TORSDAGSMØDER
OG ANDRE

ARRANGEMENTER

Den hellige Maria Magdalena, omk. 1530
Den hollandske skole
(Se torsdagsmødet 21. september)

EFTERÅR 2017
Dalum Kirkeanneks
Dalumvej 112B, 5250 Odense SV

KIRKEN I DALUM
Efterårets program 2017 i Dalum Kirke byder på muligheden for at opleve
spændende mennesker og foredrag, musik, film og godt samvær.
Kirken samarbejder denne sæson med Dalum Bibliotek, Dalum-Hjallese
Lokalhistoriske Forening og Folkeuniversitetet i Odense.
Torsdagsmøderne foregår i kirkens anneks bag kirken. Mange i alle aldre
finder vej til disse formiddage, hvor vi vægter såvel samværet som
engagerede og tankevækkende foredrag meget højt. Emnerne er
mangfoldige og giver os ofte mulighed for at blive lidt klogere på livet.
Præsterne leder møderne, medens en kreds af frivillige sørger for, at ikke
mindst kaffen er klar.
BEMÆRK: Dørene til salen åbnes først kl. 9.15 af hensyn til opdækning –
og lukkes, når lokalerne er fyldte!!
Filmaftener foregår i annekset og af og til i kirken.
Koncerter og musikgudstjenester finder almindeligvis sted i kirken.
Der sker meget andet i Dalum Kirke end det du kan læse i denne folder,
så vær opmærksom på andre foldere, kirkebladet, kirkens hjemmeside,
nyhedsbrevet og eventuel omtale i medierne.
Og så er Dalum Kirke naturligvis ikke mindst et bekendtskab værd om
søndagen, hvor der holdes gudstjenester året rundt, for det meste kl. 10.
Den første onsdag i hver måned er der desuden aftensang kl. 17, gerne med
musikalske indslag.
Dalum Kirkes Menighedsråd

F

ilmstudiekreds i Dalum Kirkes Anneks

I efteråret 2017 kan du igen 5 aftener opleve spændende film.
Vi gør os umage for at vise et bredt udvalg af filmgenrer. Præsterne introducerer hver
gang kort aftenens film. Notér allerede nu nedenstående aftenforevisninger i anneksets
store sal: onsdag den 13. september; onsdag den 11. oktober; tirsdag den 24.
oktober (i kirken); onsdag den 15. november og onsdag den 29. november kl.
19.30.
Se særlig folder med filmoplysninger i kirke og anneks

K

irkevandring søndag den 20. august
”Man taler så godt, når man går”

Efter gudstjenesten inviteres man med på en
vandretur på ca. 10,5 km. Ruten er lagt af Trine
Lützen og Dorthe Tofte-Hansen. Husk madpakke
og godt fodtøj.
Se kirkeblad og hjemmeside for yderligere
information

KIRKENS NYHEDSBREV
Hvis du tilmelder dig kirkens nyhedsbrev, så bliver du mindet om, hvad der sker i
Dalum Kirke – og eventuelle ændringer eller nye arrangementer,
som ikke står i folderen her.
Klik ind på www.dalumkirke.dk og tilmeld dig.

K

irkens Døgn fredag den 8. og lørdag den 9. september

Fredag kl. 15: Åbning af Kirkens Døgn i Dalum Kirke med
mini-reformations-salmemaraton
Fredag kl. 16 og 16.30: Mulighed for besøg i kirkens tårn
Fredag kl. 17: Fra Tårernes Dal – en andagt om livet og
døden. Du kan tænde et lys i kirken, som brænder aftenen ud
Fredag kl. 18: Brød, salat og bønner – fællesmåltid i
annekset (Tilmelding senest 7/9 på 66 13 24 14))
Voksne 25 kr. / børn 10 kr.
Fredag kl. 19: Fortællinger fra Bøgernes Bog i Kirken
Fredag kl. 20.30: Koncert med Trio Hang
Fredag kl. 22: Gudstjeneste under stjernehvælvet
Lørdag kl. 10 – 12: Kirkegårdsvandring. Lær Dalum Kirkegård bedre at kende. Jytte
Raun, leder af Lokalarkivet i Dalum, tager os med på en historisk vandring på
kirkegården. Mødested: Ved Dalum Kirkes Anneks.
For mere information om de enkelte punkter, se særskilt program og kirkens
hjemmeside.
Se også: http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/kirkens-doegn

