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Blå poesi
Vi har valgt en glasmosaik fra Reims Domkirke
som forside til kirkebladet denne gang. Det er fra
1974 og af Marc Chagall. I alt det blå-grønne svæver Maria med barnet.
Det er den rene poesi!
’Maria med barnet’ er et af de mest kendte symboler i kristendommen. Det er måske også et af de
mest elskede. Vi er ikke i tvivl om, at det er ’Maria
med barnet’ vi ser, når vi møder en skulptur, et maleri eller en glasmosaik med en kvinde og et barn,
ligegyldigt fra hvilken tid, det er lavet. Så ikonisk og
forståeligt er det.
’Maria med barnet’ taler til noget fælles-menneskeligt i hver eneste af os: et lille barn og dets behov for beskyttelse og en voksen, der tager sig af
det; kvinden, der om-armer barnet, som man sagde engang for at udtrykke den omsorg, man ser.
Vi forstår det umiddelbart og spontant. Og vi aner
også altid mere end det, vi lige ser: kvinden med
barnet viser jo hvad kærlighed er. Det bliver et symbol for kærlighed og omsorg.
’Maria med barnet’ er et symbol for kærlighed. Det
er poesi. Det er billedtale, hvor vi både ser noget
konkret: en kvinde og et lille barn, og samtidig så
fyldes sindet af tusinde tanker og følelser om omsorg, beskyttelse og ømhed.
De to evangelister, Mattæus og Lukas, begynder begge deres evangelium med nogle poetise fortællinger. Den ene fortæller om de vise mænd, der ledte efter den nyfødte konge
og derfor fulgte en stjerne. Og den anden fortæller om hyrderne, der som de første så
barnet, der lå svøbt i en stald. Begge to vil med poesi åbne vores øjne for det, de nu skal
til at fortælle om mennesket Jesus. Begge to lader deres begyndelser være som et lille
stykke afrundet eventyr, inden de så går til realiteterne, så at sige, for at fortælle hvordan
de forstod alt det, de havde hørt om manden fra Nazareth.
Poesi behøves ikke være historisk sandt for at sige noget sandt. Poesiens væsen er med
billeder at åbne vore sind og tanker, så vi bliver klar til at forstå noget dybere om menneskelivet.
Juleaftens skønhed ligger i, at vi fejrer et barns fødsel. Som et håb om, at Gud bebor
vores verden. Og det kan næsten kun udtrykkes i poesi. Farvernes, kunstens, musikkens
og ordenes poesi.
Glædelig jul.

Inger Hjuler Bergeon
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aktiviteter

November
30/11		

14.30		

Adventsmøde med Palle Jensen, tidl. provst. Se omtale.

10/12		
11/12		
14/12		

19.00		
19.00		
16.30		

Aftengudstjeneste med Ansgarkoret. Gløgg og æbleskiver bagefter.
Julegudstjeneste med franske salmer og fransk musik.
Fyraftenssang med adventssange v/ Tine Lindhardt, biskop.

December

Januar
7/1		
16.30		
17/1		
10-12		
				
21/1		
15.00		

Hellig 3 Kongers fejring for børn og voksne ( en lille time).
Onsdagsmøde med Benedikte Jeppesen, Den Fynske Landsby.
Se omtale.
Koncert: Esbjerg Ensemble med Tuva Semmingsen.**

4/2		
16.00		
				
25/2		
15.00		

Koncert: sopran Michelle Nora Lind, mezzosopran Emma Oemann,
pianist Anne Mette Stæhr: ” Fortællinger og Hits”* Se omtale.
Det fynske sangselskab: Lieder. ***

8/3		
19.00		
10/3		
15.00		
11/3		
16.00		
				
12/3		
9.30-14
14/3		
10-12		
20/3		
19.00		

Peter Simonsen, professor: ”Livslange liv med værdifuld litteratur”. *
Koncert: Poseidonkvartetten. **
Piano og Pizza v/ Lisbeth Bjerre: ”Stor musik i børnehøjde”.
- musikglæde for alle aldre med lidt aftensmad.
Niels Grønkjær:”Det nye menneske” – arr. af Grundtvigs Midtbane.
Onsdagsmøde. Mere i næste kirkeblad.
Årsmøde.

