Odense Valgmenighed
Marts -april-maj 2021
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Påske i Odense Valgmenighed

Sidste år holdt vi påske hver for sig, men i år kan vi fejre den sammen. Både i kirken
og i hjemmet.
Påskeugen begynder med palmesøndag, som har en dobbelthed over sig, for den er
både et triumf-tog og en begyndelse til undergang. Vi ved, hvad der vil ske.
På ganske få dage i påskeugen koncentreres noget af det største i et menneskeliv:
begejstring, sorg, grusomhed og død, begyndelse til et nyt slags håb.
Det har man i kirkens historie altid fejret med gudstjenester. Både for at mindes,
hvad der skete med Jesus fra Nazareth, men også for at give mennesker en
mulighed for at spejle vores egne erfaringer i disse voldsomme begivenheder.
Enhver gudstjeneste ser både tilbage og frem. Man hører noget ”om engang”, altså
fra Jesu liv, og så handler det pludselig om os, her og nu. Hvad det gør ved os, og
om vi genkender noget af det fra vores egen verden.
En af de sætninger fra en kendt påskesalme, som rykker os ind i nutiden hver gang,
det er ordene: ”Rettens spir det alt er brækket.” En salme, der handler om uretfærdig
rettergang, om løs snak og købte dommere. Nok digter Kingo om Jesu
domfældelse, men man sidder hele tiden og kommer i tanke om retsløse tilstande
mange steder i verden, når man synger den.
Vi fejrer påske på den måde, at vi skærtorsdag har en stille aftengudstjeneste med
nadver kl. 19.00.
Langfredag kl.10 har vi gudstjeneste med læsninger, meget musik og lidt refleksion.
Påskedag kl.10 er en festlig gudstjeneste for at fejre håb og altings mulighed for ny
begyndelse.
Inger Hjuler Bergeon

2

Nu er vort mismods vinter gjort til sommer
Ja, det er Shakespeare, der lader Richard III sige disse smukke ord.
Vi kan ikke sige helt det samme endnu, her i det spæde forår.
Men vi kender nok længslen efter snart at kunne sige det! For det har været en
vinter, hvor mange af os pludselig lærte, hvad mismod er, og hvordan det virker.
Dets virkning af, at man ikke ved, hvad man har lyst til, fordi fremtiden er uvis. Der
kan være en mangel på lyst til at planlægge og en mangel på lyst til at komme i
gang med noget, som man udmærket har tid til – men man gider ikke!
Jeg elsker Shakespeares ord: ”vort mismodsvinter”. Det var Steinbecks roman af
samme navn, der for mange år siden lærte mig de ord. John Steinbecks roman
handler om en yngre mand, der kommer ud i en gevaldig livskrise. Pludselig ser han
sig selv og sit liv som så begrænset til alle sider, at han bryder op og bryder ud. Om
hans mismods vinter bliver til sommer? ja, - det må man selv læse sig til. Men
Steinbecks roman gjorde Shakespeares ord berømte.
Det er forskelligt, hvilke vilkår vi har og har haft under denne corona-krise. Men der
er noget fælles!
Og det er, at vi pludselig blev begrænset.
Vi skulle af hensyn til hinanden begrænse os. Det kunne vi også, især i
begyndelsen, fordi vi vidste det tjente et højere formål end os selv: nemlig andres
helbred og overlevelse.
Som dronningen lærte os for et år siden, at tankeløst kan være hensynsløst.
Vi blev alle sammen begrænset og på alle måder: hvor mange måtte vi se og
hvordan? -hvor måtte vi være, og hvor måtte vi bevæge os hen?
Det almindelige liv, hvor man går til det ene eller det andet, ser sine venner eller
familie, går i kirke, planlægger rejser kunne pludselig ikke lade sig gøre.
Det er en stor begrænsning i vores sociale liv, - og den gør nas.
Begrænsninger havde vi ellers ikke været vant til længe. I hvert fald ikke i den rige
del af verden. Her lød devisen, at kun pengepungen sætter grænser. Men nu skulle
vi med ét lære, hvad det betyder for vores liv at være begrænset.
Selvfølgelig er det ikke sjovt! Men heldigvis er det fælles vilkår, så vi både kan sukke
sammen, grine indimellem og huske, hvorfor det er, vi skal holde os for os selv.
Når der er et højere formål, end bare ens eget velbefindende, så kan vi åbenbart
finde os i restriktioner og begrænsninger.
”Hokus, pokus, mig i fokus!” – det blev så tydeligt, hvor latterlig den indstilling er.
Vi begrænser os – og skal stadigvæk gøre det langt ind i sommeren. Men vi ved, vi
kan, for det er for andres skyld.
Det synes jeg, der er så meget glæde i.
Man kan endda sige, at sådan blev ”vort mismods vinter gjort til sommer”. Sommer
som et billede på den erfaring, vi har gjort det sidste år, at vi lærte at leve med
begrænsninger. Vi lærte, at vi kunne, fordi det var af hensyn til andre.
Sikke en erfaring at få som menneskehed! Og mange vejrer derfor morgenluft; for
når vi kunne begrænse os pga. corona, så kan vi også meget mere i forhold til klima
og fremtid, end vi måske gik og troede.
Glædeligt forår!
Inger Hjuler Bergeon
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Vi vover…
Ja, vi ved jo ikke, hvad vi må henover foråret, men vi vover at invitere til 3
mindre arrangementer, hvor vi kan overholde regler om afstand og antal.
Hvis vi bliver nødt til at aflyse, vil det fremgå af Nyhedsbrev og hjemmeside.

