
Odense Valgmenighed

www.odensevalgmenighed.dk

Juni  ·  Juli  ·  August ·  2019

Marble End Paper af William Kilburn (1745-1818)



2

aktiviteter
Juni

 26/6 13-17 Sommerudflugt til Troense. Se omtale.

August
 7/8 + 8/8  Sommerbørn. Se omtale.
 18/8 10-17 Maratonsang 2019 i Den Fynske Opera. Se omtale
 25/8 11.15 Frokost i præstens have efter gudstjeneste i kirken.  
   Se nedenfor.
 31/8 9-16 Naturdag for alle aldre på Hjemstavnsgården i  
   Gummerup. Se omtale.

September
 11/9 10-12 Onsdagsmøde. Om indhold i næste kirkeblad.
 12/9 16.30 Fyraftenssang – 1 times fællessang med  
   Højskolesangbogen
 15/9 11.15  Åbning af kunstudstilling Hus af lys med kunstnerne  

Uwe Appold og Matthias Kempendorf
 22/9 15.00 Koncert i kirken.**

Oktober
 3/10 16.30 Fyraftenssang – 1 times fællessang med  
   Højskolesangbogen.
 5/10 8-18 Ekskursion til Fjordenhus/Vejle & Den gl. By samt nye  
   havn i Århus.*
 20/10 15.00 Koncert i kirken.**
 27/10 10.00 Fællesgudstjeneste -ud-af-huset - i Vejstrup Valgmenighed.

November
 5/11 19.00 J O B - et enkelt menneske. Teater og musik.*
 7/11 16.30 Fyraftenssang – 1  times fællessang med  
   Højskolesangbogen.
 13/11 10-12 Onsdagsmøde. Om indhold i næste kirkeblad.
 17/11 15.00 Koncert i kirken.**
 27/11 19.00 Forfatter Christina Hesselholt. Arr. OH’s læsekredse.

* Et samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed. I næste kirkeblad vil 
der være fyldig omtal samt oplysning om tilmelding og pris.
** Koncert arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE.

25 aug. Kl. 11.30 Frokost i præstens have
Vi mødes i haven på Finsens Alle til frokost og kage/kaffe. Det er 
et par timers hygge på græsplænen. Menighedsrådet sørger for 
borde og stole, tærter, salater, kaffe og kage, - og vil gerne have 
hjælp til det. Bliver det regnvejr flyttes frokosten til kirken.
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Et håbende fællesskab 

“Det er, når det er mest håbløst, at man kan se håbet. Det er dér, håbet viser sig. For hvordan 
skulle vi ellers se det - få øje på det?” 
Sådan nogenlunde svarede Mikkel Krause Frantzen under sit foredrag en lørdag i marts må-
ned i kirken. Det var ikke et hurtigt svar, altså sådan et, der bare lå ham på tungen. Og slet ikke 
en “kong smart”- sætning. Men det var et svar, han med tøven gav sig tid til at finde de rigtige 
ord for. En tilhører havde nemlig med dyb alvor spurgt, om der altid kan håbes? - om ikke noget 
kan være så håbløst, at det ikke giver mening at håbe?

At vi ser håbet eller at håbet dukker op og viser sig og bliver tydeligt, når noget ser håbløst ud - 
for hvor skulle vi ellers få øje på det? - de ord kan man tænke længe overDet er både en iagtta-
gelse - altså noget som Mikkel Krause Frantzen har lagt mærke til, hos sig selv eller hos andre. 
Og det er også en erkendelse. Ikke erkendelse som en teori eller som et abstrakt trosudsagn. 
Men en erkendelse fra noget, vi ser hos hinanden og hos os selv. 

Håbet er måske det største af alt. 
Ja, vi ved godt, at Paulus siger, at der er disse tre, som hænger sammen: “tro, håb og kærlig-
hed” og ”størst af dem er kærligheden.“
Men måske er håbet det største? 
Eller giver det overhovedet mening at rang ordne disse tre?  De er jo uløseligt bundet sammen. 
De er tre sider af det samme. For at håbe er at have tillid, at have tillid er at elske, at elske er 
at håbe - og videre rundt i en slags ring. Man kan sætte lighedstegn mellem dem alle tre. Prøv 
det! Ikke bare som en leg med ord. Men når man tænker efter på indholdet af det at elske, det 
at håbe og det at have tillid, så ser man, hvordan de er sider af det samme. De er udtryk for det 
gode i vores forhold til andre og til livet. Og så er der alligevel nuancer, fordi de har lidt forskel-
lige kendetegn. Men mest ligner de hinanden.

