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For nylig skrev Svend Brinkmann i Politiken: ” Vi har glemt, at naturen ikke er til for vores 
skyld”. Det gav lige et lille gip, for egentlig ved vi det jo godt, men så glemmer vi det alligevel.                           
Vi opfører os, som om den var det.                                                                                                                                          
Når der så opstår et problem, så begynder vi at tænke efter. Lige for tiden er det chokket 
over den enorme mængde plastik, som havene er fyldt med eller spørgsmålet om ulven 
skal have lov til at være fredet i Danmark, - for ikke at forglemme klodens opvarmning.

Det er forskellige problemer om natur og mennesker, der ”popper op” undervejs. 
Men de første, der gør os andre opmærksomme på et problem, bliver tit ikke taget alvorligt.                  
Vi griner måske lidt af dem eller kalder dem måske ”politisk korrekte” eller ”frelste” for at 
lukke munden på dem. Men så sker der gerne det, at vi alle sammen langsomt begynder 
at få øjnene åbnet, - ganske langsomt. Og efterhånden er tiden måske blevet moden til at 
handle og træffe politiske beslutninger.                                                                           

Men der er altid ”firstmovers” – altså dem, der rykker først! Det er tit de unge- eller de 
gamle. De unge, fordi de både er bevidste, tør noget og vil noget. De gamle, fordi man som 
ældre bliver mere og mere bevidste om, at vi skal give kloden videre.

At naturen ikke er til for menneskets skyld, som om den er noget, der ”ligger udenfor” 
mennesket og som mennesket derfor kan benytte og udnytte, det skrev allerede Baruch 
Spinoza om. Han var filosof og levede i 1600 tallet. Han er i den grad kommet på mode 
igen de sidste 15-20 år og det ses af, at der i alle lande udgives bøger af ham og om ham, 
- også på dansk.                                                                                          
Han var oprindeligt jøde og talte mange sprog. Men han blev udelukket fra jødedommen 
med en ”forbandelsesformular” på flere linjer. Han levede før Oplysningstiden, - men er 
dens inspirator.

Spinoza tænker mennesket ind i naturen. At vi netop ikke er ”udenfor” som herrer og me-
stre, men en del af. Og han tænker også Gud ind ’som en del af verden’, og argumenterer 
imod, at Gud er en Herre og Mester, der står/sidder udenfor og derfor kan skalte og 
valte. Derfor blev Spinoza fordømt dengang. Men det er netop disse tanker, der har gjort 
Spinoza så aktuel igen – både i teologi, men især i filosofi og etik.

God sommer!                   
 Inger Hjuler Bergeon 

Som forsidebillede til denne sommer har vi lånt et foto af Dorrte Kudue Kjærgård,  
som hun kalder ”sommerens eftertænksomhed”. Man kan se mere på hjemmesiden: www.kudue.dk

Naturen er ikke til  
for menneskets skyld
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Juni
2 og 3/6    Årsmøde i Vallekilde for de grundtvigske fri- og valgmenigheder.
9/6   9-15  Arbejdsdag i kirken. (tilmelding senest 7. juni)
10/6   14-16  Omvisning på Brandts: Hergé og Tintin ved Inger. 
     (tilmelding fra 4. juni)
14/6   19.00  Tango-aften v/ Carlos Capel med bl.a. Carl-Aage Eliasson. 
     Entré (inkl. en drikkevare og snack: 50 kr)
20/6   13-16.30 Sommerudflugt til Hørvævsmuseet. (tilmelding senest 11. juni).  

August
19/8   10-17  Maraton-sang på ”Den fynske Opera” – i samarbejde med andre.
23/8   19.30  FestivalKoncert: slagstøjsfænomenet Renato Martins m.fl..
     (se nedenfor) 
24/8   19.30  FestivalKoncert med Tango med Cuarteto Pasion.( se nedenfor)
26/8   11.30  Frokost i præstens have, Finsens allé 25.    

