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aktiviteter

Barnets blik
Der er noget særligt ved et barns blik. Noget
helt særligt ved at se et barn ind i øjnene. Det
gælder hele året, men især omkring juletid
synger vi om det i sange og salmer og vi hører ord og ser billeder på det. Barnets øjne,
der er som stjerner. Grundtvig digtede om
julestjernen i barnets øjne i salmen ”Dejlig
er den himmelblå.” Her synger vi, at de viise
mænd lod forestillingen om en stjerne vise
dem vej, men de fandt den først, da de så
ind i et lille nyfødt barns øjne. Dér fandt de
stjernen. I Jesusbarnet.
Hvis man kaster et hurtig blik på billedet, så
lægger man nok først mærke til, hvor grim
den gamle mand er. Man ser hans deforme
næse og det hæslige udslæt, der går helt op
i panden. Måske væmmes man og får lyst til
at vende blikket bort. Men prøver man så at
kigge godt efter, så ser man noget andet.
Man ser den lille hånd fra barnet, der ligger
trygt på mandens dragt. Man ser det lille
Domenico Ghirlandaio (1449-1494).
barns ansigt, der lyser op mod manden og
vi ser den tillid og den ømhed, som barnet har. Det kan ændre vores måde at se på, for pludselig kan vi med barnets øjne se den gamle mand. Med barnets blik ser vi ind i hans øjne og
da ser vi hans omsorg og hans mildhed. Med barnets blik får vi øje på noget helt andet end
det grimme ansigt, vi først lagde mærke til. Barnet skaber manden om for vore øjne, -og
dermed omskabes vi. Vi ser nu noget andet, end vi ville pleje at se. Vi lærer, at der er andet
at se, end det, der først drager vores blik.
Også en nyfødt kan forandre os. Enhver, der har mødt en nyfødts blik, vil huske det. For
barnet kigger dybt og roligt på én. Uden at ville noget præcist og bestemt og uden at man
kender hinanden. Men blikket får os til at ville kende hinanden. Der er ikke noget særligt
et nyfødt barn vil vise, f.eks. glæde eller overraskelse eller vrede eller skepsis. Men barnet
kigger. Og vi kan kun kigge tilbage. Svare med et blik på det intense blik, som barnet giver.
Når vi møder sådan et blik, så er det som om alt er muligt og at alt kan begynde på ny.
Barnet kender os jo ikke, men ser på én, som om det siger: ”dig har jeg tillid til”. Og dermed
skabes tillid, for den, der møder sådan et blik med sådan en tillid, vil spontant ønske at leve
op til det. Tænker måske: ”ja, jeg er én, man kan stole på, én der kan tage sig af andre.”
Derfor bliver vi så bevægede af en nyfødts blik. Vi bliver mødt med tillid og vi får en ny mulighed
for at tage os af en anden. Vi tør glemme de gange, vi ikke gør det, og de gange, vi svigtede,
for nu er der en chance til. Det er der håb i.

Glædelig jul!
								Inger Hjuler Bergeon.

December
1/12
5/12
10/12
12/12
13/12
19/12
19/12

11-14
16.30
19.00
14.30
19.00
9.25
10.25

Julekrybbeværksted for små og store, - med hotdogspisning. Se omtale.
Fyraftenssang med Pia Sigmund og Peter Sigmund.
Fransk julegudstjeneste. Se omtale.
Adventsmøde med fortæller: Jens Peter Madsen. Se omtale.
Stige friskoles julekoncert i kirken - med bl.a. Luciaoptog.
Odense Friskoles juleafslutning i kirken.
Odense Friskoles juleafslutning i kirken.

6/1
16.30
16/1
10-12
20/1
10.00
			
26/1
15.00
27/1
16.00

Hellig Tre Kongers fejring – for store og små. TEMAgudstjeneste
Onsdagsmøde.Claus Brandstrup fortæller om Byens Højskole. Se omtale.
Jubilæumsgudstjeneste i Kerteminde Dalby Valgmenighed.
Se mere på : www.kdvalgmenighed.dk
Kammermusik Odense: Concerto Copenhagen**
Kristian Leth: foredrag om HÅB, - ud fra hans bog. Se omtale.