Lige for tiden har vi det vanskeligt med ordet “tro”. Det skyldes, at man opfatter ordet “tro” 
som det at tro på noget bestemt. Noget fast defineret fra en religion. Og det vil man ikke 
bindes ind i. “Jeg er ikke sådan troende” siger mange, selvom deres liv og det, de gør og siger, 
viser en tillid til andre, til livet, til “noget større end dem selv”. 
Jeg synes derfor, at tillid er et meget mere dækkende ord for, hvad Paulus mener med ordet 
“tro”. Det at tro er ikke kun at tro på. Det er især at have tillid. Tillid til. Og at have tillid er meget 
mere og meget større, end en hvilken som helst troslære kan udtrykke. 

“Det er, når det ser håbløst ud, at vi får øje på håbet - at vi kan se det”. Og man kunne tilføje: 
“det er, når det ser håbløst ud, at håbet griber fat i os og holder os oppe”. For sådan opleves 
det også. Håbet kom hverken indefra en selv eller udefra - og alligevel kom det både udefra og 
indefra - uden man helt kan sige hvordan. Men man blev grebet fra at falde i endeløs fortviv-
lelse, af en kraft, der er større end en selv og sin omverden - og alligevel også er dér… Ja, der 
er noget mystisk ved håbet. Det er en tillid til det gode, der giver kræfter - men hvordan dog 
forklare det? Det erfares, men smutter mellem ordene, som sand mellem fingre, når vi sætter 
ord på. I musikken kan vi genkende det. 

”De troendes fællesskab” er et begreb, vi bruger om det at være kirke med andre kirker i ver-
den. Jeg tror, det ville give en ny energi og tillid til hinanden, hvis vi i stedet sagde: ”de håbendes 
fællesskab”. Tænk at turde se sig som en del af et fællesskab med alle håbende! På tværs af 
kirker og på tværs af religioner og ikke-religiøse. Det ville sætte gang i tilliden til hinanden, for 
når vi håber sammen, fylder det vi har til fælles mere end uenighederne. I et fællesskab af 
håbende er vi vendt mod fremtiden - frem mod det, vi skal sammen. Som er godt for alle. Og 
som vi kan, fordi vi skal.                
God sommer!   Inger Hjuler Bergeon
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Eftertanker efter årsmødet 2019  
 
Vi gik til årsmødet 2019 med en smule kriller i ma-
ven. Menighedsrådet skulle nemlig præsentere de 
tanker om indretning af kirkerummet, som der var 
arbejdet med, siden sidste årsmøde. Vel vidende 
at det var et emne, der kunne ligge mange meget 
på sinde. Men det blev et meget fint årsmøde, 
med plads til forskellige synspunkter.

Vi gik derfra med en tydelig opbakning til at arbejde 
videre med nyindretning omkring alter
og prædikestol. Oplæg og skitse vil naturligvis blive 
forelagt en generalforsamling til
godkendelse, inden noget sættes i værk.

3 medlemmer af menighedsrådet var på valg, og der skulle også vælges en suppleant.
Alle 3 medlemmer var villige til at fortsætte det spændende arbejde og den gode
samarbejdsånd, der er i Odense Valgmenigheds menighedsråd/bestyrelse. Opgaverne 
er mange og forskelligartede bl.a. er vi ledelsen for kirkens ansatte. Men det var mere 
end svært at finde en suppleant, og derfor følte vi os lidt ”heldige”, at der ikke også 
skulle findes nye medlemmer til menighedsrådet.

Tilbage står eftertankerne: Det var ikke nødvendigt denne gang, men hvordan finder vi
nogen, der gerne vil stille op næste gang, der er behov? Jeg tror på, at der er nogen, der
gerne vil – men hvordan får vi øje på det? Vi er en valgmenighed, som mange giver 
udtryk for at være glade for, at være en del af. Så er det mon vores måde at finde 
kandidater på, det er galt med?