S

øndag den 10. september kl. 10
Høstgudstjeneste, konfirmander, modtagelse af ny organist,
populær pølsevogn og rejsegilde på kirkemodel

Vi gør faktisk Kirkens Døgn lidt længere, for om søndagen er der også meget at opleve
i og omkring Dalum Kirke.
Høstgudstjenesten er efterhånden blevet det festlige startskud på en ny sæson med
mange spændende arrangementer i kirke og anneks. Frivillige fra menigheden har i

dagens anledning pyntet kirken smukt, og børn i sognet inviteres som altid til at bære
medbragte frugter, blomster m.m. ind ved gudstjenestens begyndelse. Så tag lidt med
fra haven den dag.
Naturligvis medvirker kirkens kantori, organist, præster og
kirkens øvrige medarbejdere. Under gudstjenesten
præsenteres sæsonens konfirmander for menigheden. I år
har vi også valgt høstgudstjenesten til officielt at byde kirkens
nyansatte organist Marie Kristine Løkke velkommen.
Efter gudstjenesten åbner kirkens pølsevogn. Pølserne er
gratis, drikkevarer koster 5 kroner. Frugter og blomster fra
kirken sælges til et godt formål.
Modellen af Dalum Kirke i størrelse 1:30, som var et af vinderprojekterne på
Dalumdagen, præsenteres for første gang for offentligheden i annekset.
Modelbyggerne, som er lokale håndværkere, inviterer til rejsegilde og vil gerne
fortælle interesserede om byggeriet.

O

nsdag den 20. september
Heldags-udflugt til Vadehavsegnen og Noldemuseet i Seebüll
v. kirkens præster

Prisen på dagsturen er 585,00 kroner. Der betales ved tilmelding på Dalum Kirkekontor
senest 1. september (MobilePay mulig). Efter 1. september er tilmeldingen bindende.
Se nærmere indhold i særskilt program i kirke, anneks og på hjemmesiden

HUSK AFTENSANG!
Den 1. onsdag i hver måned er der aftensang kl. 17.
En stille stund midt i den travle hverdag i vores gamle kirke i Dalum.
Vi synger et par fællessalmer og hører musik (ofte er der indbudt musikere).
Nogle gange holdes en kort altergang,
andre gange fortælles der fra Bibelens skatkiste.

T

orsdagsmøde den 21. september kl. 10-12
” Idealdisciplen Maria Magdalene og evangeliet om hende”

v. sognepræst, phd. Marianne Aagaard Skovmand, Faaborg
Den bibelske Maria Magdalenes evangelium er først blevet fundet i 1896, men det
menes at gå tilbage til det andet århundrede. Her møder vi Maria Magdalene som en
chefdiscipel, der ikke bryder sammen ved Jesu bortgang, men i stedet træder frem og
trøster og formaner de andre disciple. Hun har hos Jesus en særlig status frem for de
mandlige disciple og fik altså tidligt i kirkens historie et evangelium opkaldt efter sig.
Marianne Aagaard Skovmand har for nylig oversat "Mariaevangeliet" fra koptisk.
Evangeliet blev første gang udgivet i 1955, men da var det ikke i sin helhed. Men det
er et vigtigt evangelium, der giver os et indblik i kirkens historie.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt

T

orsdagsmøde den 28. september kl. 10-12
”Demens – vi fik en plan!”

v. professor Mogens Hørder, SDU/Innovations Fonden
Demens er en belastning for mange mennesker, de der rammes og deres pårørende. Det
er en stor udfordring for medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet og en gåde for
forskerverdenen. I 2016 fik Danmark en national ”Demenshandlingsplan” som sætter
kursen frem mod 2025 for indsatser til bedring af vilkårene for demensramte og deres
pårørende.
Professor Mogens Hørder, der følger
internationale forsknings- og udviklingsplaner
på vegne af den danske Innovations Fond,
fortæller os om, hvad den nationale
”Demenshandlingsplan” sætter fokus på. Og
tager os så med på en rejse gennem den
omfattende forskning, der siden 2010 har fundet
sted i samarbejde mellem de europæiske lande – og videre ud til Nordamerika og Asien.
Hvorledes søger forskere at løse spørgsmålene om, hvad der forårsager demens,
hvorledes kan demens forebygges og behandles - og hvorledes søger forskningen svar
på, hvordan vi skaber de bedste vilkår for de patienter og pårørende som er ramt af
sygdommen?