September
1/9   14.00  Kort koncert, men stor musik v/Trio Chalumeau. Gratis f. medlemmer)
2/9   15.00  Lieder v/ Det Fynske Sangselskab***
15/9   9-16  Naturdag for alle aldre – en aktiv dag i det fri. (mere i næste kirkeblad)
23/9   10-14  Fællesgudstjeneste for de fynske valgmenigheder, - med frokost.
30/9   15.00  Koncert **

Oktober
3/10   19.30  Koncert med Anne Vilain og Poul Christian Balslev.
     Fællesspisning kl. 18; mere i næste kirkeblad
6/10   7.30-23 Kultur-tur til Aalborg: omvisning på KUNSTEN. 
     Teaterforestilling: West Side Story. Mere info i næste kirkeblad.*
27/10  15.00  Koncert**
28/10  15.00  Lieder v/Det Fynske Sangselskab***

November
8/11   19.00  Forfatteraften med Josefine Ottesen v/ Læsekredsene*
15/11  19.00  Foredrag med Imran Rashid: SLUK. *
18/11  15.00  Lieder v/Det Fynske Sangselskab.***
25/1 1  15.00  Koncert**

FestivalKoncert d. 23. og 24. august er arrangeret af Carsten Sindvald.                                                
Det er musikere i verdensklasse! Den 23. august med slagtøjsfænomenet Renato Martins, marimbaspil-
leren Kai Stensgaard og saxofonisten Carsten Sindvald. Entré: 100 kr.                                                            
Den 24. august: tangomusik med Gustavo Battistessa, (bandoneon), Emilio Estrada (violin), 
Carlos O. Terencia (guitar), Carsten Sindvald, sax & piano. Entré 120 kr

Trio Chalumeau (klarinettisterne John Kruse, René Højlund Rasmussen, Kenneth Larsen) spiller uddrag af 
Bachs Goldbergvariationer (ca. 30 minutter). Døre åbne kl. 13.45. 

*     Samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed
**    Betyder at det er arrangeret af ’KAMMERMUSIK Odense’ (tidl. Odense Musikforening).
*** Det Fynske Sangselskab. Se det spændende indhold på Sangselskabets hjemmeside.

aktiviteter
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Årsmøde 2018
Forår - endnu en gang. Årsmøde - endnu en gang.  

Forventningerne bliver forårsluftet op til Årsmødet.  I Odense Valgmenighed er der glad 
fortællelyst om det som er hændt i det forgangne år, og om det som er en mulighed i 
det kommende.

Her i huset har vi levet med i mange af de højdepunkter, som har formet kirken i de 
sidste fire årtier. Den bestående faste ramme udgøres af vores fælles udgangspunkt i 
gudstjenesten. Men indenfor rammen er der en dynamisk rummelighed, og dynamikken 
opstår i et samspil mellem menighedens idéer og bestyrelsens muligheder. 
Vi har en smuk og spændende kirke, rost af udefra kommende på grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og harmonien i opbygningen. 

Til glæde for mange er der gennem tiden sket ombygning af indgangspartiet, vi nyder 
synet af Ørntofts mytiske granitkolosser, og i selve kirkerummet fremtræder orglet 
som en skulptur med sine piber. Et rum i sig selv. Flyglet er blevet installeret og er nu 
et ganske selvfølgeligt stykke inventar i kirkelivet.

Meget andet er kommet til, hver nyanskaffelse har krævet overvejelser og måske 
søvnløse nætter for præst og bestyrelse. 

Opfindsomheden omkring løsning af de økonomiske problemer har været stor, og vi 
kan glæde os over at det i vores menighed har været muligt at fordele byrderne, så 
velviljen ikke har fået banesår. Med byrdefordelingen lykkes det at give alle mulighed for 
at nyde, og det er frivilligt at yde. 

Gennem årene har rejser udgjort en del af den visionære skattekiste. Mange kræfter 
har været sat ind på at tænke stort. Den grundige planlægning har givet mulighed for 
deltagelse i sammenkomster, så også de, der ikke skulle med, har kunnet høre om ( - 
og smage på) så forskellige steder som Rom, Wittenberg, Bourgogne, Andalusien og 
i 2017: Færøerne. 

På Årsmødet var røster fra forskellig side fremme om en ændring af kor og prædikestol, 
en ny, spændende udfordring for menighed såvel som for bestyrelsen i kommende år.

Det som i min optik har været opløftende i menighedssamværet, er virkelysten og den 
visionære tilgang til det at være kirke. 
Lad os holde fast i at tænke stort og fremover, som tidligere, bære byrderne efter evne 
i fællesskabet. 
 Marianne Schroll

Formand:  Anne Grete Pilgaard
Næstformand: Christina Redtz Rønlev
Kirkeværge: Jørgen Findsen

Kasserer:  Henrik Therkelsen
Sekretær: Stine Bett Andersen

Med disse fine ord i mente arbejder det nyvalgte menighedsråd videre med følgende 
konstituering:
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Vores sidste arbejdsdag i efteråret var så produktiv og samtidig hyggelig, at vi 
gentager succesen. På dagen vil der blive serveret morgenbrød og kaffe/the, 
frokost og til slut eftermiddagskaffe/the og kage. 

