
Odense Valgmenighed

www.odensevalgmenighed.dk

Privat foto af Inger Hjuler Bergeon

Marts ·  April ·  Maj ·  2017



2

Der er et kendt juridisk udtryk, der hedder: at vedgå arv og gæld. Det møder man i skifteret-
ten, når man er arving. Det er rart at kunne sige ja, hvis der er noget at arve, men det er en 
kedelig sag, hvis der kun er gæld så at vedgå den, for så hænger man på at få den betalt.
I de sidste mange år, hvor hvert land dyrker deres nationale fortræffeligheder, der møder 
vi hele tiden begrebet ”kultur-arv”. Hvert land i Europa er åbenbart blevet forhippet på 
deres kulturelle egenart.
”Vi skal passe på kulturarven”, siges det tit.  Vi skal vedgå os den kulturelle arv, - selv om 
vi hurtigt må indse, at den består af meget forskelligt, og at vi ikke er enige om, hvad der 
er kultur og hvilken, der skal bevares samt hvordan.
Men jeg har endnu ikke hørt nogen sige: ”vi skal vedgå os den kulturelle gæld”. Dér er vi 
åbenbart mere forsigtige. Det er let at se, hvilken gæld andre lande og kulturer slæber 
med sig, men det er sværere at se egen gæld i øjnene.
Derfor bliver det hurtigt temmelig selvforherligende, når vi dyrker den kulturelle arv uden 
at tage gælden med. 
At vedgå arv, men ikke gæld, ligger også bag den stadige politiske kamp, der er om kul-
tur; bl.a. den aktuelle debat om, hvor meget Danmark skal mindes den tid, hvor det var 
slaveejere, der byggede Københavns mondæne kvarterer. Vil vi f.eks. kun have Moltke’s 
Palæ og andre palæer med i kulturbagagen? men ikke den slavehandel, de blev bygget af?
At vedgå arv og gæld – det er også den tanke, vi i menighedrådet har bag vores marts-
weekend i år med foredrag. Selve reformationen og alt det, den affødte, har nemlig både 
for- og bagsider. Så når vi prøver at være redelige i vores liv med hinanden, må vi både se 
på den kulturelle arv og den kulturelle gæld.

Inger Hjuler Bergeon

At vedgå arv og gæld.

For- og bagsider 
Vi har kaldt vores foredrag fredag d.17. og lørdag d.18.
marts for ”reformationens for- og bagsider”. I 2017 vil 
500-året for Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg 
d.31.okt.1517 blive fejret overalt i Europa. Det blev nemlig 
startskuddet til en vældig omvæltning i vores verdensdel. 
Vi har bedt 3 foredragsholdere komme med et bud på, 
hvilken betydning, det har for os i dag? Så vi håber, I vil 
komme og være med, for vi har valgt nogle, der vil sige 
noget højaktuelt. Og vi har valgt emner, så det også bliver 
spændende, selv om man ikke ved noget om den luther-
ske reformation. Se pjecer i kirken og på hjemmesiden. 
Der er tilmelding af hensyn til frokost. Foredrag er gratis 
for medlemmer; frokost 50 kr.

Fredag d.17.marts kl.19.00: Christian Hjortkjær ( ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Høj-
skole): Stå fast, stå ene og vær enestående;  -reformationens virkninger og bivirkninger 
Lørdag d.18.marts kl. 10.00: Viggo Mortensen (tidl.professor): Luther – og hvad der siden 
hændte? Lørdag d.18.marts kl. 13.00: reformationsmusik ved Carsten Sindvald og Finn 
Henriksen Lørdag d.18.marts kl. 13.30:  Karen Schousboe (etnolog og forfatter): Det Enkle 
Liv - i 1517 og 2017

Privatfoto: Inger Hjuler Bergeon
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Februar
 26/2 16.30  Sanggudstjeneste med Janne Wind: Nye melodier til Ingemanns 

salmer.
 28/2 19.00 Film: ”Perlemorsknappen” af Patricio Guzmán, Chile 2015.*

Marts
 5/3 11.30 Fødselsdagsreception efter gudstjenesten kl.10.
 9/3 17-19 Færø-aften med dans og musik ved Jan Djurhuus.
 15/3 10.00  Onsdagsmøde: ”En rejse i min tipoldefars fodspor” ved 

Arne Damsted – billeder og fortælling om danskere i Utah,  
mormonernes land.

