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aktiviteter

* Koncert arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE. 
Koncerterne har et utroligt højt niveau og der er en rar stemning. Medlemskab af foreningen koster 
200 kr (75 kr. for studerende) og billet pr. gang 50 kr, men gratis for studerende, der er medlem. 
Se mere på KAMMERMUSIK ODENSE’s hjemmeside.

December
 3/12 14.30 Adventsmøde med Malene Breunig om hygge, – hvad er det?
 5/12 16.30  Fyraftenssang med Ingeborg Markvard A. og Finn Henriksen 

Sange og billeder om og af fugle.
 8/12 19.00 Efter gudstjeneste med Fynbokoret: gløgg og æbleskiver.
 11/12 19.00 Stige friskoles julekoncert.
 16/12 19.00 Fransk julegudstjeneste/julestemning på fransk – og dansk.
 18/12 10.00 FUND friskoles juleafslutning.
 20/12 9.30-10.30 Odense Friskoles juleafslutninger.

Januar
 9/1 16.30 Fyraftenssang med Hanne Staack.
 15/1 10-12  Onsdagsmøde: den sjældne og fantastiske film af Chaplin: 

Cirkus.
 23/1 19-21  Gotland og Øland: Hanne Brixtofte Petersen fortæller om det 

særlige ved Gotlands over 100 kirker:  
- de står som i middelalderen. 

 26/1 16.00  For voksne og børn: Francis Poulenc: Babar – den lille elefant. 
Camilla Sibani (flygel) & Inger Bergeon (fortælling)

Februar
 2/2 15.00 Koncert med pianist David Munk-Nielsen*
 6/2 16.30 Fyraftenssang med Lydia Zachariassen.
 19/2  17.00-19.30   Johnny Wøllekær: den grundtvigske bevægelse i Odense, 

før og nu. Fællesmøde i valgm. Kirken sammen med de fire 
grundtvig-koldske friskoler i Odense, - en spændende aften. 
Tilmelding inden d. 17.2. på mail odense.valgmenighed@gmail.com

 26/2 19.00-21.00  Ingmar Bergmans prisbelønnede film: ”Det syvende segl”.  
Filmen er optaget på Fårø, som vi skal besøge på rejsen i juni 
2020.

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
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Hen mod den ene nat af herlighed.
I digtet ”Advent” skriver Rainer Maria Rilke:

Der er en vind i vinterskoven
den jager sneflokke som en hyrde

og en og anden julegran mærker hvór snart
den skal lyse fromt og helligt.

Den lytter: ud mod de hvide veje
strækker den sine grene – rede

trodser den vinden og vokser hen mod
den ene nat af herlighed.

Ordet advent betyder jo: ”den, der kommer”. Man brugte udtrykket en ’adventus’, når man i en by 
bød en ny konge eller anden magthaver velkommen.  
Senere blev det så brugt i den kristne kirke om de fire uger, der ligger inden fejringen af julenat, 
Jesu fødsel. Så det er Jesus som en ny slags konge, vi byder velkommen. 
Vi forbereder os på ’den hellige nat’ og byder den velkommen. Med et håb om, at den vil sprede sin 
glæde og fred over resten af året.

Det mærkværdige er, at ordet advent og ordet eventyr er det samme. Ordet advent bliver nemlig 
efterhånden til ordet eventyr. Vi genkender det i ’adventure’ på engelsk, ’aventure’ på fransk, ’aben-
tuer’ på tysk og altså eventyr på dansk.

For os er eventyr to ting: 
Vi kan fortælle eventyr. Det er om noget, der ligger i en ikke- tid: ”der var engang”. Og det foregår 
på et fantasi-sted. Altså uden tid og uden sted. Så kan enhver, der hører eventyret, sætte sig selv 
ind og leve med i heltens eller heltindens prøvelser, inden man når frem til forløsningen.
Vi kan også tage på eventyr eller være på eventyr. Det betyder, at man begiver sig af sted uden at 
vide, hvad man vil møde eller hvem.

På de fire søndage i adventstiden har vi i kirken fire vidt forskellige fortællinger. Nogen af dem er 
barske, andre er fyldt af jubel og forventning. De rummer det samme, som folkeeventyr gør: nemlig 
glæde og modgang; jubel, forventning og tvivl. De er ikke folkeeventyr, men vi kan alligevel sætte 
os selv ind i dem.
De fire adventssøndage tager vores liv alvorligt, for de giver ord for den modgang, vi kan komme 
ud for. Men belyst af en glæde, som vi allerede har del i. Og som vi fejrer julenat: den ene nat af 
herlighed som Rilke kalder den.

Glædelig jul!

