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FERNISERING

- søndag den 12. september 2010
Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et
spændende tiltag, nemlig fernisering af
Grethe B. Hansens grafiske billeder.
Grethe berettede beskedent, at hun
var blevet kraftigt opfordret til at udstille sin produktion, og at hun nærmest
betragter sig selv som en glad amatør.
Grethe behøver ikke at være så beskeden her i Jantelovsland, thi hendes billeder er gode for øjet, de har balance,
dybde og fint farvevalg.
Grethe er begyndt sin kunstneriske
bane i en moden alder, har modtaget
undervisning, og har garanteret arbejdet meget med sine motiver. Men arbejdsomhed og undervisning hjælper
ikke, hvis ikke talentet er til stede, og
at Grethe har talent er uden for enhver
tvivl.
Undertegnede er især meget betaget
af de to billeder med morgenfruer. Her
ser man virkelig, hvordan farver giver
forskellige indtryk af samme motiv.
Man ved det jo nok, når der skal males
store flader i et hjem, men at det også
gør en så stor forskel i et lille billede,
kan også forundre lidt.
Det er altid hyggeligt, når der sker lidt
andet i kirkerummet, især når det bunder i kvalitet. I skrivende stund har jeg
endnu til gode at høre Grethe fortælle
om processen førstkommende onsdag.
Det glæder jeg mig til.

Liss-Lotte Talbro

2

Arrangementkalender 2010
30/9
19.00
13/10
10.00
13/10
19.00
		
2/11
19.00
10/11
10.00
		
11/11
19.30
		
23/11
19.00
1/12
19.00
14/12
19.00

Frihed: Samtaleaften på Fagskolen. Arr. OV og OH
Onsdagsmøde: Kristoffer Bach Nielsen fortæller om Uganda
Peter Bastian:”Gå aldrig ned fra scenen.”
Arr. Odense Højskoleforening.
Vigga Bro ”Det er lagringen, der gør det”. Arr. OV og OH.
Onsdagsmøde: Arian Mahmoudikashani fortæller
om kulturmøder mellem Iran og DK
Erik A Nielsen: ”Bibelen som billedbog” på Odense Friskole
Fællesarrangement mellem OV og OF, se omtale.
Adventsmøde med domprovst Henrik Wigh-Poulsen
4.Sct.Georgsgilde adventskoncert
Fransk julegudstjeneste

2011
12/1
10.00
9/2
10.00
9/3
10.00
22/3
19.00
30/3
19.00
		
6/4
19.00
7/5
7.15
28/5-4/6		

Onsdagsmøde
Onsdagsmøde
Onsdagsmøde
Årsmøde
Hans Jørgen Bonnichsen: Nolde; grænser og kunst og politik.
Arr. OV og OH
Anne-Cathrine Riebnitzsky: Kvindernes krig. Arr. Læsekredse
Tur til Husum, Mikkelberg og Noldemueet. Arr. OV og OH
Rejse til Bourgogne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I slutningen af januar 2011 begynder vi på 5-6 fyraftensmøder om Frankrigs
kultur, historie, mad, indre politik, kunst bl.a.
Disse møder er for alle, der interesserer sig en smule for Frankrig. Der vil hver
gang være en ”smag på Frankrig” i form af en egnsvin/ost eller kage. Pjece fremlægges inden. Om Frankrigsrejsen ligger der information i kirken og på vores
hjemmeside. Man er velkommen til at spørge mere hos Helene/Poul Thage på
tlf: 66 18 92 01.

FoTOS

Siden sidst

Foto forside: Poul B. Nielsen.
Fotos s. 2: Poul B. Nielsen.
Foto s. 4: Valgerdur H. Larsen

Døbte:
Anton Kildegaard Nonved Rasmussen
Døde:
Edith Mathiasen

3

UGANDA
Onsdag d. 13.10 fortæller Kristoffer
Bach Nielsen om et besøg i Uganda i
marts måned 2010. Kristoffer var sammen med en lille gruppe andre danskere inviteret af Folkekirkens Nødhjælp
for at se, hvad gavebidragene bliver
brugt til.

Det foregår i valgmenighedskirken kl.
10.
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Det er lagringen, der gør det

Vigga Bro fortæller den 2. november 2010 kl. 19.00
i Odense Valgmenighedskirke
Selv siger Vigga Bro om denne aftens
tema:
”Det er med historier - som med mennesker - som med vin: Har man lagret
godt er det ok at blive gammel.
Det er gamle historier og historier om
at blive gammel.”
Vigga Bro er skuespiller og fortællerske. Hun turnerer Danmark
rundt med gode fortællinger
og for hende er god ikke et
andet ord for fin, men med
god mener hun, at der skal
være godhed i det. Som
hun har sagt i et interview:
”Jo, jeg elsker sjove, lette
og humoristiske historier.
Men der skal være noget
bund i det”.
Vil man vide mere,
kan man se på:
www.viggabro.dk

Det er gratis for medlemmer
af OH eller OV. Andre: 50 kr.

Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed er fælles om at invitere til en charmerende fortælleaften med bid og vid.

Alle betaler 30 kr. for forfriskning.

gudstjenester
Desværre må vi meddele, at Inger Bergeon er sygemeldt året ud p. gr. a. ”postviralt træthedssyndrom”, opstået efter
infektion.
Inger vil gerne, at vi hilser fra hende
med tak for mange venlige hilsner og
forespørgsler.

Menighedsrådet sørger for afløsere i
den kommende periode, men har p.t.
ikke alle aftaler på plads. Man kan gå
ind på hjemmesiden og holde sig orienteret ang. gudstjenesterne.
Henvendelser rettes til Lone Ejdrup
Nielsen, tlf. 6619 2928 eller mail: lone_
ejdrup@galnet.dk.

LEN
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”Bibelen som billedbog”
Foredrag med Erik A. Nielsen

Torsdag den 11. november kl. 19.30 på
Odense Friskole.
Arrangeret af Odense Friskole og
Odense Valgmenighed i fællesskab.
Erik A. Nielsen er aktuel med bogen
”Kristendommens retorik”.
Bogen forsøger at åbne og optegne de
mange linjer, der fører fra de bibelske
skrifter op igennem 2000 års europæisk tradition. Den tjener som introduktion til kristendommen, et forsøg på at
bryde den ”store kode” og læse sig ind
i de kristne kulturers vigtigste forudsætning. Værket studerer billedsprogets
store spændvidde.
For at kunne tale sammen er det nødvendigt at kende sproget.

Erik A. Nielsen, Erik Aksel Nielsen, f. 1941,
dansk litteraturhistoriker, ansat ved Københavns
Universitet fra 1969, fra 2005 som professor.

Det kan være betydningen af de enkelte
ord og ordenes oprindelse, men også ordenes brug. Nogle billeder kan ses med
øjet, andre findes som sprogbilleder.
Det poetiske sprog har plads i teologien
og skal bruges for at være levende.
Som noget nyt byder vi ind til en foredragsaften fælles for friskole og valgmenighed.
Vel mødt til en aften med et spændende
indhold!
Peter Mondrup, Odense Friskole
Lone Ejdrup Nielsen, Odense Valgmenighed
- og Odense Friskole
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Gudstjenester
Oktober
3/10 18.s.e.trin.
14.00	Jesper
			
Hougaard-Larsen
10/10 19.s.e.trin.
10.00
			
			
17/10

20.s.e.trin.

10.00

24/10 21.s.e.trin.

19.00

31/10 22.s.e.trin.

10.00

Ingrid Kjeldsen,
tidl. Ryslinge
Valgmenighed

November
7/11

Alle Helgens dag 10.00

14/11 24.s.e.trin.

10.00

21/11 Sidste s.i kirkeår

19.00

28/11 1.s. i advent

10.00

Se på hjemmesiden: www.odensevalgmenighed.dk
eller i avisen, hvem der er prædikant
Efter hver gudstjeneste er der en ”kop uformel kirkekaffe”.
7

47836

Navne og
adresser
Kirken
Odense Valgmenighed,
Dronningensgade 1, 5000 Odense C
www.odensevalgmenighed.dk
Præst
Inger Hjuler Bergeon
Finsens Allé 25, 5230 Odense M
ihb@km.dk
Tlf. 66 12 57 05
– fredag er fridag
Formand
Lone Ejdrup Nielsen
lone_ejdrup@galnet.dk
Tlf. 66 19 29 28
Kirkeværge
Anders Lundsgaard
Tlf. 66 11 64 06
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 65 93 10 04
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84
Kirketjener
Annalise Rasmussen
amta@mail.dk
Tlf. 66 17 59 20
Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 65 96 24 66
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

Om at blive medlem af
Odense Valgmenighed
At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse
sognebånd fra sin sognekirke/bopælssogn til et andet
sogn, men her er det så til en valgmenighed.
Man forbliver altså medlem af den danske folkekirke.
I stedet for kirkeskat, som opkræves via skattebetaling,
betaler man et bidrag direkte til valgmenigheden, som
bliver fradraget på selvangivelsen. Dermed svarer beløbet til den kommunale kirkeskat. Man bliver medlem ved
at henvende sig til mig og efter at have udfyldt en formular, sørger jeg for resten.
En valgmenighed modtager ingen støtte fra stat og
kommune.
Inger Hjuler Bergeon

one2one grafisk produktion · 66 121 121

