September · Oktober · November · 2019

Pieter Bruegel den Ældre, Høst, 1565.

aktiviteter

11/9

September

10–12	Onsdagsmøde med Marion Knutz-Kempendorf:
Grænsegænger mellem tysk og dansk kultur; at være i
et mindretal.
12/9
16.30 Fyraftenssang med Rie Bech.
15/9
11.15	Åbning af kunstudstilling Hus af lys med kunstnerne Uwe Appold
og Matthias Kempendorf.
22/9
15.00 Koncert m. Henschel Kvartetten**
24/9
19.00 Informationsmøde om rejsen til Gotland og Øland juni 2010.
25/9
18–21	Charcuteri, chokolade og Chopin med pianist
Alexander Ventegodt.
		18–19.30 fællesspisning
		19.30–21	Alexander Ventegodt spiller Chopin og fortæller om musikken.
28/9 9–15.30 Hyggelig arbejdslørdag i kirken

3/10
5/10
20/10
27/10

5/11
7/11
13/11
17/11
18/11
27/11
30/11

Oktober

16.30 Fyraftenssang med Randi Weeks og Marianne Schroll.
8–19	Ekskursion til Fjordenhus/Vejle & Den gl. By samt nye havn i
Århus.*
15.00	Koncert m. Trio Westwood ( Elizabeth Westenholz, piano,
John Kruse, clarinet og Kim Bak Dinitzen, cello)**
10.00 Fællesgudstjeneste -ud-af-huset - i Vejstrup Valgmenighed.

November

19.00 J O B – et enkelt menneske. Teater og musik. *
16.30 Fyraftenssang med Kirsten Nonnemann.
10–12	Onsdagsmøde med Agnete Holm Hvidt:
Fynske sagn og eventyr – fortalt på fynsk.
15.00 Koncert m. Dahlia String Trio og Henrik Goldschmidt. **
10–13	”Synd hos Grundtvig?” – foredrag arr. af Grundtvigsk Midtbane.
19.00	Forfatter Christina Hesselholt fortæller om sin bog: ”Virginia is
for Lovers”. Arr. Højskoleforeningens læsekredse.*
11–14 Julekrybbeværksted for små og store.