Inger Hjuler Bergeon

Gentile da Fabriano (1370-1427)
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Nytårshilsen 2019/2020
Igen nærmer vi os et årsskifte, og igen har vi fået lagt oplevelser, gode snakke og 
tanker i rygsækken. Der har været mange muligheder for at få gode oplevelser og 
stunder i fællesskab med hinanden både i kirken og i sammenhænge udenfor kirken.

Med i rygsækken fra årsmødet i marts, fik menighedsrådet opbakning til at arbejde 
videre med de tanker, der blev præsenteret om forandring i kirken, omkring alter-
parti, prædikestol mv. Også en opbakning til at byde kunstneren John Kørner ind til 
et samarbejde. Vi søgte Statens kunstfond om støtte til udarbejdelse af en skitse til 
et kunstværk i gavlen, som alternativ til altertavlen, så den arv vi har modtaget, kan 
strække længere, når vi ved, hvad det er, vi gerne vil. Glæden var stor, da Statens 
Kunstfond sagde ja til at støtte os med 50.000 kr, til John Kørners udarbejdelse af 
en skitse til vores projekt. Det betyder at vi nu, efter al sandsynlighed, kan glæde os til 
at have noget at præsentere på årsmødet den 25. marts 2020. 

Og alt imens forvandler byen sig omkring vores kirke. Der skyder nye høje huse op, 
vi får masser af nye naboer og det er spændende, hvad de næste skridt bliver – og 
hvad det kommer til at betyde for os. Vi prøver at holde os orienterede, men det er 
ikke altid lige let at finde dem, der har svaret.
Vi går et år i møde med spændt forventning både på vores kunstprojekt, på modta-
gelsen af det og på omgivelsernes betydning både for projektet og for kirken. Men 
også med en forventning om endnu flere gode samtaler og oplevelser, og om nye 
gode fællesskaber i og om kirken og aktiviteterne. Og altid gerne med nye deltagere i 
fællesskabet. 

Det hører vores hverdag til altid at have åbne arme for alle, der har interesse i, eller 
er nysgerrige på, hvem vi er og hvilke muligheder, der er hos os. Det må de forvand-
lende ydre omstændigheder og trafikmæssige besværligheder ikke forpurre. 
Så fortæl historien om de gode sider – besværlighederne går over med tiden. 
Vi vil fra menighedsrådet ønske alle et godt nyt år.

Anne Grete Pilgaard
Formand

Godt nytår!

Fyraftenssang 2019/2020
 - en times fællessang med Højskolesangbogen.

Fyraftenssang er torsdag eftermiddage 16.30–17.30. 
Sangværterne er fra højskoleforeningens læsekredse 
og fra egne rækker. 
Værterne har valgt de ca. 10 sange, vi plejer at nå.
Torsdag d. 5. december: Ingeborg Markvard Andersen 
og Finn Henriksen. 
Torsdag d. 9. januar: Hanne Staack
Torsdag d. 6. februar: Lydia Zachariassen
Torsdag d. 5. marts: Carl-Aage Eliasson
Torsdag d. 2. april: Inger Hjuler Bergeon
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Lørdag d. 30. november kl. 11-14
Vi starter julen op med i fællesskab at  
kreere kirkens traditionsrige julekrybbe, 
som vil pryde kirkerummet i hele december 
måned.

Tirsdag d. 3. december kl. 14.30
Adventsmøde. Forsker på SDU,
Malene Breuning, fortæller om den danske 
hygge og julehygge.

Søndag d. 8. december kl. 19.00
Aftengudstjeneste, hvor Fynbokoret  
medvirker. 
Gløgg og æbleskiver bagefter

Onsdag d. 11. december kl. 19.00
Stige Friskoles julekoncert

Mandag d. 16. december kl. 19.00
Fransk julegudstjeneste/julestemning på 
fransk - med oversættelse

Onsdag d. 18. december kl. 10.00
FUND Friskoles juleafslutning

Fredag d. 20. december kl. 9.30 & 10.30 
Odense Friskoles juleafslutninger

Søndag d. 22. december kl. 10.00
”de 9 læsninger” med ekstra sang og musik

Tirsdag d. 24. december kl. 14.30 og 16.00
Juleaftensgudstjeneste

Onsdag d. 25. december kl. 10.00
Juledagsgudstjeneste

Onsdag d. 1. januar 2020 kl. 16.00
Nytårsdag: Gudstjeneste og lidt servering 
efter for at ønske hinanden godt nytår!

Julen i Odense Valgmenighed



6 7

23/1 19-21 Gotland og Øland: Hanne Brixtofte Peter-
sen fortæller om det særlige ved Gotlands over 100 
kirker: - de står som i middelalderen. 

