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For nogle år siden var jeg til en dimission på et gymnasium i Odense, hvor der var ualmin-
deligt mange taler. Langt de fleste handlede om, at nu skulle de unge ud og bruge deres 
evner og studere videre og ikke fjumre rundt og spilde tiden. Til allersidst gik der atter 
en lærer på talerstolen, men han holdt festdagens korteste tale. Og den har jeg aldrig 
glemt. Han sagde nemlig: ”I skal huske at have jer nogle honning-depoter!” Og så fortalte 
han lidt om Peter Plys.

Honningdepoter er små tidslommer, man lægger ind, så hverdagen får brudt sin sunde 
trummerum. De ligger og venter på én. Og man kan glæde sig til dem. Som eksempler 
nævnte han blandt andet: ”det kan være Roskildefestival, det kan være et besøg hos 
mormor”.

At han nævnte et besøg hos sin mormor i samme åndedrag som en Roskildefestival, 
det lagde en hjertevarme henover det hele. For det handlede ikke om vældige oplevelser, 
lange udlandsrejser eller kæmpe events til FaceBook. Hans pointe var, at vi skal lægge 
små lommer af tid ind i vores kalender, hvor det ikke handler om studier, arbejde og andre 
præstations-krævende foreteelser. 

Nu er foråret på vej og med foråret kommer der en masse helligdage. Helligdage er også 
små tidslommer, der bryder hverdagenes rytme af arbejde og forpligtelser. Helligdage er 
fridage og helligdage er som søndage: en mulighed for gudstjeneste.

Gudstjeneste er en lille tidslomme. En lille, stille stund. Et lille stykke tid, hvor man kan sidde 
sammen med andre, men i egne tanker. Hvor man lytter til samme musik, men med eget 
sind og uden at skulle tale om det. Hvor man synger de samme ord og hører de samme 
ord, men uden at skulle snakke om det eller gøre rede for.

”Der er ingen, der forlanger noget af én”. Sådan skrev en ung fyr i Politiken for et års tid 
siden. Han havde fundet en velkommen pause bare ved at gå ind i en kirke i København. 
Han havde ikke forventet noget særligt. Men han fandt åbenbart et lille slags honningdepot.

Nogle gudstjenester har en kendt fortælling som centrum, andre gudstjenester har en 
begivenhed med en særlig stemning som emne. Fælles for dem er, at det handler om vores 
liv. Om vores glæder og forhåbninger og om vores bekymringer og tab.

Inger Hjuler Bergeon 

- at have et lille honningdepot

Forsiden: Christina Rønlev fandt dette maleri af Hergé og faldt 
pladask for det. Vi bringer det med tilladelse fra Brandts.
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Marts
   8/3  19.00  Peter Simonsen, professor: ”Livslange liv med værdifuld litteratur”*
 10/3  15.00  Koncert: Poseidonkvartetten**
 11/3  16.00  Piano og Pizza v/ Lisbeth Bjerre: ”Stor musik i børnehøjde”.
     - musikglæde for alle aldre med lidt aftensmad.
 12/3  9.30-14 Niels Grønkjær:”Det nye menneske” – arr. af Grundtvigs Midtbane.  
  14/3  10-12  Onsdagsmøde med Anne-Lise Arnstrup: ”Mennesket Thit Jensen”.
 20/3  19.00  Årsmøde. Se s. 4.

April
   4/4  16.30  Fyraftensang med Preben Rasmussen, Ældreidrættens Hus.
   5/4  19.00  Sangaften med Jens Rahbek Nørgaard og Søren Ole Petersen*
   8/4  16.00  Tintin, Terry og Tærter v/ Inger Hjuler Bergeon. 
 11/4  19.00  Karsten Pharao, en elsket oplæser, læser og fortæller om Stefan Zweig.*
 15/4  15.00  Koncert: Duoen Benedikte og John Damgaard**
 22/4  15.00  Det fynske Sangselskab: Lieder***

Maj
  3/5  16.30  Fyraftensang med Hanne Juul Sørensen og Rydsåkoret.
  6/5  11.30  Intro for nye konfirmander. 
     Der sendes mere info ud til evt. kommende konfirmander.
 25/5  19.30  Fransk kammermusik – afgangskoncert fra MGK. Alle er velkomne!
 27/5  15.00  Det fynske Sangselskab: Lieder***

Juni
2 og 3/6  Årsmøde i Vallekilde for de grundtvigske fri- og valgmenigheder.
 14/6  19.00  Tango-aften v/ Carlos Capel med bl.a. Carl-Aage Eliasson.