Annalise laver en liste over arbejdsopgaverne og de vil blive fordelt på dagen blandt 
de fremmødte. 

Lørdag den 9. juni fra kl. 9-15  
afholder vi endnu en arbejdsdag i kirken. 

Tilmelding til arbejdsdagen 
senest torsdag den 7. juni 
til Annalise, mail: amta@mail.dk 
eller tlf.: 6617 5920 
af hensyn til madlavningen. 

Arbejdslørdag
i valgmenigheden
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Årets konfirmander – ”les choux-choux: stående fra venstre: August Oscar Fridén, Karl Emil Fauerholm 
Callesen, Laurits Storm Hougaard, Jakob Frederik Paludan, Aske Emil Berg Adelgaard, Isak Breunig, Elias Kruuse 
Ketelsen, Linus Scheuer-Larsen. Siddende fra venstre: Clara Lindensparre Geisler, Laura Lindensparre Geisler, 
Erika Kragh, Astrid Bjerre Frederiksen.

Den 8. april afholdt vi Tintin, Terry og tærter i Valgmenighedskirken, hvor rigtig mange 
medlemmer havde hjulpet os med at bage en masse fantastiske madtærter. 

Det var helt overvældende så mange der ville hjælpe og så mange der deltog den 
søndag. Tusind tak for hjælpen til tærtebagerne. 

Nu fortsætter vi i Hergés fodspor, med en rundvisning ved Inger Bergeon på Brandts 
søndag den 10. juni fra kl 14-16. Efter rundvisningen på Hergé udstillingen vil der være 
kaffe, the og kage. Hvis vejret er med os kan vi nyde kaffe på amfiscenen. Ellers har 
vi fået et lokale indendøre. 

Tilmeldingen åbner den 4. juni kl 16 og løber frem til den 8. juni kl 12. 
Der er kun 30 pladser ialt, så det er først til mølle princippet. 

Tilmelding til Inger på ihb@km.dk

I Hergés fodspor 
- rundvisning på Brandts.  

Pris 45,- 
Børn: gratis
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Søndag 19. august 2018 kl. 10.00 – 17.00
Vi inviterer alle sangglade til at deltage i en hyldest til sangen, sproget, 
fællesskabet, dansk lyrik og fortælleglæde – og selvfølgelig Grundtvig.

Vi synger os pænt igennem Højskolesangbogen  – kompetent ført an af mennesker 
med ord på læben. Tonen bliver slået an af forskellige pianister, der i løbet af dagen 
musikalsk gelejder alle gennem den danske sangskat. 

Sangene i Højskolesangbogen er en poetisk kommentar til vores fælles skæbne. 
Sangene sætter ord på det, vi ikke selv i hverdagssproget har ord for: kærligheden, 
sorgen, solopgangen, naturen, troen og det store i livet.

Og der brug for sange og for at synge mere sammen. Fællessangen ryster os sam-
men og skaber fællesskab og sammenhængskraft på tværs af forskelligheder. 

Du kan være med hele dagen. Eller du kan falde ind og være med, så længe du har lyst. 
Aflæg f.eks et besøg i kunstbygningen Filosoffen, hvor Galleri Rasmus viser en sevær-
dig udstilling. 

Undervejs kan du købe the, kaffe eller få en sandwich i Nelles Cafe i Filosoffen

Arrangementet er gratis.

Vær med til at skabe en festlig dag – en hyldest til fællessangen.

Maratonsang er arrangeret af Odense Højskoleforening, Odense (grundtvigske) Valgmenighed, Gallerie 

Rasmus, Garagehøjskolen og Den fynske Opera

Vi varmer op til H.C.Andersen Festivals  
og inviterer til

Maratonsang 2018  
i Den Fynske Opera 

Filosofgangen 19, 5000 Odense C



8 9

En hyggelig sommeraften i valgme-
nighedskirken med musik - og mulig-
hed for dans.
Aftenen består af en ”practica”, som 
er en lille introduktion til dansen, hvor 
vi lærer nogle trin.
Derefter kommer”milonga”, som er 
selve dansefesten.

- man behøves ikke være med til at 
at danse, men kan sidde og nyde det 
meget gode orkester.

Tangoaften
onsdag d. 14. juni kl. 19 - 22 

Carl-Aage Eliasson og hans orkester: Carlos Capel

Pris 50,- 
Inkl. en øl, vand eller glas 
vin. (Der kan købes ekstra.)

