marts · april · maj · 2020

Foto: Klinker i Còrdoba - J. Findsen

aktiviteter

Marts
4/3		
17.00
5/3		
16.30
11/3		
10.00
13/3		
19.00
14/3		
10.00
14/3		
13.00
14/3		
13.30
			
15/3		
15.00
25/3		
19.00
29/3		
12.00
			

Koncert med Anders Singh og Henrik Goldschmidt.*
Fyraftenssang med Carl-Aage Eliasson.
Onsdagsmøde med Karen Konstantin-Hansen. Se omtale.
Foredrag/fortælling ved Sten Kaalø.
Foredrag med billeder ved Mikael Wivel.
Mini-koncert med det rytmiske kor: Con Moto.
Foredrag med billeder ved Trine Ross.
Se omtale af temadage.
Koncert med Randers Kammerorkester.*
Årsmøde. Se omtale.
Påskemåltid for børn og voksne
Vi leger ”seder” – et jødisk påskemåltid. Se omtale.

1/4		
19.00
2/4		
16.30
5/4		
15.00
18/4		
9-12
21/4		
19.00
			

Mads Ulrik Pedersen om dyrkning af cannabis.**
Fyraftenssang med Inger Hjuler Bergeon.
Koncert med Arrild-kvartetten.*
Arbejdslørdag. Se omtale.
Henrik Stiesdal (Mr. Windpower)
om udvikling af vindkraft.**

April

Maj
26/5		
19.00
			
17/5		
11.30
19/5		
16.30

MGK-afgangskoncert
med Kim Mai Tich Nguyen Thordsen, tværfløjte.
Intro-møde for nye konfirmander og deres forældre.
Sorggruppe begynder. Se omtale.

6.og 7. juni		
			
			
			
8. til 13. juni		

De grundtvigske fri- og valgmenigheders årsmøde.
Bovlund og Rødding frimenigheder er værter
i anledning af genforeningsåret. Program (fra april)
i kirken og hjemmesiden.
Valgmenighedens rejse til Gotland.

Juni

Angående MGK-koncerten d. 26. maj kl. 19.00: Alle er velkomne og det er gratis. Koncerten vil føre
publikum igennem en stemningsfuld rejse som udforsker fløjten og dens mange muligheder med
klassiske stykker skrevet for fløjte, improvisatoriske elementer og eksperimenterende besætninger.
* koncert arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE. Koncerterne er en stor oplevelse.
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.
** et samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed. Se omtale
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Poesi må der til !
Bli'! raabte Herren i de tomme sale.
Vågn! alle vækster op af dvale.
Kom! alle I, som tøver ude.
Lyset står spændt mod verdens rude!
Op brød de grønne små med sne på nakke.
Skønt stod de klædt i vårens frakke,
samlet som bitte folk i skoven
under det høje lys foroven.
Nu var det vår igen med mange stemmer.
Blomster krøb frem af glemte gemmer,
duftende hvide af det sorte,
havde så længe været borte.
Krokus og vintergæk og gul erantis
steg som det sunkne land Atlantis.
Lys var der bleven over lande.
Dagen stod tændt med lyse rande.
Bli'! blev der råbt. Nu skal det blive sommer!
Her! lød et svar. Se her, vi kommer!
Grønnes som tage over gavle,
alt som kan klatre eller kravle.
Så var det sket. Og hele forårslandet
lå som et smykket skib i vandet,
duvende stort med fulde kroner,
kvidrende fuldt af lyse toner.
Ole Sarvig

I dette forår har vi i valgmenigheden nogle foredrag om kunst og kirke, - samtidskunsten. For poesi
må der til! Vi kan ikke fatte verden og vores liv i den uden poesi, uden billedsprog. Vi kan heller ikke
udtrykke vores opfattelse af verden og vores tilværelse uden at bruge poesi. Det er en oldgammel
erkendelse. Poesi må der til! Poetiske udtryk, – om det så er med musik, med billeder, med dans
eller med ord. Derfor citerer jeg her Ole Sarvigs digt fra 1940’erne om forårsskibet.
Hvad er et forårsskib? Ja, det er jo den rene poesi. Det er digt. Det er billeder, som kalder billeder
frem i vores sind. Man er ikke i tvivl om, hvor meget nyt liv et forår er, når man læser eller synger
dette digt. I sig selv er Ole Sarvigs digt det rene forår, for det sprudler og spirer af forunderlige ord
og skaber på den måde lys i vores sind. Der er også noget gådefuldt over det. Og i det gådefulde
kan vi så hver især finde plads til selv at lægge en betydning ind.
Derfor bærer digtet en religiøsitet. F.eks. det med ’de lyse rande’ eller ’lyset står spændt mod verdens rude’ eller ’blomster krøb frem af glemte gemmer’. Det minder om en påskesalme. For hvor tit
bliver vi ikke nødt til at beskrive påskemorgen med forårsbilleder om nyt liv, der gror frem? Hvordan
skulle vi ellers udtrykke det med opstandelsen, hvis ikke med poesi? Påskemorgen og budskabet
om dens opstandelse peger altid frem. Ikke kun tilbage mod fortællingen om Jesu opstandelse,
men endnu mere frem. At også her, hvor vi er, bryder nyt liv igennem; - måske som det spinkleste
håb. Men nok til at sindet bliver lyst op. Og vi kan lyse for hinanden. Være som et ”forårsskib” - eller
være på det samme ”forårsskib”.
Inger Hjuler Bergeon
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Årsmøde i Odense Valgmenighed

Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 19 i kirken.
Vi glæder os til at se mange til årsmødet, hvor vi byder på kaffe og kagebord.
Som opfølgning på beslutningen fra sidste årsmøde, vil der blive fremlagt en skitse til
et kunstværk i gavlen bag alterbordet. En skitse udarbejdet af kunstneren John Kørner
Årsregnskabet vil være lagt frem i kirkens lille stue fra søndag d. 15/3 og på årsmødet.
Er der behov for kørsel til årsmødet, eller har du/I mulighed for at tage nogen med,
kan I kontakte Helene Sønderby på tlf. 66 18 92 01 mob. 26 18 83 01 senest søndag
den 22. marts.
Venlig hilsen – På vegne af menighedsrådet – Anne Grete Pilgaard

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Menighedsrådets beretning til godkendelse.
4. P
 ræstens beretning.
5. F orelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
Menighedsrådet fremlægger en skitse til et kunstværk (glasmosaik) til erstatning for
den nuværende altertavle. Som følge heraf skal også alterbordet udskiftes, så det
kommer til at harmonere med kunstværket. Skitsen er udarbejdet af John Kørner.
Der fremsættes forslag om, at årsmødet godkender, at menighedsrådet nedsætter
en arbejdsgruppe, der arbejder videre med at gennemføre det skitserede projekt,
herunder rejse økonomi via fondssøgning.
Kaffepause
7. Forelæggelse af budget.
8. Valg af 3 medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.
På valg er:
		Stine Bett Andersen – er villig til at genopstille
		Claus Bach Wognsen – er villig til at genopstille
		Hanne Staack – er villig til at genopstille
		Valg af suppleant for 1 år
9. V
 alg af statsautoriseret/registreret revisor, folkevalgt revisor samt suppleant.
På valg er Palle Wognsen
Suppleant for folkevalgt revisor
10. .Evt.
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Kunst og kirke - samtidskunsten
Temadage 13. og 14. marts
- vores weekend i marts omkring et tema har i 2020 nutidskunsten i centrum.

Fredag d. 13. marts kl. 19.00 Sten Kaalø
Poet, salmedigter og frimenighedspræst
”Fra kartoffelskræller til salmedigter” - fortælling
og sang. Sten Kaalø vil fortælle om sin digtning og
vi skal synge nogle af hans sange og salmer. Hans
salmepoesi er direkte, men samtidig er der plads til
noget gådefuldt. Derfor synger vi tit hans salmer til
gudstjeneste i Odense Valgmenighedskirke.

Lørdag d. 14. marts kl. 10.00
Mikael Wivel kunsthistoriker, dr. phil.
I anden halvdel af det 20. århundrede oplevede vi
en veritabel renæssance i dansk kirkeudsmykning.
En lang række af vores stærkeste kunstnere påtog
sig opgaver for kirken og løste dem på både fremragende og original vis. Der har været tale om et af
de mest opløftende og overraskende forløb i nyere
dansk kunst. Variationsrigdommen har været stor.
Det har ikke kun drejet sig om altertavler og glasmalerier, sådan som før i tiden, men
også om mere totale udsmykninger, hvor den enkelte kunstner, hver ud fra sit gemyt og
talent, har løst opgaven på stærkt personlig vis.
Han eller hun er gået til sagen som anfægtet individualist, med tro eller tvivl i sindet, og
har på den måde tilført kirken nye, overraskende billeder. Det hele starter med et par
suveræne begavelser som Mogens Jørgensen og Sven Havsteen-Mikkelsen, men efterhånden kommer der flere til, bl.a. størrelser som Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby. Forløbet
har været frodigt og er fortsat lige ind det 21. århundrede med overrumplende løsninger
af folk som John Kørner og Thomas Kluge, Christian Lemmerz og Lisbeth Nielsen.