*     Samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed
**   betyder at det er arrangeret af ’KAMMERMUSIK Odense’ (tidl. Odense Musikforening).
*** Det Fynske Sangselskab. For de gode programmer, se Sangselskabets hjemmeside.

aktiviteter

siden sidst Døde: Ingrid Bräuner Rasmussen
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Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Menighedsrådets beretning til godkendelse.
4. Præstens beretning.

 Kaffepause

5. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Forelæggelse af budget.                                          
8. Valg af medlemmer til menigheds-
 rådet samt suppleant.
 På valg er:
 Jørgen Findsen – modtager genvalg
 Christina Rønlev - modtager genvalg
 Pia Valbak Schmidt er udtrådt og suppleant 
 Louise Mosbæk er trådt ind – opstiller.
 Suppleant: 
9. Valg af statsautoriseret/registreret revisor, 
 folkevalgt revisor samt suppleant. 
 På valg er Palle Wognsen – modtager genvalg.
 Suppleant for folkevalgt revisor Anders 
 Lundsgaard – modtager genvalg.

10. Evt.

Der inviteres til årsmøde 
i Odense Valgmenighed 
Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19 i kirken

Mød Anne-Lise Arnstrup; en god fortæller og kordegn i Vollsmose, der denne onsdag 
formiddag med titlen ”Den evigt kæmpende Thit” vil fortælle om mennesket Thit 
Jensen.

Onsdagsmøde  
Onsdag d. 14. marts kl. 10-12

Vi glæder os til at se mange til årsmødet, hvor vi byder på kaffe og hjemmebag.  
Årsregnskabet vil være lagt frem i kirkens lille stue fra søndag d. 11/3 og vil desuden 
være at finde på hjemmesiden. Vel mødt! 

Venlig hilsen 
På vegne af menighedsrådet

Anne Grete Pilgaard
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Efter 2 nu veloverståede fyraftenssange 
kan vi se frem til yderligere 2 dejlige 
arrangementer – det sidste endda 
med en lille koncert som afslutning 
på forårets fyraftenssange.

Onsdag den 4. april 2018 kl. 16.30-17.30
Leder af Ældreidrættens Hus, Preben Rasmussen er vært. Alis Egekjær kender 
Preben Rasmussen særdeles godt gennem en fælles aktiv indsats for idræt.

Torsdag den 3. maj kl. 16.30-18.00
Hanne Juul Sørensen er vært. Udover fællessangen vil der denne eftermiddag 
være en lille koncert med Rydsåkoret.

Alis Egekjær har været tovholder på forårets fyraftenssange. 

Vi håber i menighedsrådet, at der igen til efteråret vil være én til at overtage stafet-
ten fra Alis. Har du lyst til at være tovholder og finde efterårets fire sangværet, så 
kontakt Anne Grete Pilgaard på odense.valgmenighed@gmail.com og hør nærmere.

Fyraftenssang i Odense Valgmenighed  
Foråret 2018

Pris 20,- 

Pris 20,- 

    2 søndage med 

stor musik, tegnekunst, humor 
og aftensmad       

– for alle aldre!
Søndag d. 11. marts kl. 16.00 
”Piano og pizza”
Pianist og formidler Lisbeth Bjerre vil fortælle og spille for børn og 
voksne: Mozart, Chopin og Carl Nielsen. Stor musik i børnehøjde.                                                                                                                             
Vi håber på en hyggelig eftermiddag med dejlig musik og sprøde pizzaer. 
Tilmelding skal ske på mail til Inger (ihb@km.dk) senest den 8. marts.

Søndag d. 8. april kl. 16.00
”Tintin, Terry og Tærter”
Inger Bergeon vil fortælle om Hergés geniale tegneserie, for der er udstilling på 
Brandts fra d.23.marts. Hergé gjorde tegneserien til kunst. Han tegnede og fortalte 
især for børn. Men hans store humor og sans for at fortælle om mennesker på, har 
placeret ham på linje med de største forfattere, - selv om det er tegneserie.
Tilmelding til Inger (ihb@km.dk) senest den 5. april.
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Konfirmation Bededag d. 27. april kl.10: 12 konfirmeres i Odense Valgmenighed:  Aske Emil Berg Adelga-
ard, Isak Breunig, Karl Emil Callesen, Astrid Bjerre Frederiksen, August Oscar Fridén, Clara Lindensparre Geis-
ler, Laura Lindensparre Geisler, Laurits Storm Hougaard, Elias Kruuse Ketelsen, Erika Kragh, Linus Scheuer-
Larsen, Jakob Frederik Paludan. (Agnes Fischer Boel og Fie Fjord Kaldahl, konfirmeres ”hjemme i sognet”) 

Vi har i Odense Valgmenighed en god og lang tradition for fantastiske arrangementer i 
samarbejde med Odense Højskoleforening. Det er arrangementer af forskellige karakter, 
der er lidt for enhver smag – så mød op, få dejlige oplevelser og støt vores samarbejde.