I Dalum Kirke har vi i mange år fulgt demensproblematikken og menighedsrådet har
et særligt demens-udvalg.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt

T

orsdagsmøde den 12. oktober kl. 10-12
”Fregatten HAABET – og lidt om PETERS KÆRLIGHED”

v. oversætter og forfatter Mick Vraa, Dalum
Fregatten HAABET var et dansk skib som i årene omkring år
1800 sejlede sorte slaver fra Afrikas Guldkyst til Den Nye
Verden. Mich Vraas roman HAABET, som udkom i 2016,
fortæller historien om fregatten, Trekantsruten og Vestindien.
Bogen er den første i en planlagt trilogi om Dansk Vestindien.
Næste bind udkommer i august og hedder PETERS
KÆRLIGHED.
Et oprør på fregattens slavedæk i 1787 står centralt i historien.
Da kaptajnens og skibslægens hustruer falder i de desperate
sortes vold, får det skæbnesvanger betydning for samtlige
romanens hovedpersoner. Mord og voldtægt kaster lange
skygger gennem de følgende årtier og ændrer de involveredes
holdninger og syn på slaveri.
Dagens foredragsholder Mich Vraa er født i 1954,
bosiddende i Dalum, uddannet journalist og litterær oversætter gennem tredive år. Har
man læst værker på dansk af de store engelske og amerikanske forfattere som Ernest
Hemingway, John Williams, Anthony Doerr, Jonathan Franzen og Don DeLillo, så er
det sandsynligvis i Vraas oversættelse.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt.
Mich Vraas bøger kan til favorabel pris købes hos Bog&Ide i annekset i forbindelse
med mødet, hvor forfatteren gerne signerer.
Mødet er et fællesarrangement mellem Dalum Bibliotek og Dalum Kirke

T

orsdag den 5. oktober kl. 10-12 (mødet er flyttet fra 14/11)
”Den belæste og den sprøde”

v. Master Fatman og Neal Ashley Conrad Thing, Radio24syv
Måske er Radio24syv ikke den kanal, som mange af
deltagerne ved torsdagsmøderne hører mest. Men nu er
der mulighed for at møde et muntert par fra et af kanalens
populære programmer.
Værten Morten Lindberg, bedre kendt som Master
Fatman (i øvrigt med rødder i Dalum) fra søndags
morgenradio-programmet – Croque Monsieur - og hans
ven og Proust-ekspert, Neal Ashley Conrad Thing,
samtaler og læser op af På sporet af den tabte tid.
Det bliver højest ualmindeligt og det kunne gå hen og blive en ret sjov indledning på
efterårets torsdagsmøder.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt.
Mødet er et fællesarrangement mellem Dalum Kirke og Dalum Bibliotek

FRIVILLIG VED DALUM KIRKE?
Har du lyst til at være frivillig medhjælper ved nogle af Dalum Kirkes
arrangementer? – så henvend dig gerne
til en af præsterne eller Bodil Mortensen fra menighedsrådet.

