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- en dag skal vi alle dø,
Nuser!
- ja, men alle de andre
dage skal vi ikke
Det var en lysende forårsdag, at en yngre
kvinde fortalte mig om denne tegning fra
”Radiserne”.
Den giver sådan et lille humoristisk klask ind i vores almindelige tankegange. Altså, hvis vi nu
falder i den der lidt sentimentale konstatering af, at vi skal dø en dag, hvorefter vi som regel
får lidt selvmedlidenhed. Men så: Klask! Sådan en lille, enkel tegning med sætningen: ”Ja, men
alle de andre dage skal vi ikke”.
Det kan få os til at tænke os om en ekstra gang. Så i stedet for selvmedlidenhed kan der
komme en stor tak over at leve og et puf i ryggen, der siger: Og lev så! Glæd dig over dagene.
Brug dem godt. Brug dem godt sammen med andre.
Tit, når noget bliver for selvfølgelig en konstatering, så skal vi tænke os om. For passer det?
eller er det bare noget vi går og siger?
Når et udsagn bliver noget, som vi bare har godtaget og nikker ja til, så skal vi være på vagt.
F.eks. er det blevet et godkendt svar på de fleste problemer i samtiden, at vi åbenbart alle
sammen er blevet så individualistiske. Det gentager vi som papegøjer, med én mund (!) samtidig med, at de sociale medier og dét, at vi er i kommunikation med andre hele tiden, er ved
at udmatte os. Så der er da noget, der ikke hænger sammen, ku’ man mene. For er vi virkelig
blevet så individualistiske, når vi kommunikerer hele tiden?
Hvis man så en dag sidder og bladrer i sin salmebog, så vil man opdage, at alle salmer, der
er skrevet før år 1900 nærmest kun havde ”mig, mig og min frelse ved troen på Kristus” på
dagsordenen. Der er ingen omverden tilstede andet end som Guds skaberværk, ej heller udsagn
om, at vi mennesker er fælles om ansvar for verden og hinanden, - og er i stand til at bære det.
Det får i hvert fald mig til at tænke efter, om det nu er sandt, at vi i vores tid er mere individualistiske end tidligere? Har vi ikke været det de sidste 500 år?
Et andet eksempel på selvfølgeligheder: For mange år siden var der en paneldebat om etik i
København. Og en af deltagerne brugte sin taletid til at filosofere over, hvor ensomt mennesket egentlig er. Han sagde bl.a.: ”Vi fødes alene og vi dør alene”. Der bredte sig derfor en lidt
melankolsk stemning over menneskelivets vilkår. Indtil Jan Lindhardt fik ordet og sagde: ”sjovt
nok, - da jeg blev født, var min mor tilstede”.
Når en helt enkel konstatering som det her stikker hul på lommefilosofiske balloner, så griner
vi. For vi ved med det samme, at det her er mere sandt. Det andet lød nok vældig klogt og
kløgtigt, men det var kun den halve sandhed.
Sådan kan humor få os til at tænke os om en ekstra gang og til at se os om, om det, vi går og
siger nu også passer.
Med det vil jeg ønske alle en god sommertid – med plads og tid til både at være sammen med
andre og til at være sig selv.
Inger Hjuler Bergeon

siden sidst
Døbte: Agnete Hvid Nielsen

Døde: Grethe Berndt Hansen
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Juni

aktiviteter

1/6
19.00
Koncert med Zakarias Daescu, baryton.
5/6
10.30-15.00 Fælles reformationsgudstjeneste og markedsplads for Skt. Knuds
			
Provsti i og omkring Sct. Hans Kirke, - bl.a. med gøgl v/ Cirkus Flik Flak.
7/6
13.30
Sommertur til ”Den Fynske Landsby” med rundvisning v/Frede Madsen.
9/6
13.00
Maraton-sang på Kulturmaskinen.*
26/6 - 3/7		
Rejse til Færøerne med Odense Valgmenighed.

August
8 og 9/8
13/8

9.00
11.30

”Sommerbørn” – to dage med sjov, cirkus og sommerluft. Se s. 6
Frokost i præstens have.

September
16/9
9 - 18
21/9
16.30
			
24/9
16.00

Naturdag ved Hindsgavl.
Fyraftenssang v/ Johs. Nørregaard Frandsen, professor
og leder af H. C. Andersen Centret
Flyglet indvies ved koncert med Elisabeth Westensholz.