5/4		
19.00		
8/4		
16.00		
				
11/4		
19.00		
15/4		
15.00		
22/4		
15.00		

Sangaften med Jens Rahbek Nørgaard og Søren Ole Petersen. *
Tintin, Terry og Tærter v/ Inger Hjuler Bergeon. Fortælling for børn
og voksne om Hergé og Tintin i anledning af Brandts udstilling fra d.23.3.
Karsten Pharao læser op og fortæller om Stefan Zweig. *
Koncert: Duoen Benedikte og John Damgaard. **
Det fynske Sangselskab: Lieder. ***

27/5		

Det fynske Sangselskab: Lieder. ***

Februar

Marts

April

Maj
15.00		

Juni
2 og 3/6			
14/6		
19.00		

Årsmøde i Vallekilde for de grundtvigske fri- og valgmenigheder.
Tango-aften v/ Carlos Capel med bl.a. Carl-Aage Eliasson.

* Samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
** Betyder at det er arrangeret af ’KAMMERMUSIK Odense’ (tidl. Odense Musikforening).
*** Det Fynske Sangselskab med bl.a. Tina Christiansen: søndagsmatiné med lieder og viser.
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6 ugers orlov
Inger har fået 6 ugers orlov fra d. 8. januar til d. 18. februar. De skal bruges til at gå endnu
mere i dybden med Hergé’s tegneseriekunst På gudstjenestelisten kan man se, hvilke
præster, der med velvilje og så venligt har sagt ja til at holde gudstjeneste.
Anders Carlsson fra Vejstrup Valgmenighed vil være
vikar i forbindelse med samtaler og ved dødsfald.
Valgmenighedspræst
Anders Carlsson
Landevejen 65
5882 Vejstrup
Tlf. 62281081/40475919
Vejstrupvalgmeninghed@mail.dk

Tanker om aktiviteter i foråret
I menighedsrådet har vi talt om, hvilke aktiviteter vi kunne tænke os at sætte på programmet i det første halvår af 2018.
Vi havde sådan en god eftermiddag en søndag i april med ”Opera og Pizza” ( Jesper Buhl
og Hanne Bramsen) og derfor arrangerer vi i foråret 2018 et par søndag-eftermiddage
i samme stil.
Pianist og underviser Lisbeth Bjerre fortæller og spiller søndag d.11.marts kl. 16.00 med
titlen: “Piano og pizza - stor musik i børnehøjde”.
Eftermiddagen er for alle aldre og I kan læse mere om tilmelding i næste nummer af
kirkebladet.
Og søndag d.8.april kl. 16 fortæller Inger Bergeon om Hergé og Tintin.
Vi kalder eftermiddagen for “Tintin, Terry og Tærter”. Brandts åbner nemlig en kæmpe
udstilling om Hergé d.23.marts.
Torsdag d.14. juni arrangerer vi en aften med tangomusik og lidt tangodans. Der vil være
introduktion og undervisning ved Carl-Aage Eliasson og derefter dans. Musikken varetages
af tangoorkestret “Carlos Capel” .
Vi håber, at de nye tiltag vil bibringe til nogle hyggelige stunder i vores kirke.
På menighedsrådets vegne
Louise Mosbæk
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Stemningsbilleder fra flygelindvielse
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Arbejdsdag i Valgmenighedskirken
Lørdag den 14. oktober 2017
Fra menighedsrådet skal der lyde en hjertelig tak for den store indsats alle de fremmødte
leverede ifm. arbejdsdagen i kirken lørdag den 14.10.17. Der blev ryddet op og ryddet ud
fra kælder til kvist, udenfor og inde og der blev repareret og gjort rent alle steder. Dagen
startede med et stort morgenbord, hvor snakken gik og efter at være blevet delt ud i
mindre arbejdsgrupper, gik alle i gang.
Annalise & Co. stod for madlavningen, så vi ud over morgenmad også fik dejlig frokost og
eftermiddagskaffe med kage. En stor tak for dét.
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Odense Valgmenighed
på Facebook
I løbet af efteråret er Odense Valgmenighed kommet på Facebook som et supplement til
vores hjemmeside, nyhedsbrevene samt kirkebladet.
På Facebook vil der bl.a. blive slået påmindelser om aktiviteter og gudstjenester
op. På længere sigt vil der også blive lagt billeder fra kirkens arrangementer op.
Billederne vil dog altid være stemningsbilleder og aldrig nærbilleder.
Så husk at følge og ”like” Odense Valgmenighed på
Facebook og kom gerne med en kommentar.

