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Kære alle
Vores prædikestol har fået nyt udtryk.
Frits Rasmussen fra Ringe har på fornemste vis gengivet fortællingerne: Jesu
fødsel, Den 12-årige Jesus i Templet,
Jesus i Gethsemane Have og Korsfæstelsen i prædikestolens fire felter.
Det har været en spændende proces.
Menighedsrådet har i samarbejde med
Frits udtrykt ønsker om hvad vi kunne
tænke os, og herefter har motiv og
farvevalg været overladt kunstnerens
udtryk. Vi er glade for det vellykkede
projekt. Billederne er aftagelige og

således midlertidige, vi holder indvielse af dem til høstgudstjenesten d. 1.
oktober.
Henover sommeren har malerne været
i gang med den gule farve. Storstue,
graverbygning og præstegård står nu
nymalet og lyser efteråret så smukt i
møde med sin varme glød.
Hermed de bedste ønsker om et smukt
og farverigt efterår. På glædeligt gensyn.
Ina Aagaard

Konfirmander – store og små Formiddagshøjskole: Tirsdag
For konfirmanderne begynder konfird. 12. september kl. 10-12
mandforberedelse onsdag d. 6. september fra kl. 8-9.45.
D. 16.-17. sept. tager vi på konfirmandlejr til Thurø samt afsluttende
koncert i kirken søndag med ”Moses:
”Andreas”.
Vi skal se teater i Odense Valgmenighed
i samarbejde med de fynske frie menigheder tirsdag d. 3. okt. Kl. 18.30.
Minikonfirmand for alle tredje-klasseelever. Torsdage efter skole d. 5., 12.,
26. oktober og d. 2., 9. november. Vi
skal se, høre og opleve de gode gamle
bibelfortællinger, besøge kirkegården
og op i kirketårnet. Vi holder afslutning med børneopera og pizza i kirken
søndag d. 12. november kl. 11.

Vi synger fra højskolesang
bogen i præstegården tirsdag
d. 5. september kl. 10-12

Gerda og Jens Christian Hvelplund
fortæller og viser billeder fra deres rejse
til Togo og Benin. En spændende rejse
hvor mødet med en hel anden kultur
gav mange gode oplevelser. Et af målene var at besøge nogle af Børnefondens
projekter, herunder deres eget sponsorbarn. Der er kaffe og rundstykker.

Fortælle-koncert for de unge
med ”Moses Andreas” søn
dag d. 17. september kl. 11

Den elektroniske popduo Moses: “Andreas” består af sangskriver og vokalist
Andreas Odbjerg og lyddesigner og producer Moses Fiellau fra Odense. Deres
nye radiohit ”Gazeller” er her i sommer
blevet spillet dagligt. Ina fortæller om
teksterne og introducerer numrene.

Denne gang tager vi fat på efterårssangene og drikker kaffe ind imellem.

Tak for lån af de smukke unge mennesker.
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Moses: “Andreas” optræder i kirken d. 17.
sept.

Høstgudstjeneste søndag
d. 1. oktober kl. 11

Vi indbyder til en dejlig høstgudstjeneste medvirkende folkemusiker-duoen
fra Pederstrup: Anna Aagaard og Frey
Klarskov. Ved samme lejlighed fremvises de nye motiver på vores prædikestol
malet af Frits Rasmussen fra Ringe.
Efter gudstjenesten går vi til frokost i
storstuen til lidt mere folkemusik. Her
kan man få smag for kirkens nye øl fra
Midtfyns Bryghus med motiv på øl-etiketten af Bent Bjerring, i øvrigt tidligere
elev af Børge Rasmussen hvis malerier vi
i øjeblikket har udstillet i storstuen.

Anna Aagaard og Frey Klarskov spiller til
høstgudstjeneste 2017.

være erfaren korsanger for at være med
og undervisningen er gratis. Gudstjenesten begynder kl. 16 og vil vare ca.
45 min.