3/10
18.30
			
7/10
8.00-18
10/10
19.00
12/10
16.30
22/10
15.00

”Skibbykrøniken” – en slags forestilling med ”Teatertasken”
især for konfirmander fra de fynske fri-og valgmenigheder.
Ekskursion til Ribe og Vadehavsmuseet.*
Rasmus Agertoft: ”Seks myter om den danske reformation”.*
Fyraftenssang v/ musik, dansk og historielærer Poul Balle.
Koncert: Nordic Baroque Band v/Monica S.Andersen. **

2/11
19.00
			
4/11
11.00
23/11
16.30

Foredrag v/ biskop Elof Westergaard om Orhan Pamuk.
Arr. af OH’s læsekredse. Alle er velkomne.
Film i Cafebiografen: ”Farvel Europa”.* Om Stefan Zweig.
Fyraftenssang v/ Annette Wilhelmsen, direktør for Tietgen.

Oktober

November

25/11
26/11

11-14
15.00

14/12

16.30

Julekrybbeværksted med frokost for børn, konfirmander og voksne.
Koncert: Carion Blæserkvintet.**

December
Fyraftenssang med adventssange v/Tine Lindhardt, biskop.

I næste kirkeblad kommer der info om Adventsmøde og Onsdagsmøder.
* betyder at det er et samarbejde med Odense Højskoleforening.
Ekskursion den 7. oktober: Ribe og Vadehavscentret, årets fælles kunst og oplevelsestur; - igen et samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed. I år til Ribe, domkirken, det nye sognehus,
kunstmuseet og Vadehavscentret. Tilmelding i september. Mere information i næste nummer. Der planlægges med afgang fra Dannebrogsgade kl. 8.00 og hjemkomst ca. 18.00. Pris: kr. ca. 500,- som dækker
transport, formiddagskaffe, frokost (excl. drikkevarer), entreer og guider. Deltagerantal: max. 54 personer.
Filmen lørdag d. 4. nov. i Cafebiografen er en særforevisning for OV og OH. Pris 55 kr.
Filmen følges op d. 11. april kl.19.00 i Valgmenighedskirken, hvor Karsten Pharao læser op af Stefan Zweigs
berømte bog: ”Verden af i går” og knytter nogle kommentarer om europæisk humanisme.
** betyder at det er arrangeret af ’KAMMERMUSIK Odense’ (tidl. Odense Musikforening).
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I menighedsrådet – og hvad så?
Hvorfor, hvordan, og til hvad nytte?
Pia Valbak Schmidt, der blev valgt ind i 2012, skriver sådan om arbejdet: Når man er valgt,
hvordan så? Det er teamwork med alt hvad det indebærer. Strategisk er der forskellige
områder og udvalg, og afhængig af sammensætningen af kompetencer fordeles de enkelte
opgaver og udvalg. Nok ikke så mange tænker på at ud over de faste ansattes, så skal der
varetages opgaver som: formand for Valgmenigheden, kasserer, kirkeværge, redaktør og
redaktion af kirkeblad, sekretær, redaktion af hjemmeside, aktiviteter i rig mangfoldighed
der arbejdes med i aktivitetsudvalg, og evt. ad hoc udvalg, kontaktpersoner for ansatte,
kirkebil, og herudover alle de praktiske forberedelser der er nødvendige i forbindelse med
arrangementer. Ja man kan blive ganske forpustet bare ved tanken. På de 10 – 11 årlige
menighedsrådsmøder fordeles opgaverne, og ved gode debatter og drøftelser finder man
ud af et fælles fodslag, og nye idéer opstår og inspirationen blomstrer.
Pia Valbak Schmidt, menighedsrådsmedlem siden 2012

Nye medlemmer af menighedsrådet
Hanne Staack: 67
år og pensioneret
lærer.

Claus Bach Wognsen:
52 år og bosiddende i
Munkebjerg kvarteret.

Arbejder i dag som
rejseleder hos Riis
Rejser, er frivillig
medarbejder ved
Vikingemuseet i Ladby, og når jeg ikke lige
farer rundt i Europa, læser jeg fransk litteratur på Folkeuniversitetet og italiensk i AOF.
Formanden opfordrede mig til at stille op
til menighedsrådet, og da jeg tidligere har
siddet i menighedsråd i Vissenbjerg, var det
ikke helt fremmed for mig.