Vore samarbejdspartnere denne sæson:
WWW.DALUMHJALLESEARKIV.DK
WWW.ODENSEBIB.DK
WWW.FUODENSE.DK

T

orsdagsmøde den 26. oktober kl. 10-12
”De umulige projekters museum - om erindringsformidlingen
i Den Gamle By i Århus”

v. afdelingsleder Henning Lindberg, Den Gamle By i Århus
Siden 2014 har Købstadsmuseet Den Gamle By
arbejdet fokuseret og målrettet mod at udvikle særlige
besøg for ældre og ældre ramt af demens. Dette er
blevet til Erindringsformidlingen. Et særligt hus
”Erindrings Huset” danner ramme om dette arbejde.
Men hvordan har et museum fået ideen til dette
arbejde? Hvordan udviklede ideen sig? Hvordan
reagerer ældre og mennesker ramt af demens på
besøget i ”Erindrings Huset”? Hvilke resultater har museet opnået? Hvilke udviklinger
ser museet for dette arbejde?
Disse spørgsmål med flere præsenteres og gennem en række praksisbeskrivelser får vi
en god fornemmelse af det arbejde, der dagligt går på i Den Gamle by.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt.
Fællesmøde i et samarbejde mellem Dalum Bibliotek, Dalum Hjallese
Lokalhistoriske Forening og Dalum Kirke

S

øndag den 29. oktober kl. 10
Reformationsgudstjeneste i Dalum Kirke

Den 31. oktober 1517 offentliggjorde Martin Luther sine 95 teser
om bl.a. afladen til drøftelse. Det blev startskuddet til den
evangelisk-lutherske reformation, som også snart vandt indpas i
Danmark. Det sidste års tid er Luthers indsats blevet markeret på
mangfoldige måder.
Vi runder 500-året af med en reformationsgudstjeneste, hvor vi
naturligvis skal synge nogle af de mest kendte salmer af Luther.
Nærmere om gudstjenesten i efterårets kirkeblad og på hjemmesiden

T

orsdagsmøde den 2. november kl. 10-12
”Kafkas jødisk-kristne forestillingsverden”

v. lektor og forfatter Morten Dyssel, Københavns Universitet
Den tysksprogede forfatter Franz Kafka er gennem tiden blevet
taget til indtægt for ikke så lidt. Hvor vennen Max Brod straks
stiliserede ham til en moderne religionsstifter, har ikke så forskere
siden hen hævdet, at Kafka er så moderne, at hans værk udtrykker
menneskets metafysiske hjemløshed i en gudsforladt verden. Med
udgangspunkt i fire-fem fortællinger, som forholder sig til centrale
facetter af såvel jøde- som kristendom, vil foredraget fokusere på
Kafkas kunstneriske behandling af store teologisk-filosofiske
spørgsmål om skyld, straf, skæbne og sammenhængskraft.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt.
Fællesmøde i et samarbejde mellem Dalum Bibliotek og Dalum Kirke

T

orsdagsmøde den 9. november kl. 10 – 12
” Skam og skyld - kunst, litteratur og engle”
Karl Ove Knausgårds autofiktion om at være menneske

v. sognepræst Dorthe Tofte-Hansen, Dalum
Den norske forfatter Karl Ove Knausgård har forarget og
begejstret læsere i Skandinavien og det meste af verden
med det autobiografiske romanværk ”Min Kamp”. Over
2500 sider fortæller han om sin fars druk og sociale
deroute, om bedsteforældrenes nazisympatier og sin
hustrus psykiske sygdom. Han skriver om nedture, svigt
og forelskelser og om kampen for at blive forfatter. Men
først og fremmest handler ”Min Kamp” om at være et
menneske, og om at man ikke kan leve livet uden at
pådrage sig skyld. Dorthe Tofte-Hansen har læst det
enorme værk og fortæller os om Knausgårds
forfatterskab, der handler om skyld og skam – men også om kunst, litteratur og engle.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt

T

orsdagsmøde den 16. november kl. 10-12
”Ældrelitteraturens livslange liv”

