Odense Valgmenighed
juni - juli - august - 2020

”Dekorativt Landskab” af hollandske Jan Verkade, (1868 - 1946)

www.odensevalgmenighed.dk
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aktiviteter
Juni
9/6 16.30
14/6 11.30

Sorggruppe for voksne begynder (se omtale)
Infomøde for konfirmander 20/21 og deres forældre

16/8 11.30

Frokost i præstens have (gudstjeneste kl. 10 i kirken)

3/9

Fyraftenssang – 1 time med Højskolesangbogen v/Inger Bergeon

August
September
16.30

19/9 11.00
20/9 15.00
23/9 19.00

Konfirmation
Koncert med blæserkvintetten V Coloris*
Årsmøde i Odense Valgmenighed (se omtale)

Oktober
3. & 4/10

Årsmøde i de grundtvigske fri- og valgmenigheder i Bovlund &
Rødding (se omtale)
24/10
Arbejdslørdag i valgmenighedskirken
24/10
Grundtvigsk Forum’s Årsmøde
25/10 11.00 Fællesgudstj. i Sdr. Nærå for de fynske fri-og valgmenigheder
25/10 15.00 Koncert med KOTTOS*

November
3/11 18.00 Mad og musik; fællesspisning med efterfølgende koncert ved
Alexander Ventegodt
8/11 15.00 Koncert med Arild Kvartetten *
12/11 19.00 Forfatteraften med Ursula Andkjær Olsen v/ litteraturkredsene**
22/11 15.00 Koncert med Pål Eide, klaver: Beethoven-sonater*
*koncerter arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE
Se deres hjemmeside for medlemskab og pris.