December
5/11

16.30	Fyraftenssang med Ingeborg Markvard A. og Finn Henriksen
Sange og billeder om og af fugle.

* samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed. Se omtale.
** koncert arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE.
Koncerterne har et utroligt højt niveau og der er en rar stemning. Medlemskab af foreningen koster
200 kr (75 kr. for studerende) og billet pr. gang 50 kr, men gratis for studerende, der er medlem.
Se mere på KAMMERMUSIK ODENSE’s hjemmeside.
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Dette billede af høst, af arbejde og af hvile, er malet i 1565 af Pieter Bruegel den Ældre
(1525–1569). Det har en rigdom af detaljer, selvom det kun er 117x 160 cm.
Det blev bestilt af en storkøbmand i Antwerpen, Niclaes Jongelinck, og er et ud af en serie
på seks billeder af årstider. Andre berømte billeder fra samme serie er, da kvæget gennes
hjem eller af vinteren med jægere og hunde i forgrunden og børn på isen i baggrunden.
Dette billede af høst er nu på Metropolitan Museum of Art i New York
I år fejres 450 året for Bruegels død i mange europæiske storbyer. Han er en maler, som
stadig overrasker på grund af hans motiver, detaljerigdom og farver. Han er den første,
der maler livet på landet, i arbejde, i leg og til fest med nærvær, humor og solidaritet, for
han gør det uden karikatur eller ophøjet distance. Tværtimod er det rørende at se den måde,
han f.eks. maler børn på.
På dette billede af høst (som I kan finde med alle detaljer på nettet) ser man alle de forskellige stadier af høst: mejning, opsamling, binde i neg og sætte til tørre, – og nede mellem
markerne, ser man kvinder, der bærer neg hjem. Under pæretræet i skyggen er det middagspause. En tager sig en lur, mens andre sidder og spiser mælkemad, skærer af brødet
eller af den store ost. Træet er fyldt af modne pærer. Og bagved negene, oppe i et andet
træ, er en mand ved at ryste æbler ned, mens børnene samler dem op.
Der er en frodighed over alt. En overdådig høst af korn og frugt. Og menneskene falder helt
naturligt ind i denne rigdom. De arbejder, de leger, de hviler, de spiser. Arbejdet er ikke et
utaknemmeligt slid, men en del af frodigheden og glæden over den.
Når vi har valgt dette billede til forside, er det netop på grund af den frodighed, som lyser
én i møde. Naturens gule farver og menneskenes hvide tøj lyser af glæde. De gule farver
er ligeså varme som Van Goghs 300 år senere. Også han malede høstbilleder som en hyldest til livet og til skaberværket. Og også han malede kvinder og mænd, der arbejder med
jorden, så man virkelig kan se, hvilket arbejde, det kræver at skaffe mad.
Frodighed og nødvendighed på én og samme gang.
Høst – og det at fejre høsten – er jo både at se menneskers evne til at arbejde og at takke
for den gavmildhed, som naturen giver fra sig.
Inger Hjuler Bergeon
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Fællesgudstjeneste
27. oktober i Vejstrup Valgmenighed
Siden 2013 har de grundtvigske fri-og valgmenigheder på Fyn efter tur indbudt hinanden
til en fælles gudstjeneste med frokost (eller morgenmad). Vi var vært i 2013 og i 2018,
– begge gange med kunst, musik og fortælling efter frokosten. Søndag d. 27. oktober
inviterer Vejstrup Valgmenighed til gudstjeneste kl. 10 med efterfølgende tag-selv-frokost.
Vi vil organisere en fælles kørsel fra Odense samt fælles mad til tag-selv-bordet.
Meld til inden tirsdag d. 22. oktober hos Inger (ihb@km.dk).

Som vanligt vil der igen i år være julekrybbeværksted i Odense Valgmenighed for både
store og små, lørdag den 30. november 2019. Det har de tidligere år været nogle
rigtig hyggelige og produktive timer, hvor vi på tværs af alle aldre har hygget med at
lave et stort fælles julekrybbetableau. I er velkomne til at komme med nye idéer til
materialer og ”udtryk”.
Julekrybbeværkstedet afholdes fra kl. 11.00–14.00 og der vil være hotdogs til frokost
inden vi runder af.
Tilmelding kan ske til Inger Bergeon på mail eller telefonisk (se oplysninger på bagsiden af bladet) inden den 28. november.
Vi glæder os til at se jer alle, store som små, til nogle fornøjelige julehygge-timer.
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Rejse til Gotland – Øland i 2020
Øland - møller