 17 & 18/3  ”Reformationens for- og bagsider” : 
 17/3 19.00 Christian Hjortkjær: Stå fast, stå ene og vær enestående…
 18/3 10.00 Viggo Mortensen: Luther  - og hvad der siden hændte?
 18/3 13.00 Reformationsmusik v/ Carsten Sindvald og Finn Henriksen.
 18/3 13.30 Karen Schousboe: Det Enkle Liv – i 1517 og i 2017.
 19/3 16.30  Sanggudstjeneste med Janne Wind: nye melodier til Grundtvigs 

salmer.
 21/3 19.00 Årsmøde i Odense Valgmenighed.
 26/3 11.30 Intromøde for nye konfirmander efter gudstjenesten kl. 10.

April
 2/4 12.00 Fortælling for 6-10 årige i kirken ved Inger Bergeon
 23/4 16.00  Opera for børn – og voksne med Jesper Buhl og Hanne Bramsen 

Buhl. Vi afslutter med fælles pizza-spisning kl. 17.30, se omtale 
i bladet.

 25/4 17-19 Færø-aften: filmen ”Natur og Kultur” med Svend Erik Hansen.

Maj
 20&21/5   Årsmøde på Mors for de Grundtvigske Fri-og Valgmenigheder, 

se omtale i bladet.

Juni
 9/6 14.00 Maraton-sang på Kulturmaskinen.*
 26/6-3/7  Rejse til Færøerne med Odense Valgmenighed.

I forårssæsonen 2017 tager vi en pause fra de gode sangeftermiddage, Fyraftenssang. I stedet indbyder 
vi til indholdsrige fyraftensmøder om Færøerne; musik, kultur, natur, litteratur, mad. Det er spændende 
kulturaftener og anlagt også for andre, der ikke skal med på rejsen til sommer. 
Vi regner med at have Fyraftenssang til efteråret igen. Se omtale i bladet.

* samarbejde med Odense Højskoleforening. 

aktiviteter

siden sidstDøde: 
Viggo Storm

Karen Margrethe Vinsteen
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Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00 er det igen tid til at mødes i vores fælles kirkerum og sam-
men tænke tilbage på mange gode oplevelser både i og udenfor kirken.

Årsmødet er kirkens øverste myndighed, og her der er valg til menighedsrådet. Så mød 
op, støt og vær med til at træffe vigtige beslutninger. 

Aftenen slutter traditionen tro med en kop kaffe og det store kagebord.
Christina Redtz Rønlev

Da Odense Valgmenighed for ca. 15 år siden søgte en ny regnskabsfører, foreslog davæ-
rende medlem af menighedsrådet Børge Larsen, at vi skulle kontakte  Jørgen Hansen, 
som netop var blevet pensioneret fra et større revisionsfirma. Det var et godt forslag. 
Jørgen blev kontaktet – accepterede og blev vores nye regnskabsfører. Et hverv han i de 
forløbne år har varetaget med stor ansvarsfølelse og akkuratesse. Som tidligere revisor 
var det helt naturligt for ham, at der skal være orden i regnskabet. Det giver tryghed  
– for ham og for os. Også  vores revisionsfirma har igennem alle årene – senest forleden– 
rost  Jørgen, for det  regnskabsmateriale de modtager fra  ham. En velfortjent ros  som  
naturligvis tilfalder Jørgen, men som vi alle glæder os over.

Fra Odense Valgmenighed  skal der lyde en stor tak til  Jørgen for veludført regnskabs-
arbejde og  ikke mindst for et godt samarbejde. Det har været en fornøjelse.
Vi ønsker Lene og Jørgen alt det bedste fremover.

Anders Krogh

I anledning af at Inger Bergeon fylder 60 
år, inviterer vi til reception 

Søndag den 5. marts 
kl. 11.30 – 13.30
i Odense Valgmenighedskirke, 
Dronningensgade 1, 5000 Odense C

Vi byder på lidt let til maven og lidt godt 
til ganen.