Efterårsmøde onsdag d. 11.
oktober kl. 18-20 foredrag af
Ôzlem Cekic

Oplev skuespiller Agnethe Bjørn og
pianist Lisbeth Sylvest i teaterforestillingen ”Til bords med Luther”. Tjenestepigerne har lyttet ved bordene og
det er ikke småting de har hørt.

I samarbejde med Sdr. Nærå Friskole inviterer vi til en spændende foredragsaften.
Ôzlem fortæller om, hvordan det er
som helt ung at blive gift i et arrangeret
ægteskab, og hvad det kræver at bryde
ud af ægteskabet og begynde en tilværelse som enlig mor. Det er en personlige historie om, hvordan Özlem Cekic
gik ind i fagbevægelsen med et ønske
om at hjælpe andre – et projekt som
blev begyndelsen på hendes vej til Folketinget. Samtidig er det historien om
et underklassedanmark, der er skjult
for de fleste. Under pausen vil der være
lidt at spise og drikke.

Kor-gudstjeneste søndag
d. 8. oktober og søndag d. 19.
november kl. 16
Som noget nyt afprøver vi konceptet
kor-gudstjeneste for alle der har lyst,
under ledelse af Janne Wind. Vi mødes
kl.15 og indstuderer et par rytmiske
korsange og de salmer vi skal synge til
selve gudstjenesten. Man behøver ikke

Formiddagshøjskole: torsdag
d. 26. oktober kl. 10-12

Agnethe Bjørn og Lisbeth Sylvest optræder
i formiddagshøjskolen.

Ôzlem holder foredrag til efterårsmødet
2017.
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”Opera og pizza” søndag
d. 12. november kl. 11

Fortælle-koncert for børn, unge og
voksne af Jesper Buhl, som i mange år
har været leder af Den Fynske Opera
og hans kone pianisten Hanne Bramsen Buhl. Sammen har de givet mindst
500 koncerter for børn og unge. Vi
begynder i kirken og spiser herefter
pizza i storstuen.

Jesper Buhl og Hanne Bramsen Buhl
optræder til ”Opera og pizza”.

Børne-ungekor ved Jane Wind
Janne Wind starter igen kor for alle
sangglade børn og unge: pop, gospel,
jul og popsalmer, i alt 5 mandage: D.
23. og 30. oktober, d. 6. d. 20. d. 27.
november, alle dage fra kl. 17-18.45.
Kontakt janne@jannewind.dk for mere
info. Børnene vil synge for os til gudstjenesten d. 1. søndag i advent.

Filmklub

Tirsdag d. 7. nov. kl. 19 viser vi ”The
Crying Game”
En britisk romantisk dramafilm fra
1992 instrueret af Neil Jordan og med
Forest Whitaker, Miranda Richardson
og Stephen Rea i hovedrollerne. En
britisk soldat bliver taget som gidsel
af IRA. Mellem ham og hans vogter,
Fergus, opstår der et varmt venskab og
en særlig fortrolighed. Historien udvikler sig til en kærlighedsfortælling om
forførelsens væsen og seksuel identitet.
Vi begynder med en højskolesang, ser
filmen med et glas vin/øl og snacks til,
drikker kaffe og taler lystigt, inden vi
slutter med en sang senest kl. 22.

Tag med valgmenigheden på
højskole til Bornholm
d. 12.-18. august 2018

Oplev det smukke Bornholm i godt
selskab af de tre menigheder: Sdr. Nærå
og Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge
Frimenighed. Vi deler højskolens 100
pladser imellem os, men da vi ikke kan
vide på forhånd om vi fylder alle pladserne op, beder vi om tilmelding senest
d. 8. dec. 2017. Der er tilmelding til
præsten. På tilmeldingen skal stå hele
CPR, navn, adresse, tlf., email, enkeltværelse/dobbeltværelse (da sammen
med hvem).

Pris for dobbeltværelse er 4250 kr. samt
ekstra 1000. kr. for transport med bus
og færge retur. Der er få enkeltværelser
mod ekstra betaling af ca. 500 kr.