6 dage: 8.–13. juni

Øland - møller

Sveriges to største, smukkeste og mest spændende øer på én rejse.
Slotsruin Øland
GotlandBorgholm
og Øland
har det hele: azurblåt vand, kalkstenssøjler, en hansestad med ringmur,
klitter, sandstrande og en fascinerende historie. Her smelter spændende fortid sammen
med en smuk natur omgivet af hav fra alle sider. I Gotlands ”hovedstad” Visby, hvor vi
overnatter i fire nætter, går vi rundt i snævre gyder, der er omkranset af middelalderens
ringmur, mens vi på øens klinter kan nyde himmel og hav, så langt øjet rækker. Langs
kysten finder vi små fiskelejer, hvor tiden har stået stille, mens gaderne i Visby emmer af
Solliden Slot Øland
liv, hyggelige butikker og caféer. Vi bor også to nætter i den gamle kroningsby Kalmar og
tager herfra på rundtur på Øland. Her oplever vi øens kontraster fra det øde og barske til
det frodige og frugtbare.
Borgholm Slotsruin Øland
Afrejse med bus mandag den 8. juni fra Dannebrogsgade – (tidspunkt oplyses senere).
På turen mod Gotland besøger vi den gamle middelalderby Åhus. Vi kører videre til
Oskarsham, hvorfra vi sejler til Visby på Gotland.
Her skal vi opleve mange spændende seværdigheder.
Domkirken i Visby, Grötlingbo kirke,
Solliden Slot Øland
Kattlunds gård, øen Fårø og meget mere. – På Øland besøger vi bl.a. Himmelsberga,
Borgholm Slotsruin og Solliden Slotspark. Sidste dag rundvisning på Kalmar Slot.
Prisen for rejsen er kr. 7180,- i delt dobbeltværelse, incl. halvpension, alle udflugter og
entréer, dansk rejseleder på hele rejsen. Tillæg for enkeltværelse er kr. 1850,-.
Det tilrådes at have en rejse- og afbestillingsforsikring.
Medbring gyldig billedlegitimation (pas/kørekort). Der er mange brostensbelagte gader,
og vi skal ofte gå i ujævnt terræn, så vores rejsearrangør Klingenberg Rejser anbefaler,
at turen er velegnet for alle, som er godt gående.
I kirken ligger der en folder med udførlig rejsebeskrivelse, og I kan læse denne på www.
odensevalgmenighed.dk – Der vil senere blive afholdt fyraftensmøder om Gotland og
Øland.
Orienteringsmøde om turen til Gotland og Øland ved rejseleder fra Klingenberg rejser
tirsdag den 24. september 2019 kl. 19
Vi anbefaler hurtigt tilmelding, som skal ske til: Klingenberg Rejser, Fulbyvej 4T,
4180 Sorø, tlf. 5852 3200, klingenberg-rejser.dk
Er der spørgsmål til rejsen, må I gerne kontakte rejseudvalget:
Helene Sønderby: 2618 8301 – Alis Egekjær: 6614 3377 – Ebba Abildgaard: 3120 1258
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Arkitektur og byrum
5. oktober kl. 8–19
Ekskursion til Fjordenhus, Vejle Fjord og Den gamle By i Århus
Først kører vi til Fjordenhus og ser Olafur Eliassons spændende bygning. Et værk, hvor
byggeri og kunst er smeltet sammen, – og smeltet sammen med naturen.

Dernæst kører vi til Den Gamle By i Århus, hvor vi skal se udstillingen ”Århus Fortæller”; en udstilling der blev åbnet i 2017, da Århus var europæsik kulturhovedstad. Man
følger byens udvikling fra vikingetid til nutid, fra bispeby over industri- og havneby
til moderne storby. Der er historiske miljøer, filmiske effekter, spil og aktiviteter og
udstillingen er bla. kendt for at have et rigtigt damplokomotiv sænket dybt ned under
jordens overflade, for udstillingen ligger under jorden.

Turen er et samarbejde med Odense Højskoleforening og der er max. 54 pladser.
Prisen er 550 kr. som inkluderer bus, entré, formiddagskaffe, frokostplatte med
1 drikkevare og kaffe. Bemærk at der er toppede brosten i Den Gamle By.
Tilmelding skal ske på følgende måde:
Fra onsdag d. 11. september kl. 10.00 (og ikke før) pr. mail til Hanne Staack:
staack.hanne@gmail.com. Oplys forening (Odense Valgmenighed eller Odense Højskoleforening) og dit navn.
Efter accept af tilmelding og senest d. 20. september indbetales de 550 kr. på konto:
reg.nr. 6845 – konto 1334582. Oplys navn eller OH-medlemsnummer og ”Aarhus”.
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Kunst i kirken
15. september – 3. november 2019.
Vi åbner en kunstudstilling i kirken søndag d. 15. september lige efter gudstjenesten,
hvor de to kunstnere vil være til stede.
Uwe Appold og Matthias Kempendorf har før udstillet sammen i Marienkiche i Lübeck
og det er værker fra denne udstilling, som sættes op hos os.
Udstillingen har de kaldt: ”Hus af Lys”. Inspirationen kommer fra nedenstående digt, hvor
opstandelse opleves som noget, der allerede viser sig i dette liv, – en almindelig hverdag.

Her et par fotos udstillingen i 2018 i Marienkirche i Lübeck.