Tag med på en spændende tur til HØRVÆVSMUSEET  på Krengerup gods
onsdag den 20. juni fra kl. 13 til kl. ca. 16.30

På Hørvævsmuseet væves der på 100 år gamle maskinvæve. De stammer fra det 
nedlagte Tommerup Væveri og er et stykke dansk industrihistorie, som bliver gjort 
levende af et stort antal frivillige.
Vi får en rundvisning, hvor vi hører om Hørvævsmuseets og vævningens historie gen-
nem forevisning af arbejdsgangene på maskinvæve.

Der serveres kaffe med æbletærte. - Herefter er der mulighed for selv at gå rundt evt. 
i slotshaven, og museumsbutikken er åben.

Vi kører i egne biler, så hvis du har plads eller ønsker at køre med, så sig til. 
Afgang fra kirken kl. 13

Tilmelding til Helene: sonderbyhelene@gmail.com  
 tlf. 6618 9201 / 2618 8301 eller på seddel i den lille stue.
Senest mandag den 11. juni

Sommerudflugt! Pris 100,- 
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MobilPay  
i Odense Valgmenighed

På flere opfordringer har Odense Valgmenighed nu fået MobilPay, så det er muligt 
at betale via sin mobiltelefon i stedet for at medbringe kontanter. MobilPay kan både 
anvendes til kollekt ved gudstjenesterne og til de arrangementer i kirken, hvor der er 
et deltagergebyr fx til bespisning mm. 

24974

Igen i år er vi fra Odense Valgmenighed med til at arrangere to gode sommerdage 
for børn og deres familier i august. Vi plejer at være 50 børn og voksne – og det er 
altid en succes. Det er gratis, fordi udgifter dækkes af gaver fra fonde og menigheder.

Program: 
Onsdag d. 8. august kl. 10.30-16.00: Zoologisk have

Torsdag d. 9. august: kl. 12-18: Sejltur til Skovsøen. 
Leg og stjerneløb. Afhentning i veteranbiler til Munkebjerg kirke, 
hvor vi slutter med aftensmad.

Tilmelding til Inger (inden d. 28. juni) på ihb@km.dk.  

Sommerbørn!

Modtager ID:
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Nu skal man jo ikke nødvendigvis lave om på en succes, men vi prøver nu alligevel igen at 
lave lidt om på naturdagen.

I lighed med tidligere år mødes vi om morgenen til en kop kaffe og et rundstykke, det plejer 
at være en utrolig hyggelig måde at starte dagen på.

Dagen vil herefter byde på forskellige aktiviteter og vi slutter af med fælles frokost, hvor 
vi sammen får startet et bål op til fælles madlavning og grilning – vi slutter dagen af med 
en kop eftermiddagskaffe. 

Derfor reserver allerede nu dagen; lørdag d. 15. september kl. 9 - ca. 16.
Stedet er en overraskelse, men I kan godt regne med et dejligt og naturskønt sted på Fyn!

Hold øje med yderligere information på hjemmesiden og i næste kirkeblad.

Overraskelse  
– årets naturdag i nye former

 og hvor mon, vi skal hen? 

I ugerne 27, 28, 29 og 30 har vi ingen gudstjenester i kirken. Men vi åbner selvfølgelig, 
om der skulle komme begravelse/bisættelse. 

Ring til Jørgen Findsen på tlf. 20 41 95 89. Han vil formidle kontakt til den præst, 
der er vikar.

Sommerferie i kirken:
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gudstjenester         t

Juni

  3/6 ingen Årsmøde i Vallekilde 
  10/6 10.00 2.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon
  17/6 10.00 3.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon
  24/6 19.00 4.s.e.trin.  Anders Carlsson

Juli
  1/7 10.00 5.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon
  8/7    ferielukket
  15/7   ferielukket
  22/7   ferielukket
  29/7   ferielukket

August
  5/8 10.00 10.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon
  12/8 10.00 11.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon
  19/8 19.00 12.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon
  26/8 10.00 13.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon
      frokost på Finsens allé 25, i haven, kl. 11.30

September
  2/9 10.00 14.s.e.trin.  Jørgen Flensted-Jensen

 

www.odensevalgmenighed.dk

siden sidst

Døbte: Linus Scheuer-Larsen
Magne Rønnemos Baun
Abby Spile- Borowicka

Døde: Karen Kristensen
Gertrud Eline Johansen



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
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, 
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

Sv
an

em
æ

rk
et

 tr
yk

sa
g 

50
41

 0
51

3

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