Januar

Februar
3/2
10/2
19/2
28/2

16.00
Koncert: Jesper René spiller Bachs Goldberg-variationer.* Se omtale.
15.00
Kammermusik Odense: koncert med Eskjær Trioen**
19.00
Det ensomme hjerte. Foredrag med Tom Buk-Swienty* Se omtale.
17.00	Fællesmøde på Stige Friskole for de 4 grundtvigske friskoler i Odense
og Odense Valgmenighed. En par timer med samtaler og sandwich.

3/3
13/3
20/3

16.30
10-12
19.00

Marts
Fastelavn – for store og små. TEMAgudstjeneste.
Onsdagsmøde med Lone Binzer, leder på Ådalskolen. Se omtale.
Årsmøde.

		Temaweekend ”for fremtidens skyld” – om at håbe. Med tre yngre forskere:
22/3
19.00
Anne Marie Pahuus om Hannah Arendt: at håbe – for andre end os selv.
23/3
10.00
David Bugge om litteratur, der giver håb.
23/3
13.30
Mikkel Krause Frantzen om en fremtid uden fremtid, - eller ? Se omtale.
Fyraftenssang: Vi håber at fortsætte i foråret 2019. Meld dig gerne som tovholder inden årsskiftet.
		Se hvornår vi kommer i gang på vores hjemmeside. Vi håber at bringe nyt omkr. 20. januar.
		Sorggruppe for voksne: Inger samarbejder med andre i Odense om at have sorggrupper for voksne.
Hvis du er interesseret, så ring på 66125705 eller mail på ihb@km.dk
* Samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
** Betyder at det er arrangeret af ’KAMMERMUSIK Odense’ (tidl. Odense Musikforening).
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Advent og jul i Odense Valgmenighed
Julekrybbeværksted for de små – og store
den 1. december kl. 11-14

Decembers varierede gudstjenester
Søndag d. 2. 12. kl. 10.00. 1. søndag i advent: en festlig begyndelse på
det nye kirkeår.
Søndag d. 9. 12. kl. 19.00. 2. søndag i advent: lille aftengudstjeneste
med kor: ”Con Moto” synger under gudstjenesten. Kl. ca. 20 serveres
gløgg og æbleskiver. ”Con Moto” har ved forskellige lejligheder sunget i
Odense Valgmenighed. Det er et rytmisk – og meget charmerende - kor.
Mandag d. 10. 12. kl. 19.00: fransk julegudstjeneste. Vi hører fransk
musik, synger franske julesange (med oversættelse) og hører franske
læsninger (med oversættelse). Efter gudstjenesten er der kl. 19.50 ’stående kaffe’ med lidt fransk kage.
Søndag d. 16. 12. kl. 10.00. 3. søndag i advent: en almindelig gudstjeneste med adventstidens særlige eftertænksomhed.
Søndag d. 23. 12. kl. 10.00. 4. søndag i advent: ”De ni læsninger”
– en mosaik af julens salmer, fortællinger og musik.
Mandag d. 24. 12. kl. 14.30 og kl. 16.00: Juleaftensgudstjenester.
Tirsdag d. 25. 12. Juledag: gudstjeneste kl. 10.00.

Birgit Pathuel, Haslev.

Det er efterhånden ved at være en fast juletradition i Odense Valgmenighed, at vi
lige op mod december måned afholder julekrybbeværksted, hvor børn og voksne i
fællesskab producerer til et julekrybbe-tableau som står i kirken til efter jul. Hvert år
har julekrybben et nyt udtryk i form af materialevalg mm. Udover den store fælles
julekrybbe vil der også være mulighed for at lave en lille julekrybbe til at tage med hjem.
I år foregår arrangementet lørdag den 1. december fra kl. 11-14 i Odense Valgmenighedskirke. Vi slutter af med hotdogs som sidste år. Byens Højskole på den anden side
af gaden, holder samme dag julemarked, så vi håber på liv og glade dage i vores ende
af Dronningensgade. Pga. maden, vil vi gerne vide hvor mange af jer der kommer, så
giv svar til Inger på mail eller telefonisk inden den 28. november. Vi glæder os til at se
jer til nogle hyggelige timer i kreativitetens navn! På udvalgets vegne: Louise Mosbæk.

