække sig tilbage, rydde op i hoved og hus.
Jeg ved godt, at det ikke er nogen nyhed, – at jeg løber ”åbne døre ind” ved at skrive sådan. Men jeg gør det, fordi det er slående, hvor meget vi på én og samme tid sidder bag
smartphones, PC’ere, tablets og TV, mens vi længes efter nærvær. Vi sukker over mangel
på tid og over, at tiden går for hurtigt. Ja, vi plages af ”fravær, fravær, fravær,” som Gnags
sang engang. Da jeg i sommers så, hvor mange børn, der i 4-5 årsalderen bliver trillet
rundt i klapvogn, mens deres forældre går med en smartphone og læser sms’er eller
taler med veninder, så blev jeg oprørt. Er der da ikke tid til, at børnene må gå selv? og er
der ikke tålmodighed til, at børnene må irriteres over selv at skulle gå? hvordan kan man i
ferien ikke give sine børn tid til selv at gå og sanse deres omgivelser, – eller måske gå og
snakke med dem om det, man ser?
Efterår kan være en tid, hvor man kommer til sans og samling. Hvor naturen selv lokker
os til at finde ro, samle os, bruge vores sanser. Helt enkelt: være til stede.
Inger Hjuler Bergeon
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07/09 10-12
		
10/09 9-20
19/09 16.30
29/09 17.00
03/10 16.30
08/10
8-18
09/10 15.00
10/10 10-14
12/10 10-12
01/11 17-19
09/11 10-12
09/11 19.00
11 & 12/11		
19/11 13-16
22/11 16.30

2016

aktiviteter

Onsdagsfortælling: Besøg på Bunkermuseum med fortælling
v/ Lars Agergaard, producer på TV2Sport.
Naturdag for alle aldre. I år ved Gyldensten strand. Se s.4.
Fyraftenssang v/ Karen Maigaard, Odense Fagskole.
Fællesmøde på Ådalskolen med Rolf Jensen, fremtidsforsker.*
Fyraftenssang v/ Anders W. Berthelsen, forfatter og journalist.
Ekskursion Herning: ”Brunkul og kunst på Heden”.**
Stadler Kvintetten. Arr. Odense Musikforening.***
”Det gode ved Folkekirken”. Stort fællesmøde med 2 oplæg.****
Onsdagsfortælling: Henrik Schroll: Hørproduktion på Fyn.
Kunstneren Peter Callesen. Se s.5.
Onsdagsfortælling: Anders Carlsson: Vorherres pulterkammer.
”Madame Nielsen” alias Claus Beck-Nielsen, forfatter. Se s.5.
Dåbsmesse i Rådhushallen/Domkirken. Valgmenigheden deltager.*****
Julekrybbeværksted. Se s.4.
Fyraftenssang v/ Bjørn Krab-Johansen, tidl. valgmenighedspræst.

* igen et spændende fællesarrangement fra 17-19 med Odense Valgmenighed og de 4 grundviske
friskoler i Odense, hvor vi er på besøg hos hinanden. Ådalskolen er vært denne gang. Vi skal høre den
meget anerkendte og kreative fremtidsforsker Rolf Jensen. Se opslag på vores hjemmeside.
**årets kunsttur; - igen et godt samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
I år til Herning med de mange kunstmuseer m.m. Se s.6 for tilmelding.
***Odense Musikforening afholder nogle af deres gode koncerter i valgmenighedskirken. Det er et
samarbejde med stor gensidig glæde. Der betales entré (lille) ved indgangen.
****arr.”Grundtvigs Midtbane, Vartov”. Se opslag på vores hjemmeside eller i kirken.
*****Stor ”dåbsmesse” i Rådhussal og Domkirke: med bl.a. Peter Madsen fredag d. 11. nov. kl. 11 samt
Sigurd Barrett lørdag d. 12. nov. kl. 11. Mere info hos Inger.

Onsdagsmøder 2016/2017
– 6 formiddage med meningsfyldte fortællinger

Onsdag d. 7. september: Rundvisning på
Odense Bunkermuseum m. Lars Agergaard.
Om tiden under ”den kolde krig”.
Mødested: Kragsbjergvej 99, Odense M.
Lars Agergaard er producer på TV2 Sport.

Onsdag d. 9. november: Anders Carlsson:
”Vorherres pulterkammer”
Bl.a. om Bornholm og andre pragtfulde
steder… Anders er præst i Vejstrup Valgmenighed.

Onsdag d. 12. oktober: Henrik Schroll:
"Dansk Institut for Høravl"
Om udviklingen af høravl i 1800 tallet i
Danmark; om kvalitetsudvikling fra Chr. IV
til nu. Hør er en måske glemt, men vigtig
industri. Det er et produkt, der kan bruges
til al verdens ting og som derfor er kommet vældig frem igen. Henrik Schroll er tidl.
læge og har aner i hørindustrien.