Lørdag d. 14. marts kl. 13.30 Trine Ross,
kunstformidler, skribent m.m. - om samtidskunsten,
- og det fantastiske ved den. Mange af os har set
og hørt Trine Ross i ”Kunstquizzen” i DR eller har
læst hendes sprudlende anmeldelser i Politiken.
Hun vil fortælle om og vise billeder af den danske
samtidskunst.
Kl. 12.00 Frokost - kl. 13.00 Koncert med det rytmiske kor: Con Moto
Foredragene er åbne for alle. Gratis for medlemmer. Studerende halv pris.
Pris: 75 kr. pr. foredrag, 200 kr. for alle 3 foredrag. Frokost: 50 kr.
Tilmelding senest 7. marts til: Inger Bergeon mail: ihb@km.dk tlf: 66 12 57 05

5

Julekollekt
Stor tak for alle bidrag til julekollekten 2019. Der blev indsamlet kr. 4.328,00, som
går til Folkekirkens Nødhjælp.

Karen Konstantin-Hansen fortæller om Constantin Hansen
Onsdag d. 11. marts kl. 10 - 12
Foredrag om guldaldermaleren Constantin Hansen ved oldebarnet
Karen Konstantin-Hansen
Statens Museum for Kunst har i
efteråret haft en stor udstilling om
guldaldermalerne i Danmark i 1800tallet. I den anledning har jeg lavet et
lille foredrag om hans kunst, familie
og levned.
Hvem var han, hvem var hans forældre,
søskende og børn. Hvorfra stammede
navnet Constantin. Hvem er pigen på
billedet, og hvorfor malede han netop
hende. Hvordan var relationerne til
samtidens kunstnere, hvorfra kendte
de hinanden og var de i familie? Var
der andre kunstnere i familien.
Karen Konstantin-Hansen

MGK-afgangskoncert med
Kim Mai Tich Nguyen Thordsen på tværfløjte
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.00
MGK-afgangskoncert med Kim Mai Tich Nguyen Thordsen på tværfløjte.
Koncerten vil føre publikum igennem en stemningsfuld rejse som udforsker fløjten
og dens mange muligheder med klassiske stykker skrevet for fløjte, improvisatoriske
elementer og eksperimenterende besætninger.
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Sorggruppe for voksne
Jeg vil igen tilbyde sorggruppe for voksne i valgmenigheden. Det er for voksne i alle
aldre. Man kan have mistet sin ægtefælle eller en forælder eller et barn eller en søs
kende. Uanset om det er mange år siden, eller det er for nylig, så er man velkommen,
hvis man har brug for at tale med andre om sin sorg, sine tanker og savn.
I en gruppe kan man være 5-8 personer, og det er min opgave at skabe et trygt
sted, hvor alle kan få opmærksomhed og tid. Der vil være fastlagt nogle emner som
udgangspunkt.
Det bliver tirsdage kl. 16.30-18.30 i valgmenighedens ”lille stue” og foreløbigt 5
gange på følgende datoer:
d. 19. maj, d. 2. juni, d. 16. juni, d. 18. august, d. 2. september.
Ring eller mail inden 1. maj hvis du er interesseret eller ønsker mere information.
Inger Hjuler Bergeon, tlf. 66 12 57 05 eller: ihb@km.dk

Påsken i kirken
Påsken i Odense Valgmenighed starter allerede søndag den 29.03.20 kl. 12.00, hvor
børn og voksne leger påskemåltid. Vi vil sammen spise det traditionelle Seder måltid
med lam, brød, urter og sødt, mens vi hører om jødernes påske. Seder- måltidet er
en jødisk tradition, der ligger som baggrund for den kristne nadver, så vi skal også
høre lidt om den.
Tilmelding kan ske til Inger på ihb@km.dk inden den 23.03.20, og det koster 30 kr. pr.
mand at være med. Det hyggelige arrangement er slut senest kl. 14.
Den stille uge kalder man dagene mellem palmesøndag og påskedag.
De to søndage er på hver deres måde en festdag. Den stille uge - det er et godt navn,
for både Skærtorsdag aften og Langfredag har en stilhed over sig.
Det viser vi på den måde i valgmenigheden, at vi Skærtorsdag som slutning på gudstjenesten fjerner al pynt fra nadverbordet, mens vi hører stille musik, og til sidst læses
beretningen om tilfangetagelsen i Getsemane have.
Langfredag er en gudstjeneste med salmer, flere læsninger, kort meditativ prædiken
og meget musik.
Påskedag er igen en festdag, hvor musik, salmer og pyntning viser, at nu fejrer vi livets
håb, trods død.