Jeg er gift med Birgitte, og vi har 2 børn.
Anna på 17 år, og Aksel på 21 år.
Jeg blev opfordret af bestyrelsen til at stille
op som kandidat, og efter en kort betænkningstid sagde jeg ja, da tiden for mit vedkommende synes moden.
Jeg har været medlem af Odense Valgmenighed i snart 22 år, da mit kirkesyn harmonerer med Grundtvigs.
Desuden værdsætter jeg den vifte af arrangementer, som vores kirke tilbyder.

Da jeg flyttede til Odense for tre år siden,
savnede jeg en kirke at høre til, og mit valg
faldt naturligt på Odense Valgmenighed, som
jeg kendte fra de franske julegudstjenester.

I den første tid vil mit bidrag i bestyrelsen
nok mest være at lytte og lære, så jeg kan
få et større indblik i Valgmenighedens virke.

Her i kirken følte jeg mig velkommen med det
samme, og jeg glæder mig til arbejdet i menighedsrådet, hvor jeg håber at kunne bidrage
med gode ideer og praktisk arbejdskraft.
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Sommerudflugt
Onsdag d. 7. juni kl. 13.30-16.00
i Den Fynske Landsby
Rundvisning og fortælling ved Frede Madsen
i Tommerup Præstegård og Eskær Skole
Frede Madsen er tidl. museumslærer og ’ankermand’ i udstillingen:
“Præstegårdskultur gennem 500 år”
Efter reformationen fik præstegårde og skoler en central rolle for kultur, administration
og undervisning i lokalsamfundene. Frede er
en vidende og meget hyggelig fortæller.
Vi tager fælles kaffe og kage med fra valgmenigheden.

Du kan endnu nå at maile eller ringe
til Inger og melde dig til inden d. 2. juni.
tlf 66 12 57 05

KONCERT: SKANDINAVISK SOMMER
Den unge baryton, Zakarias Daescu, afslutter fire års studier på Musikalsk Grundkursus Fyn med en afgangskoncert, inden han til efteråret starter som bachelorstuderende på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. 			
		
Ved koncerten, der består af danske, svenske og norske sommer- og kærlighedssange,
vil Zakarias Daescu synge solo, ligesom han
vil dirigere et, til lejligheden, sammensat kor.
I øvrigt medvirker pianist Ellen Tang.
Tid: Torsdag d. 1. juni kl. 19:30
Sted: Dronningensgade 1, 5000 Odense C
Fri entré

Maratonsang

Fællessang efter Højskolesangbogen under titlen: ”hvad hjertet er fuldt af….”
Fredag d. 9. juni kl. 13 til 18 v/Kulturmaskinen, Brandts
Arr. Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
Sangværter er:
13.00 - 13.45, Maria Hørup, lærer, Odense Friskole
14.00 - 14.45, Lone Binzer, lærer, Odense Friskole
15.00 - 15.45, Lars Hagensen, præst, Dalum Kirke
16.00 - 16.45, Birgitte Weinberger, chef for Odense Film Festival
17.00 - 17.45, Niels Peter Holm, Kerteminde, bedemand, historiefortæller
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Konfirmation d. 12. maj 2017. Stående, fra venstre: Frederikke Cederstrøm Baatz, Mads Emil Gerrild
Rasmussen, Jens Boelt Mortensen,Clara Rebecca Fastenrath, Amalie Redtz Rønlev, Adrian Fjord
Larsen. Siddende, fra venstre: Caroline Cappelen, Anna Kølle Andersen, Lea Haubjerg Zwisler

Flygel-nyt

Vi nærmer os målet!
Pr. 8. maj har vi indsamlet 43.800 kr.
De 25.800 kr. fra salg af 44 tangenter. 15.000 kr. i sponsorat fra Restato og 3.000 kr.
fra vores ”hus-maler” Malergruppen a/s Boris Christensen.
Vi mangler de sidste 16.200 kr., før vi kan blive klar til en fantastisk indvielseskoncert
søndag den 24. september kl. 15 med Elisabeth Westenholz.
Tak til alle de, der allerede har bidraget. Skulle andre have lyst at hjælpe til, er vi meget
taknemmelige. 

