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September 
3/9      16.30   Fyraftenssang – 1 time med Højskolesangbogen  
                       v/Inger Hjuler Bergeon 
16/9    10-12   Onsdagsmøde - Rundvisning på Glasværket, et spændende sted   
                       på Odense Havn. Vi sørger for kaffe. 
19/9    10.00   Konfirmation 
19/9    11.15   Konfirmation 
20/9    15.00   Koncert med blæserkvintetten V Coloris* 
23/9    19.00   Årsmøde i Odense Valgmenighed, - bl.a. om ny kunst i kirken 

 

Oktober 
1/10    16.30 Fyraftenssang – 1 time med Højskolesangbogen  
                        v/Ebba Abildgaard 
3.- 4./10 Årsmøde i de grundtvigske fri- og valgmenigheder i Bovlund &  
                        Rødding. AFLYST i 2020 
10/10     9-13 Arbejdslørdag i valgmenighedskirken 
22/10   19-21 Samtale rundt om bordet, ”det, jeg ikke fik spurgt om”. Se omtale. 
31/10 Grundtvigsk Forum’s Årsmøde i Rødding 
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 – igen med den gode pianist Alexander Ventegodt. 
 Fællesspisning kl.18 og kl.19.30: koncert 
5/11     16.30 Fyraftenssang – 1 time med Højskolesangbogen v/Preben Berg 
8/11     15.00 Koncert med Arild Kvartetten * 
11/11   10-12 Onsdagsmøde med Pernille Geisler 
12/11   19.00 Forfatteraften med Ursula Andkjær Olsen v/ litteraturkredsene** 
 ”forfatterskolen – et kig indenfor” 
22/11   15.00 Koncert med Pål Eide, klaver: Beethoven-sonater * 
26/11   14.30 Adventsmøde Aksel Hundslev, journalist og forfatter. 
28/11   11-14  Julekrybbeværksted – kreative og sjove timer for små, større og  
                       voksne. 

December 
3/12     16.30 Fyraftensang – 1 time med Højskolesangbogen  
                        v/ Karen Nedergaard 
 
Odense Valgmenighed følger alle retningslinjer og restriktioner i forhold til Covid-19.  
Alle arrangementer afholdes med de nødvendige forhold omkring afstand og afspritning. 

 *koncerter arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE. 
Se deres hjemmeside for medlemskab og pris. 
**Arrangementer sammen med Odense Højskoleforening. 
De to aftener med Henrik Stiesdal om vindmølle-energi og Mads Pedersen om 
cannabisdyrking er flyttet til 2021: onsdag d.7.april Henrik Stiesdal og tirsdag 
d.13.april: Mads Pedersen. 
Derudover holder vi en fællesaften onsdag d.17.marts 2021 med forfatter Dy 
Plambech. _____________________________________________________ 
 

Skriv til odense.valgmenighed@gmail.com  
hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve. 

aktiviteter 
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Ansigt til ansigt 
  

 

  
 