**Arrangementer sammen med Odense Højskoleforening:
I øvrigt er de to aftener, hvor Henrik Stiesdal skulle fortælle om
vindmølle-energi og Mads Pedersen om cannabisdyrking flyttet til 2021:
onsdag d.7.april Henrik Stiesdal
tirsdag d.13.april: Mads Pedersen.
Derudover holder vi en fællesaften onsdag d.17.marts 2021 med
forfatter Dy Plambech.
I år har vi ikke planlagt fælles kunstekskursion i oktober pga. usikkerhed i f.t.
corona.
_______________________________
Skriv til odense.valgmenighed@gmail.com
hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve.
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”Skal du være fræk? ”
Det er kong Davids storebrødre, der siger sådan til ham, da han var lille, fortæller
sagnet. Han var blevet sendt ud til slagmarken med mad til dem, hvor de var i kamp
med filistrene. Da han hører Goliat råbe hånende ord om dem og om Jahve ovre fra
fjendens side, spørger lille David sine brødre: ”Lader I ham håne den levende guds
slagrækker?” Det får brødrene til at sige: ”Skal du være fræk?”, men David svarer:
”Jeg spurgte jo bare!”
”Skal du være fræk?” - sådan bliver der tit sagt, når en voksen ikke vil eller ikke kan
svare.
Men vi skal stille spørgsmål! Og vi skal vove at finde svar, som der kan tales videre
om.
Det her har med pinse at gøre, som vi netop har fejret. Nu begynder efter-pinsetiden
og varer indtil 1.søndag i advent, ku’ man godt sige.
Pinse og efter-pinse er nemlig den tid i kirkeåret, som handler om, hvad det vil sige
at være kirke. Hvad tro kan være og hvordan vi håber. Derfor er der mange
spørgsmål at stille og at finde svar på.
Hvorfor er spørgsmål så vigtige?
Jeg vil gå en lille omvej: den franske, kvindelige rabbiner, Delphine Horvilleur, er
optaget af, hvordan vi giver tradition og tro videre, men også af hvordan vi modtager
den på en aktiv og kritisk måde. Hun fortæller derfor om fire nødvendige spørgsmål,
der stilles på den jødiske påskeaften, deres vigtigste højtid. Efter man har hørt
fortællingen om Moses og det jødiske folks befrielse fra Egyptens slaveri, er der en
slags leg, hvor fire børn skal stille disse spørgsmål.
Den første, der er den ”artige”, skal spørge: ”påske, - hvilke lov og regler kommer
der fra denne tradition, som vi skal følge?”
Den anden, der er den ”uvidende”, skal spørge: ”påske, hvad er det ?”
Den tredje, der er den ”frække”, skal spørge: ”Og hvad betyder det her med påske
så for dig?”
Den fjerde, der er den ”tavse”, lytter og har ikke noget at sige, endnu.
Disse spørgsmål sætter så en samtale i gang.
Jeg synes, at denne lille leg rammer det vigtigste i enhver kultur og religion. For når
vi får overleveret noget og selv giver videre, så er disse fire tilgange nødvendige,
hvis vi vil vise hinanden respekt. Nemlig den ”artige”, der spørger: hvilke traditioner
hører med? Den ”uvidende”, der spørger: hvad er det egentlig?
Den ”frække”, der spørger: og hvad mening giver det så i dag og for dig? Og den
”tavse” som har brug for lidt tid.
”Hvad betyder den kristne tro for dig i dag?” - det er det frække spørgsmål, som
børn og unge skal stille os. Og vi skal også spørge os selv om det og spørge
hinanden. Pinse er at spørge.
Det gør vi også, når vi har gudstjeneste, har jeg tænkt. Hver eneste søndag ligger
disse fire spørgsmål nedenunder ”hvad er det, vi har hørt og hvad er tro og tradition
omkring det? Ja, hvad er det egentlig? Og hvad betyder det for os nu?” Så svarer
vi - så godt vi kan - med musik, salmer og ord. Og ind imellem sidder vi tavse.
Pinse og efter-pinsetid er, at vi spørger, vover at svare og taler videre om vores liv
set med håbets fortegn.
God sommer!
Inger Hjuler Bergeon
___________________________________________________________________
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Tanker i en Corona-tid
Pludselig blev alting sat i stå og alle gode
manerer blev vendt om. Et håndtryk og et
varmt smil blev til to meters afstand og kik
væk.
Vi holdt vejret. Vi lukkede os inde og turde knap gå ud. Nogle alene andre med familien.
Tankerne fyldt af skuffelser over aflyste fødselsdage, konfirmationer
og andre fester blandt familie og venner. Skuffelser der selvfølgelig
ikke kunne stå mål med det der var grunden, og som vi skulle undgå:
At mange ville blive syge og dø af den grusomme sygdom Covid~19.
Men man må nu godt være skuffet - en tid.
I kirken aflyste vi gudstjenester, aktiviteter og årsmøde. Et årsmøde vi
havde glædet os ekstra til, fordi vi havde meget på sinde.
Men når så man har siddet der med sig selv og grundet lidt over
tingene, så begynder der alligevel at ske noget. Jeg skal måske tale
for mig selv. Men når jeg ser mig om, kan jeg se, at det også sker for
andre. Så begynder tankerne at snurre. Måske kan man godt sende
et ekstra varmt smil fra de to meters afstand. Hilse et venligt goddag i
stedet for at vende ryggen til, uanset om man kender folk eller ikke.
Og det sker som oftest, at smilet bliver gengældt.
Det går op for én, at vi jo godt kan bruge den ekstra tid til at ringe til
dem vi kender og spørge, hvordan det går. Og få oplevelsen af, at det
faktisk betyder noget og gør den anden glad, at man ringede. Vi kan
også mødes med nogle andre, når bare vi holder afstand, når vi er få
og gerne er ude. Initiativer dukker op. Vi kan gå en tur sammen. Vi
kan gøre noget i det små. Vi kan! Vi kan bare noget andet, end vi
plejer.
Nu er vi så klar til en gradvis og kontrolleret genåbning. Stærkt beriget
af at have haft tid til eftertanke og af at være sat i stå fra den
pulserende hverdag. Det er dejligt, og det er savnet, at vi kan mødes
igen. Men vi skal fortsætte med at tænke i nye måder og muligheder
og at skabe en ny forståelse af, at gode og venlige vaner godt kan
eksistere, uden at vi nødvendigvis vender tilbage til det, der var godt
før. At håndtrykket må erstattes af venlige ord og varme smil. At vi,
selv om vi holder afstand, kan få et fællesskab til at blomstre.
Jeg glæder mig til at få kirkekalenderen fyldt med gudstjenester,
aktiviteter og et udskudt årsmøde i en ny tid med og efter Corona. En
tid hvor de gode værdier for omsorg og fællesskab skal sættes i spil
på nye måder.
Anne Grete Pilgaard
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Årsmøde i Odense Valgmenighed
Onsdag d. 23. september kl. 19 i kirken.
Vi glæder os til at se mange til årsmødet, hvor vi byder på kaffe og hjemmebag.
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 er lagt frem i kirkens lille stue 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.66189201 senest søndag den 20. sept.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Menighedsrådets beretning til godkendelse.
4. Præstens beretning.
5. Forelæggelse 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. Valg af statsautoriseret/registreret revisor, folkevalgt revisor samt
suppleant.
På valg er Palle Wognsen
Suppleant for folkevalgt revisor
10. Evt.
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Sorggruppe for voksne
Årsmøde i Foreningen af