På aktivitetsudvalgets vegne / Claus Bach Wognsen

Fyraftenssang fortsætter!
Ved deadline for dette kirkeblad havde vi endnu ikke fundet en ny tovholder til at arrangere
fyraftenssang i foråret 2018. Men det fortsætter!
I efteråret 2017 har det været nogle meget gode og velbesøgte timer, hvor der blev sunget
af hjertens lyst. Tak til Torsten Johannessen og de 4 gode sangværter, han havde inviteret.
Fyraftenssang begyndte som et initiativ fra et af valgmenighedens medlemmer. Og det er
blandt medlemmerne, at det har været organiseret siden, - og godt organiseret!
Vi har udarbejdet en manual, så det er let at gå til, hvis man skulle have lyst til at være
tovholder i foråret 2018 og finde 4 sangværter.
Mail til menighedsrådet inden jul, hvis du har lyst til at løfte denne gode opgave:
odense.valgmenighed@gmail.com
Se med på vores hjemmeside, Nyhedsbrev og i kirken, hvornår og med hvem, der bliver
Fyraftenssang i foråret 2018.

Døde:

siden sidst

Shane Denzil Dolan
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Julemåneden i Odense Valgmenighed
Adventsmøde torsdag d. 30. november kl. 14.30-16.30

- med kaffe, sange og en god fortælling
Palle Jensen, tidl. provst og præst på Vestfyn: Ind under jul….

"Ind under jul, hvor var det dejligt" - om glimtvise erindringer og
drengedrømme om juleforberedelser og vinteroplevelser fra dengang landskabet var befolket af piberensernisser og de frosne
farvande var et håndspejl begravet i driver af vat.
Aftensgudstjeneste søndag d. 10. december kl. 19.00
Stemningsfyldt aftensgudstjeneste med medvirken af Ansgarkoret. Efterfølgende gløgg og æbleskiver.
Fransk julegudstjeneste mandag d. 11. december kl. 19.00
Oplev en smuk aftensgudstjeneste med fransk musik og salmer.
De ni læsninger søndag d. 17. december kl. 10.00
Dejlig søndagsgudstjeneste, hvor ”De ni læsninger” læses af menighedens medlemmer
Temagudstjeneste søndag d. 7. januar kl. 16.30
Julen afsluttes på bedste vis med en temagudstjeneste og fejring af Hellig 3 Konger
– en festlig eftermiddag for børn og voksne.

Onsdagsmøde

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 10-12
Benedikte Jeppesen fortæller om
Den Fynske Landsby – en rejse i tiden
Hvem vil sørge for at lave kaffe?
Giv besked til Helene på tlf. 6618 9201
eller mail sonderbyhelene@gmail.com
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Årets første fællesarrangement Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed

"Fortællinger og hits"
søndag d. 4. februar 2018 kl. 16.00,
Valgmenighedskirken Dronningensgade 1, 5000 Odense C
Vi har valgt at gøre disse årlige koncerter meget forskellige, så vi møder en stor
alsidig kunstnerisk spændvidde.
I år kan vi glæde os til at møde:
Emma Oemann, mezzosopran:
Den unge mezzosopran Emma Oemann afsluttede allerede som 24-årig
sin første kandidatgrad som klassisk sanger med topkarakter fra Det
Fynske Musikkonservatorium.
Michelle Nora Lind, sopran:
Klassisk MusikerPerformer (sang), Uddannet ved Syddansk Musikkonservatorium, Odense, ved prof. Helene Gjerris 2013 – 2015. Samt Bachelor
i Klassisk Sang, Syddansk Musikkonservatorium, Odense.
Pianist: Anne Mette Stæhr:
Solistuddannet i København og Freiburg med videreuddannelse i Paris,
er en af vor tids mest aktive og stillistisk bredt favnende danske pianister
Koncertprogrammet "Fortællinger og hits" består af en række lieder og arier med
fortællingen i fokus. Michelle og Emma introducerer musikken undervejs, og spiller
små dramaer i de mange skønne duetter. Der er smukke romantiske sange af Brahms
og Mendelssohn, folkelige sange som Scarborough Fair, legende samspil fra Humperdincks Hans og Grethe, og store øjeblikke fra operahistorien som fx Summertime,
Blomsterduetten, Carmens Habanera, O mio babbino caro.
Første afdeling er hovedsageligt sange med et folkeligt præg på dansk, engelsk og
tysk, og her er masser af forår, fortælling og humor.
Anden afdeling er et dyk ned i operaens og operettens verden, hvor vi yderligere
kommer forbi det franske og det italienske repertoire.
Glæd Jer. Det bliver alletiders oplevelse.
Pris 75,Studerende 40,I pausen er en forfriskning inkluderet.
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Nytårshilsen 2018
Den mørke tid er kommet. Urene er stillet tilbage og stearinlysene er fundet frem. Vi er
klar til at hygge. Klar til at glæde os til det næste, til jul, til nytår - og til forår. Men også
klar til at kaste et blik i bakspejlet og give en par tanker på et par begivenheder i Odense
Valgmenighed, der gør 2017 til et år, der også er værd at tænke tilbage på.
Vi startede året med at skulle oparbejde nye vaner. Lone Rosager Poulsen begyndte som
vores nye regnskabsfører efter Jørgen Hansen, der havde valgt at blive fuldtids pensionist.
Med Lone fik vi også nyt bogføringssystem og ny betalingsform. Det er ikke altid så sjovt
at skulle lave om på gode gamle vaner, men når man så har vænnet sig til det nye, så kan
man næsten ikke huske, det har været anderledes. Vi har lavet et skift næsten uden knubs,
og vi er rigtig glade for samarbejdet.
2017 blev året hvor det lykkedes os at anskaffe et flygel. Et koncertflygel der blev indviet i september med en fantastisk flot koncert med pianisten Elisabeth Westenholz. Og efterfølgende
har det været en fornøjelse at høre Carsten, vores organist, variere musikken i gudstjenesten
med egne og andres komponerede toner fra det nye og meget velklingende instrument.
En anden glæde ved historien om flyglet, er den deltagelse og hjælp, som både medlemmer
og gæster i vores kirke har bidraget med, for at drømmen kunne blive til virkelighed. Det
var dejligt at mærke at der var så mange, der drømte med og bidrog med sponsorater i
form af "køb" af tangenter.
Annalise, vores kirketjener, havde taget initiativ til en arbejdsdag, hvor alle var inviteret til at
være med. En dag midt i oktober, hvor ærmerne blev smøget op, og der blev ryddet op, kørt
væk, renset fliser, strammet skruer og meget mere. Men også en dag, hvor der var tid til
samtale og hygge over morgenkaffen, frokosten og eftermiddagskaffen. Det blev en dag,
hvor oplevelsen af, at der var flere, der gerne ville give et nap med for vore fælles kirke,
gjorde de lidt skeptiske forventninger til deltagelsen, til skamme.
Det er dejligt at mærke, at vi har en kirke, hvor der er fællesskab. De to nævnte historier
og stemningen omkring vores kaffe efter gudstjenesterne er gode eksempler, sammen
med mange andre.
Med forventning om mange nye muligheder for fællesskaber og for at byde nye med, vil vi i
menighedsrådet sige tak for året der er gået og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Anne Grete Pilgaard
Formand
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t

gudstjenester

December
3/12		 10.00
1.s.i advent
10/12 19.00
2.s.i advent
				
				
11/12 19.00
Fransk julegudstjeneste
17/12
10.00
3.s.i advent
				
24/12 14.30
Juleaften
24/12 16.00
Juleaften
25/12 10.00
Juledag

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
med Ansgarkoret. Kl.20:
gløgg og æbleskiver.
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
”de ni læsninger”
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Januar
1/1		 16.00
Nytårsdag
7/1		 16.30
TEMA
				
14/1		 10.00
2.s.e.h.3.k
21/1		 10.00
Sidste s.e.h.3k.
28/1		 10.00
Septuagesima

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Hellig 3 Kongers-fejring
Agnete Holm Hvidt
Agnete Holm Hvidt
Marianne Rasmussen

Februar
4/2		 10.00
11/2			
18/2		 10.00
25/2		 10.00

Seksagesima
ingen
1.s.i fasten
2.s.i fasten

Anders Carlsson
Marianne Rasmussen
Inger Hjuler Bergeon

Marts
4/3		

10.00

3.s.i fasten

Inger Hjuler Bergeon

Bl.a. juleaften og nytårsdag får vi ekstra musik ved Carsten Sindvald og Finn Henriksen.

www.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
65 96 22 98 og 61 41 00 52
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89

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,
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

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

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

Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 20 74 19 45