Onsdag den 5. december kl. 16.30
Pia Sigmund er sangvært ved sæsonens sidste
fyraftensang og Peter Sigmund vil spille til
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Fyraftenssang

Adventsmøde
Onsdag den 12. december kl. 14.30 med fortæller
Jens Peter Madsen
Det er ikke for meget sagt, at Jens Peter Madsen er er af Fyns bedste fortællere.
Han har også en stor andel i, at fortællingen som kunstform har fået så stor betydning på Fyn.
Jens Peter Madsen vil fortælle om ”dengang bedstefar var dreng” – fortællinger som
inspirerer andre til at fortælle for deres børnebørn og oldebørn. Og som han skrev:
”til lejligheden vil jeg give den et på julebarndoms-erindringer.”
Der vil først være kaffebord og sange, - og derefter læner vi os tilbage til en god
fortælling. Men måske kommer vi til at sidde yderst på stolesædet af begejstring.

Nytårshilsen 2019
Det går så stærkt. Alt hvad der var spirende og lysegrønt, er pludseligt gyldnet og
daler mod jorden. For lidt siden tørrede vi sveden af panden i den lange varme sommer, og om lidt er det hele måske hvidt og dækket af sne.
Og så alligevel, er der også tider, hvor man venter og venter, og synes at minutter varer
evigheder - og andre igen, hvor man bare ønsker, at øjeblikket vil stå stille og vare ved.
At komme i kirken en helt almindelig søndag, sætte sig og lytte til orglets brusen,
ordene, prædikenen og salmerne - ja - dér må tiden godt gå en lille smule i stå, så
man kan nyde øjeblikket.
Men tiden med ombygning af byen for at skabe plads til letbanen.... Det kunne vi godt
ønske gik lidt hurtigere. Man kan dog godt blive glad over, at så mange, på trods af
byens roderi, holder fast og bliver ved at komme, selvom det er svært at finde vej og
finde plads. Måske er det her, vi har gavn af at bo i den del af verden, der har årstider,
som får os til at tåle blæst og kulde. For vi ved, der kommer bedre tider. Og det gør
der nok også med tilgængeligheden i byen.
Og alt imens må vi selv sørge for, at have det godt med hinanden, have noget godt at
mødes om og skabe nogle øjeblikke, hvor tiden gerne må stå stille.
Vi vil i menighedsrådet sige tak for gode stunder i 2018 og ønske alle en rigtig god
jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Friskolerne
Stige Friskole holder julekoncert torsdag
d. 13. december kl. 19.00, bl.a. Luciaoptog.
Odense Friskole holder juleafslutninger onsdag
d. 19. dec. kl. 9.25 og kl. 10.25.
Alle er velkomne til disse arrangementer, hvor mange
forældre og bedsteforældre er med.

Anne Grete Pilgaard
Formand

2 onsdage med fortælling.
Onsdag d. 16. januar kl. 10-12: Claus Brandstrup,
Byens Højskole.
Onsdag d. 13. marts kl. 10-12: Lone Binzer, Ådalskolen.
Både Claus og Lone er ledere af skoler, hvor gejsten og udfordringen ligger i, at gøre
det grundtvigske levedygtigt nu. Begge har også rejst og mødt andre kulturer.

Nytår og Hellig 3 Konger
Nytårsdag d. 1. januar: gudstjeneste kl. 16.00 med et
lille glas ”sprudel” og kage bagefter.
Søndag d. 6. januar fejrer vi Hellig 3 Konger kl. 16.30,
- en TEMAgudstjeneste for store og små. Konfirmanderne medvirker. Det plejer altid at være festligt.
6

siden sidst

Døbte: Hannah Bijga Daba, Ella Zwisler Henriksen, Birk Armose Storm
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Vi sætter HÅB på dagsordenen, - for fremtidens skyld.
Vi får besøg af 4 yngre og gode tænkere:

Kristian Leth
Søndag den 27. januar kl. 16.00

HÅB

TEMAdage
Fredag den 22. og lørdag den 23. marts 2019

”for fremtidens skyld” – om at håbe
Fredag d. 22. marts kl. 19.00:
Anne Marie Pahuus om
filosoffen Hannah Arendt,
- at virke for andre.