Hvis man vil give Inger en gave, så ønsker hun sig KUN solcellelamper til gavn for ver-
dens fattigste familier. En solcellelampe kan give sikkerhed i mørket og lys til lektielæs-
ningen. Se Folkekirken Nødhjælps hjemmeside.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Odense Valgmenighed

Årsmøde i Odense Valgmenighed

Tak til Jørgen Hansen

Fødselsdagsreception

Fortæl os gerne om du deltager på 
odense.valgmenighed@gmail.com
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I Odense Valgmenighed ønsker vi os et flygel. Vi har fået et tilbud på et godt koncertflygel 
på 240.000 kr. Vi har nu indsamlet 120.000 kr. som A.P.Møllers fond og som Oticonfonden 
har givet. Vi har også sat 60.000 af i budgettet – og så mangler vi lige de sidste 60.000 kr. 
Der er stadig fondsansøgninger ude – men nu skal alle sejl sættes til, for har vi ikke købt 
flyglet inden udgangen af oktober – er fondsmidlerne tabt! 
Derfor kan man nu hjælpe til ved at købe en ”andel” i flyglet i form af en tangent. Skatte-
mæssigt betragtes det som en gave, og du kan derfor få fradrag, hvis du oplyser tydeligt 
navn og medlemsnummer eller personnummer. Så vil vores regnskabsfører indberette 
det til SKAT. 

Disse tangenter er allerede reserveret:
Nøglehuls C 1000 kr. – Organisten Carsten Sindvald 
Kammertonen 1000 kr. – Flygeludvalgets musikkyndige 
Marianne Granvig
Det høje C har vores præst Inger Bergeon ”sat sig på”.

Skriv til annegretepilgaaard@gmail.com hvis du ønsker at købe en tangent eller flere, oplys navn, 
medlemsnummer eller personnummer og evt. hvilken tangent og indsæt beløbet på bankkonto i 
Danske Bank 1551-6449263 eller på Mobile Pay 6141 0052. 

Flygeludvalget 

Køb en tangent! 

Priser: 
Hvide tangenter – 500 kr./stk. 
Sorte tangenter – 300 kr./stk. 
– Ønsker man en bestemt tone 
er der et tillæg på 100 kr.
Man må gerne give en højere pris 
pr. tangent, hvis man ønsker det.

For at huske hvilken tangent man har købt og for at holde styr på hvornår der er udsolgt, hænger vi
et plakat-tastatur op i den lille stue, hvor det noteres, hvem der har købt hvilke tangenter. 

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg-  
og Frimenigheder 2017
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 2017 finder sted  lørdag 
den 20. maj og søndag den 21. maj. Vært er Morsø Frimenighed.

Programmet findes på www.friegrundtvigske.dk og deltagelse af Odense Valgmenigheds 
medlemmer betales af Odense Valgmenighed. Transporten skal man dog selv betale. Til-
melding til ihb@km.dk eller på seddel i kirkens lille stue. Sidste frist er Torsdag den 6. april. 

2 sang - gudstjenester med Janne Wind.
Søndag d.26.februar kl. 16.30 vil vores TEMA-gudstjeneste fyldes af Ingemanns sal-
mer. Dem skal vi synge på nye melodier, komponeret af Janne Wind. ”Wind, Weyse og 
Ingenmann” kalder vi denne sangfyldte tema-gudstjeneste. Kl. 17.15 samme dag har vi 
fernisering med David Gottschalck Bolvings værker.
Søndag den 19.marts kl. 16.30 bliver TEMA-gudstjenesten med flere af Grundtvigs 
kendte salmer, som Janne Wind også har skrevet nye melodier til. 

De to gudstjenester er i den grad for både børn, unge og ældre, fordi Janne Wind har 
så smittende en sangglæde. Janne er musiker, komponist, korleder og ansat på Ryslinge 
Højskole. Hun har i flere år arbejdet med at forny salmesangen ved at skrive nye meloder 
til kendte salmer. Hun har udgivet melodisamlinger og CD’er. 
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Konfirmation Bededag  
d.12.maj kl. 10.00

Fyraftenssang

Bagved fra v: Amalie, Lea, Frederikke, Anna, 
Clara, Caroline, Adrian. 
Siddende fra v.: Jens og Mads Emil.
holdet kalder sig selv: ”grinebiderne” – med god 
grund! Jeg har tilføjet: ”de dybsindige”, for det er 
de også.

Anna Kølle Andersen, Frederikke Cederstrøm 
Baatz, Caroline Cappelen, Clara Rebecca Fa-
stenrath, Adrian Fjord Larsen, Jens Boelt 
Mortensen, Mads Emil Gerrild Rasmussen, 
Amalie Redtz Rønlev, Lea Haubjerg Zwisler.