Fyraftenssang
5. marts: Carl-Aage Eliasson

2. april: Inger Hjuler Bergeon
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I foråret 2020 har OH og OV inviteret to fynboer med viden og vovemod til at fortælle om deres arbejde. Vi skal høre om vindmøller og
cannabis til medicinsk brug, som mange stadig er skeptiske overfor.
I sjov kalder vi de to foredrag for ”vind og skæv”: Onsdag d.1.april
med Mads Pedersen og tirsdag d. 21. april med Henrik Stiesdal, ”Mr.
Windpower”.

Onsdag d. 1. april 2020 kl. 19.00
Cannabis-dyrkning
– et voveligt foretagende

Fortælling om produktionen i
Bellinge ved Mads Ulrik Pedersen
– ”Mads Tomat”
- hvordan turde I gå i gang? og hvordan ser fremtiden ud for cannabis?
Mads Ulrik Pedersen er ejer og adm. direktør i virksomheden Gartn
eriet Alfred Pedersen & Søn i Bellinge. Mads har ejet og drevet virksomheden i mere end 25 år og er 4. generation af gartnere. Gartneriet
blev grundlagt i 1948 og i 1995 blev virksomheden Gartneriet Alfred
Pedersen & Søn ApS stiftet. I dag produceres der både konventionelle
og økologiske væksthusgrøntsager, og gartneriet er især kendt for
Katrine & Alfreds Tomater. Virksomheden Gartneriet Alfred Pedersen
& Søn er gradvist vokset gennem generationerne og har nu mere end
35 hektar væksthuse fordelt på lokaliteter i Danmark og Sverige.
Seneste skud på stammen er Aurora Nordic Cannabis.
Visionen hos Aurora Nordic Cannabis er at kunne tilbyde patienter
i Europa medicinske cannabis produkter af høj kvalitet som effektiv
behandling til en bred vifte af medicinske tilstande.

Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 19.00
Vindmøller – engang et voveligt
foretagende

Fortælling om udvikling og brug
af vindmøller – til lands og til vands.
Ved Henrik Stiesdal - Mr. Windpower”
Vindkraft nu – og i fremtiden?
Henrik Stiesdal var med til at skabe Vestas første succesrige vindmølle.
Indtil 2014 var han teknologichef hos Siemens Wind Power. Henrik Stiesdal er verdenskendt som Mr. Windpower og står bag verdens første
havvindmølle. Han har over 200 personlige patenter inden for vindmølleteknologien. For tiden udvikler han flydende vindmøller.
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Vi er mange - men vil gerne være flere

Kære menighed!
Til jer som har den fornøjelse at være medlem af Odense Valgmenighed, vil jeg opfordre til, at vi står sammen og hjælper hinanden!
Kirken har en sund økonomi men for at fastholde den, skal vi have flere medlemmer.
Derfor skal vi hjælpe hinanden med at finde nye medlemmer. Vi skal kigge rundt blandt
familiemedlemmer og venner og fortælle dem, at vi har et godt tilbud til dem.
Vi har en velfungerende kirke med givtige gudstjenester i en dejlig atmosfære.
Vi bliver forkælet med god musik og en masse arrangementer, og vi har et fælles
skab, som mange misunder os. Så det vi mangler er, at vi alle gør vores bedste for at
fortælle vidt omkring, hvad vi kan tilbyde, så flere bliver fristet til at blive medlem.
Jørgen Findsen

Årsmøde 2020 i Foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
I 100-året for Genforeningen kan Årsmødet i vores forening naturligvis kun ligge i Rødding og Bovlund, der er gået sammen om et fornemt program i weekenden den 6.-7. juni.
Glæd jer til et besøg i Skibelund Krat, to aktuelle foredrag ved generalsekretæren i
Grænseforeningen Knud Erik Therkelsen og historiker Jørn Buch, Genforeningskoncert
med Zenobia og museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, og sidst men ikke mindst,
gudstjeneste i Bovlund kirke med Sten Kaalø.
Læg dertil en skøn festmiddag lørdag aften med indlagte hilsner fra formanden for
Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen, solnedgangstur på højskoleengen i Rødding,
og du har et program, der var værd at vente 100 år på.
Vel mødt!
Årsskrift og program med tilmeldings-blanket vil blive sendt til alle menigheder inden
påske - ligesom de vil være at finde på foreningens hjemmeside friegrundtvigske.dk
senest 1. april.