Flygeludvalget v. Anne Grete Pilgaard

Odense Valgmenighed er med i projekt ’Sommerbørn’
Tirsdag den 8. og onsdag den 9. august.
I år skal vi igen en dag til naturskolen i Davinde. Og en dag tilbringer vi med Cirkus Flik
Flak, hvor vi prøver kræfter med sjove cirkus-kunster. Der bliver også kørsel i veteranbiler. Det er gratis at deltage, - også mad og drikke. Tilmelding Inger senest d. 22. juni
(mail : ihb@km.dk eller tlf. 66 12 57 05).

Naturdag ved Hindsgavl
Lørdag d. 16. september kl. 9.00 til 19.00
Igen i år laver vi en fælles dag i det fri for alle aldre. Det er
altid en dejlig og afslappet dag med lidt fælles aktiviteter
i smukke omgivelser. I næste nummer af kirkebladet vil
der stå mere om program og tilmelding, men reserver
gerne datoen nu.
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Juni

4/6
10.00
Pinsedag
				
11/6
10.00
Trinitatis søndag
18/6
10.00
1.s.e.trin.
25/6
10.00
2.s.2.trin.
2/7
9/7
16/7
23/7
30/7

t

- - -		
- - - 		
- - - 		
- - - 		
10.00
7.s.e.trin.

6/8
10.00
8.s.e.trin.
13/8
10.00
9.s.e.trin.
				
20/8
10.00
10.s.e.trin.
27/8
10.00
11.s.e.trin.

gudstjenester

Inger Hjuler Bergeon
med solist
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Juli

ferielukket
ferielukket
ferielukket
ferielukket
Inger Hjuler Bergeon

August

Agnete Holm Hvidt
Inger Hjuler Bergeon
’frokost i præstens have’ kl. 11.30
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

www.odensevalgmenighed.dk

Sommerferie i kirken
Som vi plejer er kirken lukket for gudstjenester fra d. 2. juli til d. 23. juli – begge søndage
inkl. Men kirken er naturligvis åben for begravelse og bisættelse.
Inger er på Færøerne i uge 26 med Valgmenigheden og har ferie i uge 28, 29 og 31.
Vikar for Inger i uge 26, 28 og 31 er Anders fra Vejstrup Valgmenighed. Malene fra
Ryslinge Valgmenighed er vikar i uge 29. Men alt omkring ferie og afløsning vil fremgå
af telefonsvarer og hjemmeside.

Fyraftenssang i Odense Valgmenighed efterår 2017
Efter at vi har holdt pause i foråret genoptager vi den gode friske tradition, som det
nu er blevet, med fyraftenssang. Tidligere leder af Odense Friskole Torsten Johannesen har grebet stafetten og er ”tovholder” på fire eftermiddage i efteråret, hvor
forskellige sangværter vil vælge og begrunde sange som vi alle synger med på af karsken bælg. Det bliver torsdagene 21/9, 12/10, 23/11, 14/12. Alle dage kl. 16.30.
Sangværter bliver: Johs Nørregaard Frandsen, Pouls Balle, Annette Wilhelmsen
og Tine Lindhardt.
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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
65 96 22 98 og 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
arnedamsted@hotmail.dk
Tlf. 66 17 59 20 og 24 24 59 28

Regnskabsfører
Rosager Regnskab
v/Lone Rosager Poulsen
mail@rosagerregnskab.dk
Tlf. 22 16 98 61
Redaktion
Christina Redtz Rønlev (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Pia Valbak Schmidt
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Kontaktes senest fredag for kørsel

kindly.dk

om at blive medlem...
At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse sogne
bånd fra sit bopælssogn til enten et andet sogn eller en valgmenighed. Det betyder, at man forbliver medlem af den danske folkekirke og bibeholder de rettigheder, som deraf følger.
Vi modtager ingen økonomisk støtte fra stat eller kommune,
men afholder alle udgifter udelukkende ved medlemmernes
bidrag. Læs yderligere information om medlemskab og indmeldelse på www.odensevalgmenighed.dk. Du er også velkommen til at ringe til præsten og høre nærmere på 6612 5705.
Nyhedsbrev
Modtag regelmæssigt korte aktuelle nyhedsbreve fra
Odense Valgmenighed ved at gå ind på hjemmesiden:
www.odensevalgmenighed.dk og meld dig til.

Svanemærket tryksag 5041 0513

Kasserer
Henrik Therkelsen,
Tlf. 21 69 01 48