Hvem vil gribe stafetten?
Idéen er, at et medlem af Valgmenigheden ”griber stafet-
ten” som tovholder og finder fire datoer til fyraftenssang 
i efteråret 2017 efter aftale med Inger Bergeon, for 
ikke at risikere dobbeltbooking i Kirken. Tidspunktet 
har været 16.30 – 17.30. På de pågældende datoer finder 
tovholderenen en sangvært der vil vælge – og begrunde sine 
sange til en times fyraftenssang, og som også spiller til, eller 
medbringer én der spiller til sangene. 

Vi yder ikke honorar men en lille erkendtlighed i form af lidt vin. 
Vil du gribe stafetten? og høre nærmere – så kontakt Pia Valbak Schmidt 
inden udgangen af april på piavalbakschmidt@gmail.com

Opera og pizza!
Sjov musik for alle aldre & fællespisning
Søndag d. 23.april kl 16.00 - 18.30
I menighedsrådet har vi overvejet, hvordan vi kunne lave et 
par hyggelige timer for både børn, unge og voksne. Derfor 
indbyder vi til noget sjov med opera og pizza i kirken en søn-
dag eftermiddag. Kom og oplev:
Fortælle-koncert med Jesper Buhl og Hanne Bramsen Buhl.

Jesper Buhl har i mange år været leder af Den fynske Opera og er et kendt ansigt i byen, 
når der skal være musik og humør. Han og hans kone, pianisten Hanne Bramsen Buhl 
optræder ofte sammen og de har givet mindst 500 koncerter for børn og unge.

Tilmelding inden d. 20. april hos Inger på:  ihb@km.dk
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gudstjenester         t
Marts

 5/3 10.00 1.s.i fasten Inger Hjuler Bergeon
    fødselsdagsreception kl 11.30
 12/3 10.00 2.s.i fasten Agnete Holm Hvidt
 19/3 11.00 Dåbsgudstjeneste Inger Hjuler Bergeon
 19/3 16.30 TEMA  Inger Hjuler Bergeon 

- en sang-gudstjeneste med 
Janne Wind

 26/3 10.00 Midfaste Inger Hjuler Bergeon
    intro for nye konfirmander kl. 11.30

April
 2/4 10.00 Mariæ Bebudelse Inger Hjuler Bergeon*
 9/4 10.00 Palmesøndag Inger Hjuler Bergeon
 13/4 19.00 Skærtorsdag Inger Hjuler Bergeon
 14/4 10.00 Langfredag Inger Hjuler Bergeon
 16/4 10.00 Påskedag Inger Hjuler Bergeon 
    musik: Christina Enig, fløjte
 23/4 10.00 1.s.e.påske Inger Hjuler Bergeon
 30/4 10.00 2.s.e.påske Mette Marslund

Maj
 7/5 10.00 3.s.e.påske Inger Hjuler Bergeon
 12/5 10.00 Konfirmation Inger Hjuler Bergeon
 14/5 10.00 4.s.e.påske Inger Hjuler Bergeon
 21/5 - - - -  lukket pga. Årsmøde på Mors
 28/5 10.00    6.s.e.påske Inger Hjuler Bergeon

Juni
 4/6 10.00 Pinsedag  Inger Hjuler Bergeon 

* Betyder, at der er fortælling kl. 12-12.40 for de 6-10 årige v/Inger

www.odensevalgmenighed.dk

Mageløse papirklip i kirken
Om sin udstilling siger David Gottschalck Bolving: ”jeg vægter forskellighed, - 
og derfor er min udstilling hos jer meget varieret, da jeg ikke har klippet under 
et tema. For mig er det at klippe i papir en fantastisk måde at udtrykke sig 
på, og samtidig er det noget, som giver mig en ro til tanker midt i det ellers 
travle gymnasieliv.”
David går i 3.h på Tornbjerg Gymnasium og udover at klippe papirklip spiller 
han klaver på meget højt niveau. 
Vi holder ”fernisering” søndag d. 26.februar kl.17.15. 
Det er lige efter TEMA-gudstjenesten med Janne Wind, der begynder kl. 16.30.



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 valg-
menighed. Det betyder, at man forbliver medlem af den dan-
ske 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 ind-
meldelse på www.odensevalgmenighed.dk. Du er også velkom-
men 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.

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

Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 21 38 52 59

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
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