9

Konfirmander 8. maj 2020
Anna Kirstine Fenger • Laura Cecilie Hansen • Inger-Marie Højmark Jensen
Natalie Steiner Jensen • Sofia Ariana Rosendorf Larsen • Ludvig Lund Møller
Andrea Nancke • Thea Bang Hansen • Sophie Teilmann Philipp
Alicia Hedelund Porsgaard • Ingeborg Redtz Rønlev
Theodor William Egelund Simonsen
(Jonathan Damkjær True konfirmeres af sin mor i Køng)

Arbejdslørdag d. 18. april kl. 9.00 - 12
Menighedsrådet har igen i år besluttet, at der blandt kirkens medlemmer inviteres
til i fællesskab at lave nogle praktiske opgaver inde i kirken til glæde for os alle.
Vi vil derfor gerne invitere jer alle, der har tid og lyst til i ovennævnte tidsrum at tilbyde jeres arbejdskraft ved senest den 15. april 2020 at tilmelde jer arbejdslørdagen
til kirketjener Annalise på mailadressen - amta@mail.dk - eller kirkeværge Jørgen
Findsen på mailadressen - findsen@nal-net.dk.
Vi håber, så mange som muligt vil komme og hjælpe - det
plejer at være meget hyggeligt, samtidig med der bliver
udført mange praktiske opgaver.
Vi mødes kl. 09.00 til fælles kaffebord, og hvor de planlagte opgaver bliver fordelt blandt jer tilmeldte.
I år slutter vi kl. 12.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Stillads
Af hensyn til arbejdssikkerheden, har vi i kirken købt et rullestillads med ståhøjde på
6,2 m., som giver en arbejdshøjde på 8,2 m. Mange opgaver udføres af medlemmer i
menighedsrådet og for at sikre det kan gøres forsvarligt, er der investeret i et stillads.
Det vil være muligt for medlemmer at leje stilladset.
Det kan tilpasses i ønsket højde (dog max.6,2 m.)
Leje for en uge kr. 1000,Ønskes levering og afhentning, kr. 600,Ønskes samling og nedtagning kr. 800,Kontakt Jørgen Findsen
mail: findsen@nal-net.dk eller tlf. 20 41 95 89
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gudstjenester

Marts
1/3		
8/3		
15/3		
22/3		
29/3		

10.00
10.00
10.00
16.30
10.00

1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten
TEMAgudstjeneste
Mariæ Bebudelse

Marianne Rasmussen
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

April
5/4		
9/4		
10/4		
12/4		
19/4		
26/4		

10.00
19.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
1.s.e.påske
2.s.e.påske

Jørgen Flensted-Jensen
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Maj
3/5		
10.00
8/5		
10.00
10/5		
10.00
		
11.30
			
17/5		
10.00
24/5		
10.00
31/5		
10.00

3.s.e.påske
Konfirmation
4.s.e.påske
møde for nye konfirmander
og forældre.
5.s.e.påske
6.s.e.påske
Pinsedag

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Inger Hjuler Bergeon
Jørgen Flensted-Jensen
Inger Hjuler Bergeon

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

Skriv til odense.valgmenighed@gmail.com hvis du
ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

Siden sidst
Døbte
Olav Flink Lücking

Døde:
Jens Jørgen Andersen
Lily Marion Jacobsen
Hans Tougaard Larsen

Viede:
Annemarie Schriver og Flemming Vistrup
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navne og adresser
Kirken
Odense Valgmenighed,
Dronningensgade 1,
5000 Odense C
CVR 61474315
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

Odense Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed i den danske
folkekirke. Valgmenigheden er opbygget som en demokratisk forening
med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyr
elsen varetager den daglige drift. Vi får ingen offentlige tilskud, og vi
bestemmer selv, hvordan vi vil bruge indtægterne. Derfor er der ikke
langt fra tanke til handling, og som medlem har man stor indflydelse.
Vi vælger, ansætter og lønner selv vores præst og vores øvrige kirkepersonale og afholder selv alle vores udgifter. Som medlem betaler
man ikke kirkeskat til folkekirken men et tilsvarende fradragsberettiget
medlemsbidrag til valgmenigheden.
Odense Valgmenighed er 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

Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1, 5000 Odense C

valgmenighed?