 
Corona-nedlukningen gjorde mange ting tydelige! 
Det blev tydeligt, hvor meget mennesker har brug for at se hinanden, være sammen 
og tale med hinanden. Og pludselig blev det at synge sammen også noget, der kom 
på alles læber. 
Vores trang til at være sammen fik endda mange til at gøre noget ulovligt og bryde 
afstandskravet. Men det viste sig hurtigt at være en dum adfærd. 
Et af de fænomener, som vi fik øje på, er den almindelige samtale, ansigt til ansigt. 
Vi oplevede, at intet kan erstatte samtalen, hvor man lytter til hinanden, fortæller den 
anden noget, spørger, svarer og ubevidst aflæser den andens ansigtsudtryk. I den 
almindelige samtale er der også plads til pauser og tavshed, smågrin og suk. 
Det blev så tydeligt, at de digitale platforme slet ikke kan erstatte den menneskelige 
samtale ansigt til ansigt. For hvorfor skulle så mange ellers have overtrådt kravet om 
afstand? 
De digitale platforme bliver så nemt til enetaler, der sendes afsted, - og så efter lidt 
tid, kommer der svar i form af en anden ene-tale. De er monologer. Men netop ikke 
samtale, som sker samtidigt.  
Du kan heller ikke i dit skriv på en digital platform moderere dig selv, rette ordene til, 
som vi ubevidst gør under en samtale, hvor vi jo aflæser den andens udtryk. Altså 
med mindre vi er totalt tonedøve. 
Samtalen ansigt til ansigt, hvor vi hele tiden har kontakt med den anden via vores 
mimik, gør os menneskelige. Vi bliver glade af det. Vi bliver trygge. Vi bliver mindre 
ensomme. Og vi lærer noget om, hvordan andre tænker og hvad de erfarer. 
Men den form for samtale på f.ex. Twitter eller Facebook, hvor den ene skriver sit 
synspunkt, og så kommer en anden med sit svar lidt efter, dér kan man nemmere 
glide ud af en vild tangent. Man vil måske gerne have, at det, man skriver har effekt, 
men så glemmer man, at det kan have omkostninger for andre; ja, at der er et andet 
menneske, der læser det og at det gør ondt på andre. Det er et faktum, at mange 
skriver alt for groft på de digitale medier. 
Samtalen ansigt til ansigt, med pauser og tavshed, mimik, smil og suk, - det kan 
ingen af os undvære.  
Og det har corona-smitten bl.a. gjort tydeligt. 
I oktober indbyder vi til ”samtaler rundt om bordet”. Både fordi mange har spurgt 
efter det, men også fordi vi savner de mange små samtaler efter gudstjenesten om 
søndagen. 
I denne sommer blev bogen ”Meter i sekundet” af Stine Pilgaard med GOD grund en 
bestseller!  
I den meget morsomme og tænksomme bog er det netop samtalen, der er fokus. 
Hvordan vi gør – eller burde gøre eller lade være med….  
 
                                               Inger Hjuler Bergeon    

_________________________________________________________  
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Fyraftenssang 2020 
- en times fællessang med Højskolesangbogen. 

 
 
 
 
 
 

Vi fortsætter vores ”Fyraftenssang” – med god afstand og sangglæde. 
Der er mange, der har spurgt efter det, - og måske har fællessangen på DR også 
givet lyst.  
   
Det bliver igen torsdag eftermiddage kl. 16.30- 17.30.  
Som sædvanligt har værterne valgt de ca. 10 sange, vi plejer at nå, - og der 
fortælles lidt undervejs. 
  
Karen Overby sidder ved flyglet. 
 
Torsdag d.3. september v/ Inger Hjuler Bergeon  
Torsdag d.1.oktober v/ Ebba Abildgaard 
Torsdag d.5. november v/ Preben Berg 
Torsdag d.3.december v/ Karen Nedergaard  
 

 
Samtaler rundt om bordet. 
- det jeg ikke fik spurgt om – det, jeg gerne vil tale med andre om. 
 
Vi har længe puslet med tanken om samtale-aftner.  
Flere har nemlig spurgt os om et sted, hvor man kan tale med andre om liv, 
tilværelse, anskuelser og kristendom.  
Efter corona-lukningen er vi også mange, der har lyst til at få talt med andre igen. 
I menighedsrådet har vi overvejet emner, - men især hvilken form, der kan fremme 
samtalen bedst muligt. Nu kaster vi os ud i det! 
  
Vi inviterer til ”samtale rundt om bordet”  
torsdag d.22.oktober  
kl. 19 – 21 
 
Vi begynder med nogle ”tænkekort”  
(fra forlaget ”Eksistensen”) 
for at sætte en samtale i gang.  
Det er spørgsmål à la:  
”hvordan bliver et menneske tilfreds med livet?”  
– altså spørgsmål, der nok er personlige,  
men uden at blive for private. Vi vil sidde 4-5 rundt om borde,  
- også for at holde sikkerhedsmæssig afstand.  
Der vil blive serveret lidt drikke og snacks.   
Vi regner med, at den første aften kan give os emner til de næste.  
I.H.B. 
Tilmelding inden den 19.oktober 
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Menighedsrådet præsenterer den 

skitse, som kunstneren John Kørner har 
udarbejdet.  

Årsmøde i Odense Valgmenighed 

 
Onsdag d. 23. september kl. 19 i kirken. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange til årsmødet, der er plads til 100 personer, så mød 
op og vær med til at vurdere det projekt indretningsudvalget har arbejdet med, siden 
de på sidste årsmøde fik opbakning til at forsætte med opgaven. Der er kaffe og 
kage mens vi drøfter det fremlagte. 
 