Torsdag d. 8/3 kl 19.00
Foredrag med Peter Simonsen, professor i europæisk litteratur og forsk-
ningsleder, Institut for Kulturvidenskab, SDU under titlen Livslange liv 
med værdifuld litteratur.

Torsdag d. 5/4 kl. 19.00
Højskolesangbogen – bogen og dens indhold. Med Jens Rahbek Nør-
gaard og Søren Ole Petersen. En aften, hvor vi føres igennem denne 
unikke sangbogs historie og indhold, hvor vi også skal synge sammen.

Onsdag d. 11/4 kl. 19.00
Som opfølgning på filem ”Farvel til Europa” læser Karsten Pharao op af 
Stefan Sweig’s ”Verden af i går” om længslen efter europæiske hima-
niske før – og nu.

Arrangementer i samarbejde med Odense Højskoleforening

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder holder årsmøde den 2. og 3. juni 
2018 i Vallekilde. Programmet byder bl.a. på foredrag med Professor i religionsviden-
skab Anders Klostergaard Petersen, der i sit foredrag lægger op til debat: De grundt-
vigske valg- og frimenigheder i dag – overflødig eller uundværlig røst i nutiden?

Program og tilmeldingsblanket findes på bordet i den lille stue i kirken og på vores hjem-
meside. Vi betaler som tidligere år for vores medlemmers deltagelse i årsmødet – dog 
ikke for kørsel og overnatning. Tilmeldingsblanketten afleveres senest den 25. april til 
Inger Bergeon, så vi kan tilmelde samlet fra Odense inden fristen.

Anne Grete Pilgaard

Årsmøde i Vallekilde  
2. og 3. juni 2018
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gudstjenester         t
Marts

  4/3  10.00 3.s.i fasten Inger Hjuler Bergeon
  11/3  10.00 Midfaste Inger Hjuler Bergeon
  18/3  16.30 TEMA  Inger Hjuler Bergeon
  25/3  10.00 Palmesøndag Inger Hjuler Bergeon
  29/3  19.00 Skærtorsdag Inger Hjuler Bergeon
  30/3  10.00 Langfredag Inger Hjuler Bergeon
  

April
  1/4  10.00 Påskedag Inger Hjuler Bergeon
        musik: Carsten Sindvald, 
        Finn Henriksen og 
        Kristine Eiler Ernst
  8/4  10.00 1.s.e.påske Inger Hjuler Bergeon
  15/4  10.00 2.s.e.påske Marianne Rasmussen
  22/4  10.00 3.s.e.påske Inger Hjuler Bergeon
  27/4  10.00 Konfirmation Inger Hjuler Bergeon
  29/4  10.00 4.s.e.påske Inger Hjuler Bergeon

Maj
  6/5  10.00 5.s.e.påske Inger Hjuler Bergeon
  10/5  Lukket
  13/5  10.00 6.s.e.påske Agnete Holm Hvidt
  20/5  10.00 Pinsedag Inger Hjuler Bergeon
  27/5  10.00 Trinitatis søndag Inger Hjuler Bergeon

Juni
  3/6  Lukket pga. Årsmøde i Vallekilde

 
www.odensevalgmenighed.dk

Adresseændring
Husk at opdatere dine oplysninger til vores regnskabsfører Lone Rosager Poulsen når 
du skifter adresse, mailadresse eller telefonnr, m.m., så du fortsat kan få kirkeblad, 
nyhedsbrev og anden info fra kirken. Lone Rosager Poulsen træffes på mailadresse: 
mail@rosagerregnskab.dk eller på tlfnr. 22 16 98 61



valgmenighed?

En valgmenighed er en fri og åben menighed inden for Den dan-
ske Folkekirke. Som valgmenighed vælger, ansætter og lønner 
menigheden selv sin præst og det øvrige personale.

En valgmenighed er opbygget som en forening, hvis øverste 
ledelse er generalforsamlingen/årsmødet, der vælger en be-
styrelse til at varetage den daglige drift.
Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men et medlemsbi-
drag, som p.t. er fastsat til 1,3% af den skattepligtige indkomst. 
Odense Valgmenigheds medlemsbidrag fastsættes så det efter 
fradrag svarer til Odense Kommunes kirkeskat.

Hvordan bliver man medlem?
Man bliver medlem 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 registre-
ringsmæssige omkring overflytningen.

Ved indmeldelse giver man tilladelse til, at valgmenighedens 
regnskabsfører kan hente oplysninger fra SKAT til beregning 
af medlemsbidraget. Dette er fradragsberettiget og indberet-
tes til SKAT.

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
65 96 22 98 og 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. 66 17 59 20 og 24 24 59 28

Kasserer
Henrik Therkelsen, 
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

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