Lørdag d. 23. marts kl. 10.00:
David Bugge om litteratur
der giver håb.

Lørdag d. 23. marts kl. 13.30:
Mikkel Krause Frantzen om
fremtid uden fremtid. Kan
det passe?
Multikunstneren Kristian Leth fortæller ud fra
sin bog HÅB. Bogen udkom i 2018 og var et
tiltrængt forsvar for fremtiden.
Kristian Leth er rockmusiker, digter, formidler
af klassisk musik – og meget, meget andet.
Entré: 50 kr.
Der vil komme mere information i foldere, på hjemmesiden og i næste kirkeblad.
Men nu kan man reservere datoerne.
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Fælles koncert

t

søndag den 3. februar kl. 16.00
For Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed
Sted: Odense Valgmenighedskirke

Jesper René: Bachs Goldbergvariationer
Jesper René vil opføre et af J. S. Bachs helt
store værker for klaver, ‘Goldbergvariationerne’, på kirkens dejlige flygel. Jesper har
spillet dette kendte værk utallige gange og
kalder det et af musikhistoriens største værker.
Goldbergvariationerne er musik, man kan
”læne sig tilbage i” og så bare lade musikken
fylde sindet. Det passer til en stille vintersøndag med sin meditative karakter. Værket består af en aria og 30 variationer, som på
forskellig vis bygger på ariaens baslinie. Til sidst gentages ariaen og minder på den
måde om, hvad alle variationerne udsprang af.
Som 15-årig debuterede Jesper René som solist med Odense Symfoniorkester og 5 år senere vandt han Steinwaykonkurrencen på Louisiana og har siden givet utallige koncerter.
Pris 75 kr (studerende 40 kr). Der er – som altid - inkluderet en forfriskning.

Tom BUK-Swienty om sin bog:
"Det ensomme hjerte”
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00

”Det ensomme hjerte”
er Hans Horns beretninger fra en krig, han
var imod, men som
han blev tvunget ind i.
Hans Horn blev læge –
og var også en dygtig
akvarelmaler. Aftenen
er arrangeret af Odense Højskoleforening og
Odense Valgmenighed.
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December

gudstjenester

		 2/12
10.00
1.s.i advent
		 9/12
19.00
2.s.i advent
					

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

		10/12
19.00
fransk julegudstjen.
		16/12
10.00
3.s.i advent
		23/12
10.00
4.s.i advent
					

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

		24/12
		24/12
		25/12

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Koret ”Con Moto” medvirker.
Kl. ca. 20: gløgg og æbleskiver

					

14.30
16.00
10.00

Juleaften
Juleaften
Juledag

Januar

De 9 læsninger, - julens tekster og salmer.

		 1/1
16.00
Nytårsdag
		 6/1
16.30
TEMA Hel. 3 Konger
					

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

					

festlighed for alle aldre;
konfirmander medvirker.

		 13/1
		 20/1
		 27/1

10.00
10.00
10.00

1.s.e.h.3 k.
ingen i O.V.
3.s.e.h.3 k.

Mette Marslund
Jub. gudstjeneste i Kerteminde
Inger Hjuler Bergeon

		 3/2
		 10/2
		
17/2
		 24/2

10.00
10.00
ingen
10.00

4.s.e.h.3 k.
sidste s.e.h.3.k.

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Seksagesima

Inger Hjuler Bergeon

		 3/3

16.30

TEMA Fastelavn

Februar

Marts

Inger Hjuler Bergeon

- der er altid en lille kop ”kirkekaffe” eller lidt frugt efter hver gudstjeneste.

w w w.odensevalgmenighed.dk
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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

valgmenighed?
En valgmenighed er en fri og åben menighed inden for Den danske 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 bestyrelse til at varetage
den daglige drift.
Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men et medlemsbidrag, 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 registreringsmæssige omkring overflytningen.
Ved indmeldelse giver man tilladelse til, at valgmenighedens regnskabsfører
kan hente oplysninger fra SKAT til beregning af medlemsbidraget. Dette
er fradragsberettiget og indberettes til SKAT.

Svanemærket tryksag 5041 0513

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.
kindly.dk

