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NY KUNST I SOGNEHUSET 
Doneret af Ny Carlsbergfondet

Efter den længe ønskede istandsættelse af sognesalen, 

den gamle kirkesal fra 1922, besluttede menighedsrådet at 

ansøge Ny Carlsbergfondet om kunst til de hvide vægge.

I april afsendte vi ansøgningen. Ønsket var at vores smuk-

ke kirkerum med glasmosaikkerne blev bundet sammen 

med rummene i sognehuset af kunst, der åbner mod det 

høje og inspirerer til refleksion og samtale.

Det endte med at blive en omfattende bevilling på 10 

 værker, alle af nyere dato, som ankom den 11. oktober.

Nu har sognehuset fået en udsmykning, der omfatter hele 

komplekset fra gangarealet, til atriumgården, mødelokalet 

Kingostuen, salen og præsteværelset. Alle værkerne er 

af kunstnerisk høj kvalitet og kalder på fordybelse. Der 

er tale om oliemalerier, kunstfotos, skulptur og relieffer, 

og kunstnerne tæller Anna Bjerger, Martin Bigum, Seppo 

 Mattinen, Per Bak Jensen, Erik Heide, Jay Gard.

Menighedsrådet indbyder alle interesserede til at komme 

og fejre den store donation fra Ny Carlsbergfondet til en 

Kunstmatiné lørdag den 11. januar kl. 11.00-13.00.

Menighedsrådet

Samtaler 
om litteratur
Onsdage den 11.  december, 
den 15. januar, den 12. 
 februar og den 11 marts 
kl. 10.00 i konfirmandstuen

Vi mødes af lyst til at læse, 

men også for at samtale og 

lytte til hinandens oplevelser 

med læsningen.

Nogle gange læser vi klas-

sikere. Andre gange moderne 

litteratur.

Den 11 december: 

Halldór Laxness: ”Salka Valka”

Den 15.januar: 

William Heinesen: 

”De fortabte spillemænd”

Vi har endnu ikke valgt  bøger 

til den 12. februar og den 

11. marts. Følg med på kirkens 

hjemmeside herom.

Henvendelse kan ske til 

Per Lysgård Madsen

BABYSALMESANG
Ved Louise Odgaard

8 torsdage kl. 9.30-11.00

Januar: 9., 16., 30. 

Februar: 6., 27. 

Marts: 5., 12., 26.

Tilmelding til 

 kirkekontoret 

tlf. 66125657

HERREKLUBBEN 
– SAMTALE OG DEBAT
I konfirmandstuen 
den 2. onsdag 
i  måneden 
kl. 17.00-19.30

11. december
JULEMØDE
– Biskop Tine 
 Lindhardt  besøger 
Herreklubben 
 denne aften.

8. januar
FRA JÆGERSOLDAT 
TIL  POLITI BETJENT 
– Leif Sigvard kom-
mer og fortæller om 
sit liv først som jæ-
gersoldat og dernæst 
som politibetjent i 
 Odense med fokus 
på de sager han har 
været involveret i. 
Desuden skal vi drøf-
te klubbens struktur, 
vælge et programud-
valg og komme med 
ideer til kommende 
arrangementer.

12. februar
Vi får besøg af Lars 
 Stærmose som vil 
berette om 25 års 
 arbejde i ØK fordelt 
på flere kontinenter, 
heraf de fleste år i 
Thailand.

Af hensyn til 
 forplejning, 
 tilmelding 
tirsdagen før til 
lenebochr@ 
mail.tele.dk 
eller kirkekontoret.