26/2 19-21 Ingmar Bergmans prisbelønnede film: 
”Det syvende segl”.  Filmen er optaget på Fårø, som vi 
skal besøge på rejsen i juni 2020.

Ved dette arrangement har pianist Camilla Sibani lavet et sam-
arbejde med Inger Bergeon. Camilla vil spille Poulencs musiske 
fortolkning af historien om Babar den lille elefant og Inger vil 
supplere med selve fortællingen om Babar. 
Francis Poulenc boede i 1940 hos sine små fætre og kusiner 
og da de blev trætte af at høre ham spille på husets flygel, 
satte de en dag fortællingen om Babar den lille elefant foran 
ham og sagde: ”Spil dette”. Det blev til det musikstykke som vi i 
dag kender som: ”L’Histoire de Babar, le petit élephant”.
Pianist Camilla Sibani blev solistuddannet ved det Jyske Musik-
konservatorie i 2012. Hun har siden da optrådt i både indland 
og udland for både store og små.
Efter koncerten vil der være spisning med byg-selv-burgere. 
Pris for koncert og spisning er 25 kr. Tilmeldingen kan ske til 
Inger på ihb@km.dk senest mandag den 20. januar 2020.
Vi glæder os meget til dette samarbejde mellem Camilla og In-
ger og håber mange af jer vil finde vej til Odense Valgmenighed 
den 26. januar 2020.

Rejsen til Gotland og Øland – to aftener som optakt

Koncert om elefanten Babar for både børn og voksne
Den 26. januar 2020 kl. 16.00-17.00

Kunst og kirke - samtidskunsten
Temadage 13. og 14. marts 2020 om ny poesi og billedkunst

– vores weekend i marts omkring et tema har i 2020 nutidskunsten i centrum.
Med deltagelse af koret CON MOTO, der synger lørdag kl. 13.00

Fredag d. 13. marts kl. 19.00
Poet, salmedigter og frime-
nighedspræst Sten Kaalø ”Fra 
kartoffelskræller til salmedigter”.
– fortælling og sang.

Lørdag d. 14. marts kl. 10.00
Billedkunstner John Kørner
Om sin kunst i maleri og glas.
John Kørner har et særligt 
poetisk billedsprog med sans for 
det barske.
Odense valgmenighed er for 
tiden i samarbejde om udsmyk-
ning med John Kørner

Lørdag d. 14. marts kl. 13.30
Trine Ross, kunstformidler, 
skribent m.m.
om samtidskunsten,
– og det fantastiske ved den.
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gudstjenester     t

Siden sidst

Døbte
Ludvig Bruun-Givskud

Viede:
Maria Claudia Holm Sibani og Gokulan 

Pararajasingam

Døde: 
Gerda Cathrine Larsen

Karin Solveig Sibani
Karen Margrethe Larsen

Palle Kiertzner
Ingeborg Bjerrum Larsen

Ruth Badsbjerg Ulsø

December
 1/12 10.00  1. s. i advent Inger Hjuler Bergeon

 8/12 19.00 2. s. i advent  Inger Hjuler Bergeon & Fynboko-
ret

 15/12 10.00 3. s. i advent Mette Marslund

 16/12 19.00 Fransk julegudstj. Inger Hjuler Bergeon

 22/12 10.00 4. s. i advent Inger Hjuler Bergeon

 24/12 14.30 Juleaften Inger Hjuler Bergeon

 24/12 16.00 Juleaften Inger Hjuler Bergeon

 25/12 10.00 Juledag Inger Hjuler Bergeon

Januar
 1/1 16.00 Nytårsdag Inger Hjuler Bergeon 

 5/1 10.00 Hel. 3 Konger Inger Hjuler Bergeon

 12/1 10.00 1. s. e. h. 3k. Inger Hjuler Bergeon

 19/1 16.30 TEMAgudstjeneste Inger Hjuler Bergeon

 26/1 10.00 3. s. e. h. 3k. Inger Hjuler Bergeon

Februar
 2/2 10.00 Sidste s. e. h. 3k. Inger Hjuler Bergeon

 9/2 ------ Ingen gudstjeneste 

 16/2 10.00 Seksagesima Mette Marslund

 23/2 16.30 TEMAgudstjeneste Inger Hjuler Bergeon

Marts
 1/3 10.00 1. s. i fasten Marianne Rasmussen

- der er altid lidt ”stående kirkekaffe” efter gudstjenesten.



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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Vi henviser til den gældende privatlivspolitik på valgmenighedens hjemmeside.
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Odense Valgmenighed er kommet på Facebook 
Klik ind og ”like” Odense Valgmenighed på Facebook og kom 
gerne med en kommentar.