Viede

Maja Illum og Christoffer Bennike,
Årslev, viet d. 1. juli 2017
Hjertelig tillykke

Døde
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Døbte

Loui Kerr Hald, døbt d. 12. marts
2017. Søn af Marie Kerr Hald og Paul
Erik Kerr Hald, Pederstrup.
Alfred Erling Wismar Nakos,
døbt d. 19. marts 2017
Søn af Cathrine Naja Nakos og Morten Wismar Nielsen, Odense.
Bror Elkjær Heinecke, døbt d. 30. april
2017. Søn af Anne Elkjær Knudsen og
Rasmus Demuth Heinecke, Odense.
Alfred Laage Stentebjerg, døbt d. 30.
juli 2017. Søn af Louise Laage Stentebjerg og Morten Laage Stentebjerg,
Årslev.
Walter Eshøj Dokkedahl, døbt d. 13.
august 2017. Søn af Pernille Astrid
Dokkedahl og Daniel Eshøj Dokkedahl, Årslev.
Hjertelig tillykke

Alice Jørgensen Pedersen, Smedebakken,
Tarup. Bisat d. 8. april 2017
Henning Albrecht Wolfram Eichberg,
Æblegrenen, Odense.
Bisat d. 29. april 2017
Bendt Flemming Madsen, Prices Havecenter, Faaborg. Bisat d. 23. maj 2017
Niels Peder Johansen, Åvej, Sdr. Nærå.
Bisat d. 24. maj 2017
Arthur Sørensen, Bøgeparken, Årslev.
Bisat d. 6. juni 2017
Æret være deres minde

Kontakter
Bestilling af Storstuen:
Pia Tornbjerg Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
Formand:
Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
Graver:
Ejvind Kristiansen
Tlf. 65 97 21 53
Mobil 21 75 31 53
Organist:
Hans Peter Soelmark
Tlf. 65 90 21 54
Kasserer:
Else Rasmussen
Tlf. 65 97 23 01
else@rasmussen.mail.dk
Præst:
Ina Balle Aagaard
Tlf. 65 99 11 02, 31 72 31 69
ina@valgmenigheden.dk
Mandag er fridag
Kirkeværge:
Anne Marie Christensen
Tlf. 65 97 30 06
Servicemedarbejder
Pia Pedersen
Tlf. 40 88 45 04

Hella Joof holder foredrag på højskole
dagen 2017.

Følg med på vores hjemmeside:
valgmenigheden.dk
Og find os på
www.facebook.com/valgmenigheden

Gudstjenester og arrangementer:

Fra højskoledagen 2017.

Ina Aagaard
Jørgen Flensted-Jensen
Ina Aagaard, koncert med Moses Andreas,
som afslutning på konfirmandlejr
Ina Aagaard
Ina Aagaard, Høstgudstjeneste med folkemusik af
Anna Aagaard og Frey Klarskov fra Pederstrup
Ina Aagaard, kor-gudstjeneste.
Kom og syng fra kl. 15
Ina Aagaard
Poul Erik Steffansen
Ina Aagaard
Ina Aagaard, Allehelgen
Klassisk koncert for børn og voksne og vi går
i storstuen og spiser pizza
Ina Aagaard, korgudstjeneste.
Kom og syng fra kl. 15
Michael Nielsen
Ina Aagaard, 1. søndag i advent

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Kirkebilen bestilles ved Ina.
Søndag d. 3. september
kl. 11
Søndag d. 10. september
kl. 19
Søndag d. 17. september
kl. 11
		
Søndag d. 24. september
kl. 11
Søndag d. 1. oktober
kl. 11
		
Søndag d. 8. oktober
kl. 16
		
Søndag d. 15. oktober
kl. 11
Søndag d. 22. oktober
kl. 11
Søndag d. 29. oktober
kl. 11
Søndag d. 5. november
kl. 19
Søndag d. 12. november
kl. 11
		
Søndag d. 19. november
kl. 16
		
Søndag d. 26. november
kl. 11
Søndag d. 3. december
kl. 11