Onsdag d. 11. januar: Lars Hagensen:
”Ansigtet i vinduet. En overlevende.”
Om den verdensberømte forfatter og
menneskeretsforkæmper Elie Wiesel.
Lars er præst i Dalum.
Onsdag d. 8. februar og onsdag d. 15.
marts er under planlægning.
Kaffe og brød ved onsdagsmøder: 20 Kr.
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Skøn naturdag ved Gyldensten Strand
– lørdag d. 10. september 2016
for alle aldre fra børn til bedsteforældre
Vi gentager sidste års succes og mødes til en dejlig naturdag denne gang ved
Gyldensten Strand. I løbet af dagen vil der være aktiviteter for alle aldersgrupper,
hvor man kan deltage, som man har lyst til og mulighed for.

Programmet i korte træk:

Tidspunkterne er vejledende og
ret til ændringer forbeholdes.

Kl. 09.00 Vi
 mødes til morgenkaffe og et
rundstykke, som OV sørger for.
Herefter en kort introduktion til
dagen.
Kl. 10.00 Finn Henriksen, vores kirkesang
er fortæller om fugle og fugleliv.
Kl. 12.00 Spiser vi vores medbragte frokost.
Kl. 13.00 Orienteringsløb med fine præmier
Kl. 15.00 Pause med saftevand/kaffe og
kage. OV sørger for saftevand/
kaffe, sig gerne til, hvis du/I har
lyst til at bage en kage (giv besked
ved tilmelding).
Kl. 15.30 Aktiviteter

og fælles klargøring
til aftensmad.
Kl. 17.30 Grillen tændes og vi spiser.

Og det praktiske:
Vi mødes på parkeringspladsen ved Langø/
kontaktnr. 2291 6854.

Pris pr. deltager incl. morgenkaffe,
saftevand, brød, eftermiddagskaffe
og aftensmad:
Voksne.......................................................... kr. 75,Børn (under 15 år).................................. kr. 50,Konfirmander deltager.......................... gratis
Tilmelding til Inger, IHB@km.dk
6612 5705 senest 1. september.

Krybbeværksted

– lørdag d. 19. november 2016 kl. 13-16
Kirkerummet skal igen i år prydes af en
julekrybbe skabt af menighedens børn,
konfirmander og voksne i fællesskab.

den samme som sidste år, men én ting er
helt sikkert – det bliver hyggeligt og sjovt
og vi skal udover en krybbe også være fælles om andre sjove aktiviteter.
Så mød op til en dejlig eftermiddag.

Vi indbyder igen til en hyggelig eftermiddag, hvor vi sammen laver årets julekrybbe
årgang 2016. Formen er ikke nødvendigvis

Christina Redtz Rønlev
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Sæsonens litterære højdepunkt!
Det kalder Højskoleforeningens læsekredse
deres fælles aften, hvor alle er velkomne. Vi
skal nemlig høre:

Tre gange, under tre forskellige navne,
er Madame Nielsen blevet nomineret til
Nordisk Råds Litteraturpris: I 2006 for
clausbeck-nielsen.net's "Selvmordsaktionen", i 2014 for Claus Beck-Nielsens
"Mine møder med De Danske Forfattere"
og i 2016 for Sankt Nielsens "Da Gud var
dreng". Læs mere om Madame Nielsen og
The Nielsen Movement på www.nielsen.re

Madame Nielsen med de mange alias’er.
Onsdag d. 9. november 2016, kl. 19 i Odense
Valgmenighedskirke.
"INVASIONEN
– En fremmed i flygtningestrømmen"
I efteråret 2015 foretog Madame Nielsen
en europæisk dannelsesrejse: Fra det gamle
Hellas vandrede hun over alle 7 grænser
op gennem Europa til Danmark, og fulgte
– by the way – flygtningestrømmens veje.
Resultatet blev den kritikerroste dannelsesroman "Invasionen", en roman om mødet
mellem det gamle og det ny Europa, mellem os og dem, et billede af vor tid, der
rækker ind i fremtiden.

Peter Callesen i Odense Valgmenighedskirke
d.1. november kl. 17-19
Peter Callesen har en stor udstilling på
Faaborg Kunstmuseum fra 1. okt til 12.
marts. Derfor har vi i samarbejde med
Odense Højskoleforening inviteret denne
fabelagtige papirkunstner til et fyraftensmøde. Entré 30 kr.

tilblivelsen og tankerne omkring værkerne.
se www.petercallesen.com
Peter Callesen modtog I 2009 Statens
Kunstfonds 3 årige arbejdslegat og i 2010
Akademiets Eckersberg Medalje.