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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Da vores rejse til Gotland – Øland i juni måned i år blev aflyst pga Corona, har vi 
fået en ny aftale med Klingenberg Rejser om en tur i 2021. 
 

                                     Rejse til Gotland – Øland i 2021 
                                     6 dage:  31.05 - 05.06 
 

Sveriges to største, smukkeste og mest spændende øer på én rejse. 
Gotland og Øland har det hele: azurblåt vand, kalkstenssøjler, en hansestad med 
ringmur, klitter, sandstrande og en fascinerende historie. Her smelter spændende 
fortid sammen med en smuk natur omgivet af hav fra alle sider. I 
Gotlands ”hovedstad” Visby, hvor vi overnatter i fire nætter, går vi rundt i snævre 
gyder, der er omkranset af middelalderens ringmur, mens vi på øens klinter kan 
nyde himmel og hav, så langt øjet rækker. Langs kysten finder vi små fiskelejer, hvor 
tiden har stået stille, mens gaderne i Visby emmer af liv, hyggelige butikker og 
caféer. Vi bor også to nætter i den gamle kroningsby Kalmar og tager herfra på 
rundtur på Øland. Her oplever vi øens kontraster fra det øde og barske til det frodige 
og frugtbare. 
Afrejse med bus mandag den 31.05. fra Dannebrogsgade - (tidspunkt oplyses 
senere). 
På turen mod Gotland besøger vi den gamle middelalderby Åhus. Vi kører videre til 
Oskarsham, hvorfra vi sejler til Visby på Gotland.    
Her skal vi opleve mange spændende seværdigheder. Domkirken i Visby, Grötlingbo 
kirke, Kattlunds gård, øen Fårø og meget mere. - På Øland besøger vi bl.a. 
Himmelsberga, Borgholm Slotsruin og Solliden Slotspark. Sidste dag rundvisning på 
Kalmar Slot. 
Prisen for rejsen er kr. 7180,- i delt dobbeltværelse, incl.  halvpension, alle 
udflugter og entréer, dansk rejseleder på hele rejsen.  
Tillæg for enkeltværelse er kr. 2000,-. 
Det tilrådes at have en rejse- og afbestillingsforsikring. 
Medbring gyldig billedlegitimation (pas/kørekort) 
Der er mange brostensbelagte gader, og vi skal ofte gå i ujævnt terræn, så vores 
rejsearrangør Klingenberg Rejser anbefaler, at turen er velegnet for alle, som er 
godt gående. 
I kirken ligger der en folder med udførlig rejsebeskrivelse, og I kan læse denne på 
www.odensevalgmenighed.dk   
 
Tilmelding til: 
Klingenberg Rejser (www.klingenberg-rejser.dk) 
Fulbyvej 4T, 4180 Sorø 
tlf. 58 52 32 00 
 
Er der spørgsmål til rejsen, må I gerne kontakte rejseudvalget: 
Helene Sønderby: 26 18 83 01 - Alis Egekjær: 66 14 33 77 - Ebba Abildgaard:  31 20 12 58 

http://www.odensevalgmenighed.dk/
http://www.klingenberg-rejser.dk/
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Onsdagsmøder efteråret 2020 
 
16. september 
kl. 10-12 
 
Odense Glasværk  
Havnegade 13 
    
Vi får en rundvisning på  
det spændende sted,  
hvor ”flydende glas og  
glødende begejstring” er  
i højsædet. 

Valgmenigheden sørger for kaffe og brød. Tilmelding senest d. 14/9 til 
Helene på sonderbyhelene@gmail.com eller tlf. 6618 9201 

________________________ 

 
Onsdag d. 11.november  
kl. 10-12 
 
Orientalisme i Danmark i 1800-tallet. 
 
Pernille Jasmina Geisler fortæller om 
vestlige foretillinger om Orienten. 
 