Odense Valgmenighed har det godt. En valgmenighed eksisterer kun så længe, der er
medlemmer nok, og der også er medlemmer, der vil være med i menighedsrådet. Det
ansvar er vi fælles om. Derfor håber jeg, at der er nogen, der har lyst til at dele deres 
tanker og spørgsmål med os. Nu er der næsten et år til at overveje, om man vil lade 
sig opstille.

TAK til alle for loyalitet og tillid.

Anne Grete Pilgaard Formand

Det nyvalgte menighedsråd er konstitueret som følger:
Formand: Anne Grete Pilgaard
Næstformand: Christina Redtz Rønlev
Kirkeværge: Jørgen Findsen
Kasserer: Henrik Therkelsen
Sekretær: Stine Bett Andersen
 



5

Udenlandsrejse i 2020

Der er nedsat et rejseudvalg, som er i gang med at planlægge en rejse i juni 2020.
I næste kirkeblad vil der være en nærmere beskrivelse.

Helene Sønderby - Alis Egekjær - Ebba Abildgaard

Referat fra arbejdslørdag den 27. april 2019 i kirken 

Som annonceret i seneste kirkeblad og via nyhedsbreve har kirken for tredje gang 
afholdt en arbejdsdag. Vi var denne gang 17 medlemmer heraf 7 fra menighedsrå-
det, som deltog. Det blev en rigtig god dag – med start kl. 09.00 til morgenkaffe. 
Herefter blev de planlagte opgaver fordelt og påbegyndt.

Af opgaver som blev udført kan nævnes – alterbægre og kirkens øvrige sølvtøj blev 
pudset, afskærmning ved orgel blev renset, kokostæppe i våbenhus blev smidt ud og 
nye flotte fliser kom til syne, de sorte lysestager blev renset og malet, radiatorerne 
bagerst i kirken blev støvsuget og afskærmning blev renset og vasket, udskiftning 
af pærer i lysskinner blev påbegyndt, køkkenskabe blev afvasket ind- og udvendig, 
samlestykkerne til stolene blev repareret, knæfaldet blev vasket i sæbespåner, vindu-
eskarmene blev renset og malet, der blev renset for ukrudt på forpladsen plus rundt 
om kirken, ligeledes blev der fyldt stenmel mellem stenene på forpladsen og der blev 
sat yderligere fuglepigge op i kirketårnet.

Køkkenholdet sørgede for, at der blev serveret middagsmad kl. 12. i form af hotdogs til
alle – kl. 15 blev der serveret kaffe til Lises hjemmebagte kage.

En god dag var slut og vi var alle enige om, at vi havde fået udført en masse
arbejdsopgaver til glæde for kirken og hele menigheden. Samtidig havde vi fremmødte 
en masse snak og godt socialt samvær.

Referent på vegne af deltagerne på arbejdsdagen
Arne Damsted Rasmussen
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Vi varmer op til H.C.Andersen Festivals
 

Maratonsang 2019
i Den Fynske Opera

Filosofgangen 19, 5000 Odense C

Søndag 18. august 2019 kl. 10.00 – 17.00

Vi gentager sidste års succes og inviterer alle sangglade til at deltage i en hyldest
til sangen, sproget, fællesskabet, dansk lyrik og fortælleglæden.
I år kan du bl.a. møde følgende sangværter
Peter Bendix, formand for friskoleforeningen - Cecilie Ning Hage, leder af Tidens
samling - Christian Dyrst, seminarielærer, musiker, korleder og komponist - Anders
Skovgaard, projekt- & eventansvarlig hos Teater Momentum, skribent på This Is
Odense - Annette Vilhelmsen, direktør på Tietgen, fvh. MF og minister - Michael
Thagaard, skoleleder på Fund Friskole og fhv. efterskoleforstander - Anders Kinch-
Jensen, leder af FOF, Odense og fhv. kanalchef på DR - Inger Bergeon,
valgmenighedspræst - Rikke Hyldgaard, journalist, forfatter og lektor på Center for
Journalistik ved SDU - Lisbeth Foged, eventmager bl.a. arbejdet for Stop Spild af
mad og Smagen af Fyn – alt sammen under ledelse af journalist og forfatter,
grundtvig-prisvinder Frode Muldkjær.