”Hus af Lys” med Uwe Appold
og Matthias Kempendorf
Uwe Appold, som har mange udstillinger i Tyskland, kender I fra det blå faste-billede,
Hungertuch, som vi havde i kirkebladet i februar. Matthias Kempendorf kender I fra
flere udstillinger i vores kirke, bl.a. installationen ”Passio” i 2010 og de 2 billedudstillinger i 2011: ”Taol maen”- en slags porte og i 2013: tolv billeder over sætningen ” Sig
kun et ord”; alle billeder lavet med indfarvet voks, enkaustik.
Hus af Lys – Digt af Marie Luise Kaschnnitz (31.01.1901 – 10.10.1974)
„Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehung auf
Mitten am Tage
Mit unserem lebendigen Haar
Mit unserer atmenden Haut
Nur das Gewohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von Palmen
Mit weidenden Löwen
Und sanften Wölfen.
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus.
Und dennoch leicht
Und dennoch unverwundbar
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.“

”Undertiden står vi op
står op til opstandelse
midt på dagen
med vores levende hår
vores åndende hud
kun omgivet af det vante.
Intet Fata Morgana af palmer
med græssende løver
og blide ulve.
Vækkeurene stopper ikke deres tikken
de lysende visere standser ikke.
Og alligevel let
og alligevel usårligt
sat ind i en hemmelighedsfuld orden
allerede optaget i
et hus af lys.”
(Oversættelse Inger)
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Onsdagsmøder
Onsdag d. 11. september
kl. 10–12
Marion Knutz-Kempendorf :
at være grænsegænger.
Marion fortæller om at vokse op mellem tysk og dansk kultur i Haderslev i
50–60’erne; om at leve i et grænseland
som mindretal.

Onsdag d. 13. november
kl. 10–12
Agnete Holm Hvidt: Fynske sagn
og eventyr.
Agnete vil fortælle på fynsk; – og så kan
det kun blive fornøjeligt og med en egen
dybde.

Arbejdslørdag

Det er næsten ved at blive en hyggelig tradition i Valgmenigheden, at vi forår og efterår
holder en arbejdslørdag, hvor vi får lavet en masse praktiske gøremål kombineret
med hygge og snak.
Næste arbejdslørdag er den 28. september fra kl. 9.00–15.30. Vi starter med fælles
morgenbord. I løbet af dagen vil der også blive serveret frokost og eftermiddagskaffe
med kage.
Meld til på mail hos enten Inger (ihb@km.dk) eller Annalise (amta@mail.dk).
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Tirsdag d. 5. november kl. 19.00 i kirken

J O B – et enkelt menneske
en vidunderlig musikdramatisk forestilling

Med Ina Miriam Rosenbaum (alle roller) og musik af og ved Henrik Goldschmidt og
Anders Singh Vesterdahl.
Ina Rosenbaum fik Reumertprisen for årets kvindelige hovedrolle i 2018.
Forestillingen er lavet over Joseph Roths roman fra 1930: ”JOB – roman om et enkelt
menneske”. Den handler om Mendel Singer, hans kone og børn. Som Job i Det gamle
Testamente, mister han alt, fortvivler, forbander og oplever et mirakel.
Det er både dybt bevægende og morsomt, – og det gælder både ord, skuespil og den
klezmerinspirerede musik.
Det er et samarbejde med Odense Højskoleforening.
Pris: 180 kr. Forestillingen varer 85 minutter, uden pause.
Tilmelding nødvendig på følgende måde:

Fra mandag d. 16. september kl. 10.00 (og ikke før) pr. mail til: tilmelding@oh-odense.dk
Efter accept af tilmelding og senest d. 29. september indbetales de 180 kr. på konto:
reg. nr. 6810 – konto 1127832. Ved indbetaling oplys enten navn(e) eller OH-medlemsnummer samt ”JOB”.
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Charcuteri, chokolade og Chopin!
25. september 2019 kl. 18.00
Hvis dette har vakt din nysgerrighed, som mød op i kirken onsdag den 25. september
2019 kl. 18.00 til en hyggelig aften med musik af Chopin fremført af pianist Alexander
Ventegodt. Alexander vil krydre koncerten med fortællinger om komponistens baggrund, hans eget forhold til værkerne og små sjove anekdoter.
Fra kl. 18.00 til 19.30 vil der være lidt at spise og kl. 19.30 vil koncerten begynde.
Pris: 50 kr. for mad og koncert, 30 kr. for koncert alene, som betales ved indgangen.
Tilmelding kan ske ved præst Inger Bergeon enten telefonisk eller via mail (se oplysninger på bagsiden af bladet) senest mandag den 23. september.