v. professor Peter Simonsen, SDU
Det handler om fremkomsten og populariteten af en ny
slags samtidig skønlitteratur i Danmark, den såkaldte
ældrelitteraturs fuldendelsesfortællinger.
Ældrelitteraturen tager livets fuldendelse på godt og
ondt som sit tema, den behandler en mængde emner og
nye oplevelser og erfaringer, der knytter sig til denne
livsfase, og den aftegner konturerne af nye identiteter og
livsformer for +60’erne i velfærdsstaten. Litteraturens
nye ældre er både nogle, som starter forfra på nye
livsprojekter for at ’genfinde sig selv’, og nogle, som
ender med at blive demente og ’miste sig selv’. Uanset
hvordan ældrelivet folder sig ud og hvordan det bliver
foldet sammen kan skønlitteraturen give nye indsigter
og perspektiver, der kan berige læsere i alle aldre. Foredraget tager afsæt i Simonsens
bog Livslange liv (Syddansk Universitetsforlag 2014) og giver litterære eksempler fra
bl.a. Christian Jungersen, Anders Bodelsen, Kirsten Thorup, Aase Schmidt, Bent Vinn
Nielsen og Charlotte Strandgaard.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes når salen er fyldt.
Fællesmøde i et samarbejde mellem Dalum Bibliotek og Dalum Kirke

S

øndag den 12. november kl. 10-13
Gudstjeneste kl. 10 og efterfølgende kirkefrokost

Ved kirkefrokosten fortæller formand Torben Jakobsen om menighedsrådets
aktuelle opgaver og lidt om, hvad Dalum Kirke har på programmet i et år, hvor en
større istandsættelse af kirken forventes.
Ved kirkefrokosten serveres gule ærter og efterfølgende pandekager med syltetøj.

1.

søndag i advent den 3. december kl. 10
Det nye kirkeår indledes – festgudstjeneste

Kirkens nytår begynder 1. søndag i advent. En festlig
anledning til at synge gode salmer, høre dejlig musik og lytte
til det gode budskab. Foruden menigheden deltager kirkens
Kantori samt alle kirkens ansatte. I forlængelse af gudstjenesten
serveres som det er blevet tradition i Dalum velsmagende
safransboller – bagt af medlemmer af menigheden.

1.

søndag i advent den 3. december kl. 15
De 9 læsninger – optakt til julen

I England er det tradition at holde musikgudstjeneste med De Ni Læsninger juleaften.
De Ni Læsninger består af udvalgte bibellæsninger, som fortæller om syndefaldet i
tidernes morgen, Guds udvælgelse og frelse. Vi kommer således på en tekstmæssig
rejse fra den første del af Det Gamle Testamente til begyndelsen af evangelierne.
Imellem læsningerne vil der være musik og fællessalmer.
Årets konfirmander og Dalum Kirkes Kantori medvirker ved gudstjenesten.

2.

søndag i advent den 10. december kl. 10
Julens beretning opføres af børn og voksne

Kirkens traditionelle julespil opføres ved gudstjenesten. Børn, unge og voksne
dramatiserer juleevangeliets fortælling om Maria, Josef og barnets fødsel i stalden i
Betlehem. Indimellem synger menigheden med på nogle af de kendte julesalmer.
Spirekoret medvirker ved gudstjenesten.
Musikeren Poul Pock-Steen medvirker i år.

3.

søndag i advent den 17. december kl. 16
Odense Motetkor synger julen ind

Odense Motetkor er et traditionsrigt kor med rødder helt tilbage til begyndelsen af
1930-erne En række dygtige dirigenter har ledet koret igennem årene, og under den
nuværende dirigent, Christian Dyrsts ledelse har koret fortsat udviklet og fornyet sig.
Sidste år sang Motetkoret julen ind med et flot program til en stemningsmættet
julekoncert i en meget fyldt Dalum Kirke.
I år kommer Motetkoret igen og sørger for at stemme sindene.

Der er gratis adgang til koncerten – men kirken lukkes, når siddepladserne er fyldte!

N

ytårsgudstjeneste
søndag den 31. december 2017 kl. 23

Overgangen mellem 2017 og 2018 fejres med en
nytårsgudstjeneste. Ved årsskiftet serveres champagne og
kransekage.
Lars Hagensen står ved alteret og Marie Kristine Løkke
sidder ved orglet.

BETALING
Ved nogle af Dalum Kirkes arrangementer er der deltagerbetaling – der er nu mulighed
for ved tilmelding på kirkekontoret at anvende SWIPP eller MOBILEPAY som
betalingsservice (husk at skrive, hvilket arrangement/dato – kirkens nummer er 30 68
30 66.