Billedkunstneren Peter Callesen har i de
senere år hovedsagligt arbejdet med det
hvide papir, ofte blot et A4-ark, som udgangspunkt for store eksistentielle emner
som livet, døden, troen, tvivlen, opstandelsen – men også dramatiske og eventyrlige
fortællinger. Ud af papiret skærer han silhuetter, som transformeres til små fantastiske 3-dimensionelle figurer, som ofte
står i kontrast til den silhuet, som de efterlader. Peter Callesen vil præsentere os
for sine mange værker samt fortælle om
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Rejse til Færøerne i sommeren 2017,
fra d. 26. juni - 3. juli
Efter frokosten har vi fået mulighed for
at se Krigsmuseet i Midvagur, hvor vi får
en rundvisning af museumsguiden.
Laksebruget bliver nemlig ikke klar til
turister i 2017.
Hele programmet ligger på www.odensevalgmenighed.dk. (der tages forbehold).
I næste kirkeblad fortæller vi om de spændende fyraftensmøder i foråret 2017 om
Færøernes kultur, natur og historie. Disse
er for alle interesserede.

”at rejse er at leve” skrev H.C. Andersen.
Opdateringer fra rejseudvalget. Det er dejligt, at der nu er 19 rejsedeltagere og flere
er på vej. Der er plads til max 25. Prisen er
nu kr. 12.100 pr. deltager i dobbeltværelse
og et tillæg for enkeltværelse på kr. 2.250.
Dagsprogrammet for 5. dag er ændret lidt.
Vi skal besøge en af Færøernes berømte
kunstnere Pòl Skardenni, der vil fortælle
og vi skal se noget af hans kunst.

Hvis man er interesseret i denne rejse må
man meget gerne henvende sig til én fra
udvalget. Vi tager gerne imod tilmeldinger.
Inger Bergeon...................................66125705
Helene Sønderby.............................26188301
Ebba Abildgaard...............................31201258

Brunkul og kunst på heden
Udflugt med industri og kunst lørdag
d. 8. oktober til Herning kl. 8.00 - 18.00.

flugterne udsolgt i løbet af ½ time). Først
efter accept af tilmelding indbetales til:
Reg. nr. 6845 konto 1334582.

Årets fælles kunstudflugt med Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed går
til egnen omkring Herning. Vi skal besøge
brunkulsmuseet i Søby og Birk Centerpark,
– den lille bydel ved Herning med så stor
kunst, flere museer, landskabskunst og
mange uddannelsessteder. Se vores hjemmeside om dagens gode program. Afgang
i bus fra Dannebrogsgade.
Pris: 485, kr. (dækker transport, kaffe, frokost, entréer og guider).
Tilmelding til Poul Thage Pedersen fra
tirsdag d. 13. september kl. 10.00.
Helst pr. mail: poulthage@gmail.com eller
evt. telefon 66189201. (de andre år er ud6

			

gudstjenester

September
4/9		

10.00

15.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

11/9		

16.30

TEMA

Inger Hjuler Bergeon

18/9		

10.00

17.s.e.trin.

Jørgen Flensted-Jensen

25/9*

10.00

Høstgudstjeneste

Inger Hjuler Bergeon

Oktober
2/10		

16.30

TEMA

Inger Hjuler Bergeon

9/10		

10.00

20.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

16/10

10.00

21.s.e.trin.

Mette Marslund

23/10

10.00

22.s.e.trin.

Jørgen Flensted-Jensen

30/10* 10.00

23.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

November
6/11		

10.00

Alle Helgen

Inger Hjuler Bergeon

13/11

16.30

TEMA

Inger Hjuler Bergeon

20/11

10.00

sidste sønd. i kirkeår

Inger Hjuler Bergeon

27/11

10.00

1.s. i advent

Inger Hjuler Bergeon

* betyder, at der kl. 12-12.40 er fortælletime for 6-10-årige.

www.odensevalgmenighed.dk
Døbte:
Aske Armose Storm

Døde:
Anders Ole Korsholm Billund

Det er lidt, men betyder meget!
– og Annalise (vores kirketjener) har købt
en megaflot spand til formålet. Hermed
Trines opfordring:

siden sidst

Brædstrup. Lysene bliver solgt i vore genbrugsbutikker rundt i landet, og pengene
fra salget går til Danmissions arbejde i udlandet, bl.a. fattigdomsbekæmpelse, sundhedsarbejde og selvfølgelig også kirkens
arbejde.

Kære kirkegænger
Danmission samler lysstumper ind i kirken.
Så hvis I har lysstumper, vil vi meget gerne
have dem. De bliver brugt til at støbe nye
lys af på Danmissions lysstøberi i Ring ved

Venlig hilsen
Trine Ketelsen
Frivillig i Danmission i Vindegade.
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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,
odense.valgmenighed@gmail.com
65 96 22 98 og 61 41 00 52
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 20 74 19 45
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
Christina Redtz Rønlev (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Pia Valbak Schmidt
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.
Vi modtager ingen økonomisk støtte fra stat eller kommune,
men afholder alle udgifter udelukkende ved medlemmernes
bidrag. 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. 21 38 52 59