Du kan være med hele dagen. Eller du kan falde ind og være med, så længe du har
lyst. Undervejs kan du købe the, kaffe. Frokost kan bestilles eller købes i gaden og
nydes i Cafe Rasmus, Ny Vestergade 9 eller købes på Nelles Cafe i Filosoffen.
Obs - der er gratis adgang, men vi lukker dørene, når der ikke er plads til flere og
åbner igen, når der er plads

Maratonsang er arrangeret af Odense Højskoleforening, Odense (grundtvigske)
Valgmenighed, Gallerie Rasmus, Garagehøjskolen og Den fynske Opera 

Kære medlemmer

Tiden går! Det er nu fem år siden du på SKAT gav vores regnskabsfører adgang til din
skattemappe. Den skal nu fornyes!

Gå ind på SKAT.dk

 • Log på
 • Log på som borger
 • Log på med NEM-id
 • Profil (i højre hjørne)
 • Giv adgang til rådgivere eller andre
 • Klik på ODENSE VALGMENIGHED - forny datoen fem år frem

Hvis der er spørgsmål eller brug for hjælp
- så ring til Jørgen Findsen mob: 20419589
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ODENSE VALGMENIGHEDS HISTORISKE UDVALG 

Odense Valgmenighed har fået nedsat et historisk udvalg efter opfordring fra
menighedsrådet. Udvalget består af to medlemmer; Arne Rasmussen og Claus 
Rønlev. Både Arne og Claus har en stor interesse for historie og slægtsforskning. 
Udvalget har til opgave at få samling på det store historiske materiale (både i form 
af billeder, dokumenter, skrivelser med mere, der ligger i kirken og hos medlemmer) 
og få det sorteret, systematiseret og gemt.

Udvalget har indtil nu været på to besøg, hvor de har interviewet medlemmer – 
taget notater samt optaget en lille lydfil. Ligeledes har de lånt noget materiale som 
de har fået lov til at kopiere til kirkens arkiver.

På menighedsrådets vegne vil udvalget derfor forespørge, om der blandt medlem-
merne er gamle billeder eller andet materiale, der fortæller en historie om Odense 
Valgmenighed. I givet fald vil udvalget gerne låne det og tage en kopi til kirkens arkiv.

Kontakt venligst Claus Rønlev på claus@ronlev.dk. eller Arne Damsted Rasmussen 
på arnedamsted@gmail.com for nærmere aftale.

SOMMERBØRN 2019
onsdag den 7. og torsdag den 8. august

Der er igen i år Sommerbørn i Odense, hvor vi fra Odense Valgmenighed er med.
Det er dage for børnefamilier, der af forskellige årsager ikke har mulighed
for at komme på ferie.

Det er 2 sammenhængende dage -uden overnatning- hvor vi hygger, leger, spiser og 
oplever nyt. 

I år skal vi d. 7. august på 
Jernbanemuseet i Odense, 
på Stige Ø og hentes i vete-
ranbiler. Den 8. august skal vi 
til Madsby Parken i Frederi-
cia. Deltagelse er gratis. Der 
er plads til 50 personer efter 
’først til mølle-princippet’.

Tilmelding til de to dage til 
sognepræst Camilla Balslev 
enten på cbf@km.dk eller tlf. 
2174 6539 senest mandag 
den 24. juni.



8

Tr
o

sb
e

ke
n

d
e

lse
n

 m
a

le
t 

a
f k

o
nf

irm
a

n
d

e
rn

e

På hjemmesiden kan du læse konfirmandernes 
tanker om det, de har malet
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Fyraftenssang
– 1 times fællessang med Højskolesangbogen.

Nu tager jeg stafetten for næste sæsons fyraftenssang: efterår 2019 og forår
2020. Det gode initiativ fortjente en chance til, så jeg er i gang med at finde
sangværter.

Det bliver torsdag eftermiddage i 19/20 og som sædvanligt kl. 16.30-17.30.
Vi har et par pianister, der venligt stiller sig til rådighed. Sangværterne vælger
og siger lidt om de 10-12 sange, man bliver glad af at synge.
Næste års sangværter ”tager vi i egne rækker” – næsten- for jeg spørger
Læsekredsene under Højskoleforeningen, om de vil bidrage. Og vi har flere i
kikkerten fra friskoler i byen.

Men meld dig endelig! - hvis du vil stå for at vælge sange til en torsdags
fællessang.