---o0o---

Serie 1
VERDENSLITTERATURENS
MONSTER- OG MESTERVÆRKER
Et samarbejde mellem Dalum Kirke og Folkeuniversitetet i Odense
Den amerikanske forfatter Mark Twain har engang sagt, at en klassiker er en bog, som
alle kender, men få har læst. Nu har du chancen. I efteråret 2017 sætter litteraturfolk
fokus på fire af verdenslitteraturens store mesterværker fra det 20. århundrede. Kurset
byder på en introduktion til George Orwells fremtidsroman 1984, Sartres
eksistentialistiske hovedværk Kvalme, Hemingways roman Og solen går sin gang og
Klaus Manns mellemkrigstidsroman Mephisto.
Hvert værk introduceres af en kompetent litteraturforsker, og måske får du lige netop
det skub, der skal til, for endelig at komme i gang med klassikerne. Værkerne
forudsættes IKKE (nødvendigvis) læst.
Tirsdag den 19/9: George Orwell: 1984
Ved lektor, cand. mag. Claus Schatz-Jakobsen
Tirsdag den 3/10: Jean-Paul Sartre: Kvalme
Ved adjunkt Benjamin Jon Boysen
Tirsdag den 31/10: Ernest Hemingway: Og solen går sin gang
Ved lektor i amerikanske studier Thomas Ærvold Bjerre
Tirsdag den 14/11: Klaus Mann: Mephisto
Ved ph.d. i litteratur Moritz Schramm

Serie 2
Kristendommens komme til Norden hvad fik det af betydning for samfundene
dengang og i dag?
Et samarbejde mellem Dalum Kirke og Folkeuniversitetet i Odense
Dette spørgsmål bliver belyst gennem fire foredrag, der dels har fokus på de
århundreder i den tidlige middelalder, hvor kristendommen for alvor gjorde sit indtog
i de nordiske lande, dels ser nærmere på den samfundsmæssige udvikling i
højmiddelalderen, hvor kristendommen for alvor kom til at præge
samfundsudviklingen gennem en næsten total gennemsyring af alle livets forhold. I det
sidste foredrag kastes der lys over det forhold, at Danmark er blandt de lande i verden,
hvor kristendommen har spillet den mest formative rolle under opbygningen af
samfundets institutioner og befolkningens mentalitet. Derfor er der mere kristendom
indlejret i det danske samfund end islam i Saudi Arabien, selv om kristendommen i
dag langt fra er så iøjnefaldende i Danmark, som islam er i Saudi Arabien.

Torsdag den 26/10: Fra middelhavsreligion til europæisk
kristendommen hen imod slutningen på det første årtusinde
Ved professor i historie Brian McGuire

religion:

Torsdag den 9/11: Thor imod Hvide Krist: Kristendommen kommer til de
nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Island)
Ved professor i historie Brian McGuire
Torsdag den 23/11: Må man ofre præsten når høsten slår fejl? Konsolidering af
kristendommen og nye missionsfremstød mod Finland, Estland og Letland
Ved dr. theol. Carsten Selch Jensen
Torsdag den 7/12: 1000 år kristendom: hvad har kristendommen betydet for
Danmark?
Ved lektor Hans Raun Iversen

Praktiske oplysninger for begge serier på Folkeuniversitetet:
Tid: Tirsdage/torsdage kl. 19.00-20.45
Pris: For alle foredrag (4) i den enkelte serie 450 kr.
Enkeltforedrag: 150 kr.
Foredragene foregår i Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112B
Tilmelding skal almindeligvis ske til Folkeuniversitetet www.fuodense.dk
telefon 6550 2772 eller fu@fuo.sdu.dk. Betaling sker ved tilmelding.
Undtagelsesvis kan fuld tilmelding ske i forbindelse med seriens 1. foredrag –
enkeltforedrag kan dog betales ved foredragets begyndelse.

---o0o---

Få Dalum Kirkes nyhedsbrev tilsendt!
Tilmeld dig på kirkens hjemmeside:

www.dalumkirke.dk
Dalum Kirkes facebookside:
’Like’ www.facebook.com/dalumkirke