I 1800-tallet var europæiske kunstnere optaget af det orientalske. Udtrykket 
”orientalisme” handler især om europæernes syn på Orienten, men også om 
deres inspiration derfra. Vi begyndte drikke kaffe og bruge flere krydderier. 
Og i musikken får man tyrkiske danse, H.C. Andersen gik med Fez og i 
malerkunstnen er der en særlig genre, der hedder orientalisme.   
                                          _________________ 
Adventsmøde  

 
torsdag d. 26.november  
kl.14.30 
 
Aksel Hundslev fortæller! 
Aksel Hundslev er journalist og forfatter.  
Bl.a. til den meget læste og meget gode  
bog ”Under Kastanjetræet”.  
Det er indtryk fra en barndom og ungdom 
på landet. Det er ikke kun er nostalgi om 
En ”bedre tid engang”, men også om den  
tids begrænsninger. Aksel Hundslev er fortæller!  
Hans beretninger danner billeder, så man selv husker 
med.  
Så vi glæder os til at høre ham fortælle til adventsmødet. 

 

mailto:sonderbyhelene@gmail.com
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Det er for mange af os medlemmer snart 5 år siden, vi sidst gav Odense 
Valgmenighed adgang til skatteattesten. 
Adgangen gælder i 5 år, og det er derfor tiden igen. 
Derfor genopfrisker vi lige, hvordan det gøres: 
 

1 Gå ind på www.skat.dk. Log ind på din personlige Skattemappe enten med     
2 Nøglekort eller med Tast selv kode (som kan rekvireres hos SKAT). 
3 Klik på ”Profil” 
4 Klik på "Giv adgang til rådgivere eller andre", skriv Odense Valgmenigheds 

SE nr. som er 61474315 
5 Sæt flueben ud for ”Skatteattest” 
6 Klik på ”Godkend” 
1. Log af. 

 
Har du behov for hjælp, så kontakt Jørgen på tlf. 20 41 95 89. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fællesgudstjeneste for de fynske valg- og frimenigheder 
  
Søndag den 25. oktober kl. 11 holder Sdr. Nærå Valgmenighed 
fællesgudstjeneste for de fynske valg- og frimenigheder. 
Vi mødes i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke kl. 11 – men fælleskørsel kan 
arrangeres. 
Det bliver en gudstjeneste hvor musikken får en særlig vægt. Kirkens organist 
Mads Klint og trompetisten Mads La Cour fra bla. DRs big band, vil stå for 
musikken. Ole Kobbelgaard vil stå for gudstjenesten og vil lade sine ord farve af 
musikkens muligheder. 
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Storstuen. Pga. Covid19-situationen 
er det Sdr. Nærå Valgmenighed, der på betryggende vis står for forplejningen. 
Vi håber mange har lyst at deltage. Tilmelding til Inger Bergeon. 
 
Programmet kan læses på kirkens hjemmeside 

http://www.skat.dk/
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Forsidebillede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billedet er af Alhed Larsen. Det hedder ”Blomster i vase” og er en pastel, fra ca. 
1910-20. 
Vi har valgt det på grund af farverne! Men også fordi en anden af de kvindelige 
fynbomalere,  Anna Syberg, for tiden har en udstilling på Fåborg Museum. 
Alhed Larsen var gift med Johannes Larsen og Anna Syberg med Frits Syberg, - 
og det er sigende, at vi stadigvæk præsenterer dem ved også at nævne deres 
mands navn. 
Men de er i egen ret! Som det her smukke billede viser med sine gode, dybe og 
vovede farver. 
En overvældende glæde over sensommeren.  
Det er uprætentiøst, fordi det er lavet med pastelkridt og på brunt 
indpakningspapir , - men sikke farver hun får frem! 
I.H.B. 

 

 
Ragout og Rachmaninov! 

 
Mad og musik d. 3. november 2020 
Vi gentager successen med en dejlig koncert 
med den fantastiske pianist  
Alexander Ventegodt. 
Denne gang vil Rachmaninov’s musik fylde 
kirkerummet og Alexander vil krydre koncerten 
med små fortællinger. 
Fra kl. 18.00 til 19.30 vil der være lidt at spise 
og kl. 19.30 vil koncerten begynde. 

 
Det koster 60 kr. for mad og koncert og 30 kr. for koncerten alene, som 
betales ved indgangen. Tilmelding kan ske til Inger enten telefonisk eller via 
mail (se oplysninger på bagsiden af bladet) senest mandag den 26 oktober. 
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Arbejdslørdag den 10. okt. 2020 i tidsrummet kl. 9 til 13. 
 