Jeg vil igen tilbyde sorggruppe for voksne i valgmenigheden. Det er for voksne i
Grundtvigske
alle aldre.
Man kan havevalgmistetog
sin frimenigheder.
ægtefælle eller en forælder eller et barn
eller en søskende. Uanset om det er mange år siden eller det er for nylig, så er
Årsmøde 2020
af for
Grundtvigske
man velkommen,
hvisi Foreningen
man har brug
at tale med andre om sin sorg, sine
valgog
frimenigheder,
som
var
planlagt til juni
tanker og savn.
måned,kan
er man
blevetvære
udskudt
til lørdag og
dendet
3. er
ogmin
4. opgave at skabe et trygt
I en gruppe
5-8 personer
oktober.
Det
er
Rødding
og
Bovlund
frimenigheder,
sted, hvor alle kan få opmærksomhed og tid. Der vil være fastlagt nogle emner
der arrangerer mødet. Omdrejningspunktet for
som udgangspunkt.
mødet
er selvfølgelig
den årlige
generalforsamling,
Det bliver
tirsdage
kl. 16.30-18.30
i valgmenighedens
”lille stue” og foreløbigt 5
men
i
Rødding
og
Bovlund
fejrer
de 100-året for
gange på følgende datoer:
Genforeningen,
og den spændende
og kultur
d. 19.maj,
d. 2.juni, d.16.juni,
d. 18.augst, historie
d. 2.september.
vil
også
komme
til
at
præge
programmet
for
weekenden.
Ring eller mail gerne hvis du er interesseret eller ønsker
mere information.
Sæt
derfor
kryds
i
kalenderen
den
weekend.
Alle medlemmer af
Inger Hjuler Bergeon, tlf. 66 12 57 05 eller: ihb@km.dk
Odense Valgmenighed er velkomne til at deltage. Når vi modtager et
program for weekenden, vil det blive lagt frem i den lille stue i kirken.
Det kan også findes på foreningens hjemmeside
https://friegrundtvigske.dk/ når det er klar.

Forsidebillede

Tilmelding og betaling sker samlet fra Odense Valgmenighed. Vi
håber at mange har lyst til at deltage og tror det bliver en rigtig
spændende weekend.
Anne Grete Pilgaard

Forsidebillede
Hvorfor et billede af Jan Verkade på forsiden?
Forsidebilledet denne gang er fra 1892
og malet i Bretagne af Jan Verkade (1868-1946).
Det var i en bog om Henrik Pontoppidan, at jeg
stødte på denne maler! Og jeg blev optaget af,
at denne europæiske maler var ven med både Henrik Pontoppidan,
Johannes Jørgensen og især Mogens Ballin. De kendte hinanden fra
Rom, men Jan Verkade kom også til København.
Verkade var født i Holland. Han kom med i en fransk malergruppe,
der kaldte sig ”les Nabis”. De var optaget af symbolisme og
postimpressionisme. Han malede bla. i Bretagne sammen med Paul
Gauguin og Paul Sérusier.
Jan Verkade konverterede til katolicismen og i 1894 blev han munk i
et benediktinerkloster i Beuron i Sydtyskland, nord for Bodensøen.
Her tog han navnet Willibrord og fik stor betydning for benediktinsk
kunst.
Derfor dette sommerbillede, - som et farverigt strejf af europæisk
åndsliv.
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Gudstjenester
Juni
7/6

10.00

Trinitatis søndag

Inger Hjuler Bergeon

14/6 10.00

1.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

21/6 10.00

2.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

28/6 10.00

3.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

Juli
5/7

10.00

4.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

12/7

ferielukket

19/7

ferielukket

26/7

ferielukket

August
2/8

10.00

8.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

9/8

10.00

9.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

16/8 10.00

10.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

frokost i præstens have 11.30.
23/8 10.00

11.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

30/8 10.00

12.s.e.trin

Inger Hjuler Bergeon

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

Sorggruppe for voksne begynder i juni.
Sorggruppen for voksne i alle aldre har vi måttet udskyde til juni.
Vi begynder tirsdag d.9.juni kl. 16.30- 18.30 i Dronningensgade 1.
Man kan have mistet ægtefælle eller forælder, et barn eller en søskende.
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, savn, sine tanker og
fremtid.
I en gruppe kan man være 5-8 personer og det er min opgave at skabe et trygt
sted, hvor alle får 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 6
gange på følgende datoer:
d. 9.juni, d. 16.juni, d.30.juni, d. 18.august, d. 2.september og 16.september.
Ring eller mail gerne hvis du er interesseret eller ønsker mere information.
Inger Hjuler Bergeon, tlf. 66 12 57 05 eller: ihb@km.dk
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Navne og adresser
Kirken
Odense Valgmenighed
Dronningensgade 1
5000 Odense C
odensevalgmenighed.dk
(postadr. er præstens
adresse.)
Præst
Inger Hjuler Bergeon
Findsens Alle 25, 5230 Od.M

ihb@km.dk Tlf. 66 12 57 05
- fredag er fridag
Formand
Anne Grete Pilgaard

Kirketjener
Annalise Rasmussen
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

odense.valgmenighed@gmail.dk

Tlf. 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. 51149084

Redaktion
Christina Redts
Rønlev
(ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Louise Mosbæk
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01

Mob. 26 18 83 01

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.
Bestyrelsen 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
Kig ind og ”like Odense Valgmenighed på
Facebook og gerne med kommentarer.

Vi henviser til den gældende privatlivspolitik på valgmenighedens hjemmeside.
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Odense Valgmenighed. Dronningensgade 1, 5000 Odense C

Valgmenighed?