Fyraftenssang

Fyraftenssang bliver torsdag eftermiddage og som sædvanligt kl. 16.30–17.30.
Sangværterne er fra højskoleforeningens læsekredse og fra egne rækker.
Vi er meget glade for, at de har sagt ja til at vælge og kommentere de ca. 10 sange,
vi plejer at nå, og glade for de gode pianister, der har tilbudt sig!
Torsdag d. 12. september 16.30: Rie Bech
Torsdag d. 3. oktober: Randi Weeks og Marianne Schroll
Torsdag d. 7. november: Kirsten Nonnemann
Torsdag d. 5. december: Ingeborg Markvard Andersen og Finn Henriksen.
Temaet er fugle; vi skal både synge om dem og se Finns flotte fuglefotos.
Meld dig gerne til Inger Bergeon, hvis du vil være med til at vælge sange disse torsdage: d. 9. januar, d. 6. februar, d. 5. marts og d. 2. april.
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gudstjenester

September
1/9
16.30
TEMA
Inger Hjuler Bergeon
8/9
10.00
12.s.e.trin.
Jørgen Flensted-Jensen
15/9
10.00
13.s.e.trin.
Inger Hjuler Bergeon
11.15			Udstilling ”Hus af Lys” med
U. Appold og M. Kempendorf
22/9
10.00
Høstgudstjeneste
Inger Hjuler Bergeon
29/9
10.00
15.s.e.trin.
Inger Hjuler Bergeon

Oktober
6/10
16.30
TEMA
Inger Hjuler Bergeon
13/10			
ferielukket
20/10
10.00
18.s.e.trin.
Mette Marslund
27/10
10.00		Fællesgudstjeneste Vejstrup
Valgmenighed. Afgang Odense
kl.9.00

November
3/11
10/11
17/11
24/11

10.00
10.00
10.00
16.30

Alle Helgensdag
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
TEMA

Inger Hjuler Bergeon
Marianne Rasmussen
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

December
1/12

10.00

1.s.i advent

Inger Hjuler Bergeon

– der er altid lidt ”stående kirkekaffe” efter gudstjenesten.

w w w.odensevalgmenighed.dk

Nyhedsmail
Vil du modtage nyt fra Odense Valgmenighed?
Så send en mail til odense.valgmenighed@gmail.com
Vi sender løbende nyhedsbrev om de aktiviteter der sker
i og omkring Odense
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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
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
amta@mail.dk
Tlf. 24 24 59 28
Kasserer
Henrik Therkelsen,
restato@restato.dk
Tlf. 21 69 01 48
Regnskabsfører
Rosager Regnskab
v/Lone Rosager Poulsen
mail@rosagerregnskab.dk
Tlf. 22 16 98 61
Redaktion
Christina Redtz Rønlev
(ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Louise Mosbæk
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Kontaktes senest fredag
for kørsel

Ved indmeldelsen giver man tilladelse til, at Valgmenighedens regnskabsfører kan hente oplysninger fra SKAT til beregning af medlemsbidraget. Dette er fradragsberettiget og indberettes til SKAT.

Odense Valgmenighed er kommet på Facebook
Klik ind og ”like” Odense Valgmenighed på Facebook og kom
gerne med en kommentar.

Vi henviser til den gældende privatlivspolitik på valgmenighedens hjemmeside.
kindly.dk

Svanemærket tryksag 5041 0513

Man bliver medlem af Valgmenigheden ved at henvende sig til valgmenighedens præst. At melde sig ind i en valgmenighed, svarer til at løse
sognebånd fra en sognekirke til en anden, men her sker det bare til en
valgmenighed. Valgmenighedens præst sørger for det registreringsmæssige omkring overflytningen.

Odense Valgmenighed. Dronningensgade 1, 5000 Odense C

valgmenighed?