Datoerne er: torsdag d. 12. sep. – 3. okt. – 7. nov. – 5. dec. – 9. jan. – 6. feb. 
– 5. mar. – 2. apr.

Og så håber vi bare på, at I sangglade kan og vil komme og synge med!

Med venligste hilsner Inger Hjuler Bergeon

Årets konfirmander: ”Grislingerne”, stående fra venstre: Karoline Kølle Andersen, Magnus Villemoes, 
Laurits Hede Sørensen, Alberte Rosendorf Rasmussen. Siddende fra venstre: Eva Schmidt Kristiansdottir, 

Augusta Johanne Fauerholm Callesen, Aya Anker Dahl, Klara Marie Hellesøe Sørensen.
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Tag med på sommerudflugt onsdag d. 26 juni 2019
 

Sommerudflugten bliver i år til den smukke by TROENSE ved Svendborgsund.
Vi mødes ved kirken kl. 13 og kører i egne biler/samkørsel til Troense.
Kl. 14 møder vi vores guide Knud Helles, formand for Borgerforeningen, på havnen 
i  Troense.

Her får vi fortælling om Troense by og derefter en rundtur i de snævre gader – ca. 
1½ time.

Vi ser de gamle velbevarede huse og hører historierne, som er tilknyttet dem.
Hvis vejret er godt, drikker vi kaffen i en af de dejlige haver.
Hjemkomst ca. kl. 17.
Pris kr. 50,-

Tilmelding senest den 21. juni på seddel i den lille stue eller til Inger: ihb@km.dk / 
6612 5705 eller Helene: sonderbyhelene@gmail.com / 6618 9201 / 2618 8301.

NATURDAG LØRDAG D. 31. AUGUST 2019
Lille Claus og Store Claus

Vi skal i år besøge Hjemstavnsgården i Gummerup, Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg.
Gården er som taget ud af H. C. Andersens eventyr, det var sådan en gård Store Claus
boede på.
Vi mødes på Hjemstavnsgården til morgenkaffe og rundstykker kl. 9.00 som kirken er
vært ved. Efter morgenkaffen er der rundvisning på gården, hvor vi bliver meget klo-
gere på hvordan der var på landet i 17 - 1800 tallet, hvor det var heste, der trak alle
redskaberne, og køerne blev malket med hånden.
Efter rundvisningen spiser vi vores medbragte frokost. Hvis vejret driller, er der en 
meget stor folkestue, hvor vi kan være. Efter frokost vil vi lave forskellige aktiviteter i 
området omkring gården.
Kl. 15 serveres kaffe og kage, inden vi slutter dagen ca. kl. 15.30.
Tilmelding til Inger på mail IHB@km.dk senest mandag d. 26. august 2019.
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 gudstjenester

Juni
 2/6 10.00 6.s.e.påske Mette Marslund
 9/6 10.00 Pinsedag Inger Hjuler Bergeon 
    solist: Dave Hennessy, guitar
 16/6 10.00 Trinitatis Inger Hjuler Bergeon 
 23/6 10.00 1.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon
 30/6 10.00 2.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon

Juli

 7/7 Ferielukket
 14/7 Ferielukket
 21/7 Ferielukket
 28/7 Ferielukket

August

 4/8 10.00 7.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon
 11/8 10.00 8.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon
 18/8 19.00 9.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon
 25/8 10.00 10.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon
    Frokost i præstens have

Ferielukning
Som de andre år lukkes kirken for gudstjenester i hele juli måned. Hvis man får 
brug for præst og vores kirke i f.m. begravelse eller bisættelse, er der infor-
mation om vikar på hjemmesiden og på Ingers telefonsvarer.

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

siden sidst
Døde: 
Søren Kjærgård Sørensen

Døbte: 
Frederik Hvid Nielsen 
Anna Bendtsen Mejlbjerg 



valgmenighed?

Man bliver medlem af Valgmenigheden ved at henvende sig til valgme-
nighedens 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 registrerings-
mæssige omkring overflytningen. 

Ved indmeldelsen giver man tilladelse til, at Valgmenighedens regn-
skabsfører kan hente oplysninger fra SKAT til beregning af medlems-
bidraget. Dette er fradragsberettiget og indberettes 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
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

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.

Vi henviser til den gældende privatlivspolitik på valgmenighedens hjemmeside.
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