Vi har i valgmenigheden besluttet, at det igen er ved at være tiden til en 
arbejdslørdag. Vi måtte jo desværre aflyse den sidst planlagte, pga. 
coronanedlukningen.  
Vi vil derfor gerne invitere jer alle, til at komme og give en hånd med. Vi starter 
kl. 9.00 med morgenbrød og kaffe/the, hvorefter Annalise har lavet en 
arbejdsfordeling ift. de opgaver der skal laves. Vi slutter kl.13.00. Vi håber at 
mange af jer har tid og lyst til at deltage - det plejer altid at være nogle 
hyggelige, sjove og arbejdsomme timer.  
 
Husk at tilmelde jer til Annalise   
på amta@mail.dk eller telefon: 24 24 59 28,  
så vi ved hvor mange der kommer.  
 
Venlig hilsen 
Menighedsrådet 

Julekrybbeværksted den 28. november 

 
 

 
 
 
Igen i år vil vi gerne invitere små og store til at deltage i vores 
julekrybbeværksted. Det er blevet en fast tradition i valgmenigheden, hvor 
hygge, snak og kreativitet er på dagsordenen.  
Husk at I altid er velkomne til at komme med nye ideer til hvilke materialer der 
skal bruges og med inspiration til hvordan julekrybben skal se ud.  
Tidsrummet er mellem kl. 11 - 14 og der  
vil afslutningsvis være hotdogs til alle.  
 
Tilmelding kan ske til Inger på ihb@km.dk inden den 24.11.20.  
Vi håber at rigtig mange af jer - små og store har tid og lyst 
til at deltage.  

 

mailto:amta@mail.dk
mailto:ihb@km.dk
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September 

 
 
6/9      16.30    TEMAgudstjeneste Inger Hjuler Bergeon                
                        konfirmanders billeder om tro 
13/9    10.00    14.s.e.trin.  Jørgen Flensted-Jensen 
 
19/9    10.00  Konfirmation  Inger Hjuler Bergeon 
 
19/9    11.15  Konfirmation  Inger Hjuler Bergeon 
 
20/9    10.00    15.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon 
 
27/9    10.00    16.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon 
 

Oktober 
 
4/10    16.30    TEMAgudstjeneste Inger Hjuler Bergeon 
 
11/10  10.00    18.s.e.trin.  Jørgen Flensted-Jensen 
 
18/10  10.00    19.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon 
 
25/10  11.00    fællesgudstjeneste i Sdr. Nærå Valgmenighed  

 

November 
 
1/11    10.00    Alle Helgen  Inger Hjuler Bergeon 
 
8/11    10.00    22.s.e.trin.  Inger Hjuler Bergeon 
 
15/11  16.30    TEMAgudstjeneste Inger Hjuler Bergeon 
 
22/11  10.00    sidste søndag i kirkeåret Inger Hjuler Bergeon 
 
29/11  10.00    1.søndag i advent Inger Hjuler Bergeon 
 

 

Gudstjenester 

 

Siden sidst: 
 
Døbte: 
Alva Urd Bach Jørgensen 
 

Døde:  
Jytte Elva Jørgensen    
Helmuth Andersen   
Torben Illum Bonde 
Niels Frederik Bentzen 
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 Kirken 
Odense Valgmenighed 
Dronningensgade 1 
5000 Odense C 
www.odensevalgmenighed.dk 
(postadr. er præstens 
adresse.) 
 
Præst 
Inger Hjuler Bergeon 
Finsens Alle 25, 5230 Od.M 
ihb@km.dk Tlf. 66 12 57 05 
- fredag er fridag 
 
Formand 
Anne Grete Pilgaard 
odense.valgmenighed@gmail.com  
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 
 

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 
mail@rosagerregnskab.dk 
Tlf. 22 16 98 61 
 
Redaktion 
Christina Rønlev 
(ansv. red.) 
Inger Hjuler Bergeon 
Louise Mosbæk 
 
Kirkebil 
Helene Sønderby 
Tlf. 66 18 92 01 
Mob. 26 18 83 01  

 
Kirkens CVR  
nr. 61474315 

Valgmenighed? 

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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Navne og adresser 

mailto:ihb@km.dk
mailto:odense.valgmenighed@gmail.com
mailto:restato@restato.dk
mailto:mail@rosagerregnskab.dk