Søndag d.14.marts kl. 14.00 - 15.45
Ballet og Beethoven i kirken

På lærredet viser vi en balletforestilling over Beethovens 9.symfoni.
Balletten er af Maurice Béjart – og det er hans kompagni fra Lausanne, der danser
den.
Inger vil give en kort introduktion. Man vil få en kop kaffe og en kage ved sin
siddeplads.
Onsdag d. 17.marts kl. 10 - 12
Påskedekoration v/Annalise Rasmussen (Flittig-Lise)
Annalise, vores kirketjener fortæller om blomster, buketter
og dekorationer, - og viser os hvordan.
”Blomster har altid fyldt meget i mit liv - lige fra jeg var lille
pige, hvor jeg gik i skoven med min farmor og plukkede
anemoner. Min far var uddannet gartner, så jeg har det
ikke fra fremmede.
I 1995 tog jeg et binderikursus på Gartnerskolen i Søhus
og har siden brugt det lærte både privat og også afholdt
private kurser i blomsterbinding i mit eget værksted.
Jeg holder meget af naturen, og bruger så vidt muligt
materialer fra naturen til mine kreationer.
På onsdagsmødet vil jeg gerne vise jer nogle eksempler på en påskebuket, en krans
til døren og et par små påskedekorationer. Håber det kan give jer inspiration til at gå
i gang med jeres egen påskepynt til den kommende højtid.”
Vel mødt, Annalise
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Onsdag d. 21.april kl. 14.30 - 16.00
Aksel Hundslev fortæller om barndom og ungdom på
Fyn
– muligheder og begrænsninger
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.

”Vi tager forbehold for restriktioner ift. Covid-19 i form af enten
begrænsede antal pladser eller aflysning af arrangementer”

Årsmøde i Odense Valgmenighed 2021
Efter vedtægterne afholder Odense Valgmenighed
årsmøde i marts måned. Sidste år blev dette ændret
pga. den pandemi vi alle er underlagt. Vi fik skubbet
årsmødet til september måned med et håb om at
2021 ville bringe normalitet tilbage.
Vi kan allerede nu se, at denne normalitet
lader vente på sig. Derfor har menighedsrådet
besluttet at udsætte og i stedet indkalde til
årsmødet torsdag den 10. juni kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne vil følge i det
næste kirkeblad. Alle indkomne forslag til
årsmødet skal være formanden i hænde
senest søndag den 16. maj.
Også det planlagte informationsmøde om
vores kunstprojekt, som skulle have været
afholdt i januar, flyttes til
torsdag den 6. maj kl. 19.00
På informationsmødet fremlægges skitsen
igen og der informeres om, hvor langt vi er
i processen med kommunikation med
Fyns Stift, Nationalmuseet og Akademirådet
for kirkekunst, samt med Odense Kommune.
På vegne af menighedsrådet, Louise Mosbæk
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Betaler du for meget i medlemsbidrag?
Husk at gå ind på SKAT.dk og forny Odense Valgmenigheds adgang til at hente
oplysninger, så vi kan udregne medlemsbidraget korrekt!
(Adgangen gælder kun i fem år - og hvem kan lige huske, hvornår det sidst blev
gjort?)
Har du gjort det – behøver du ikke læse længere.

Vil du vide mere?
I Odense Valgmenigheds vedtægter står der, at man som medlem betaler 1,3%
af den skattemæssige indkomst i medlemsbidrag.
I stedet for at betale kirkeskat til folkekirken - kommer man til at betale
cirka samme beløb til Odense Valgmenighed, når medlemsbidraget er
indberettet som fradragsberettiget.

Det sker ikke bare af sig selv!
Lone Rosager, som er vores forretningsfører, sørger for en del, og for at det går
rigtigt til, hun
• regner det rigtige beløb udfra den enkeltes skattepligtige indkomst i det
forudgående år.
• sender regninger ud til hvert medlem
• indberetter fradraget til skattevæsenet på hvert medlem
Det kan kun lade sig gøre, hvis alle medlemmer hver især sørger for at
1

4
5

Gå ind på www.skat.dk. Log ind på din personlige Skattemappe med
NEM ID.
Klik på ”Profil”
Klik på "Giv adgang til rådgivere eller andre", skriv Odense
Valgmenigheds SE nr. som er 61474315
Sæt flueben ud for ”Skatteattest med indkomstoplysninger”.
Forny udløbsdato for Odense Valgmenigheds adgang.
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Klik på ”Godkend”
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Log af.
Har du behov for hjælp, så kontakt Jørgen på tlf. 20 41 95 89.

2
3

Lykkes det ikke at få medlemmerne til at åbne skattemappen, sender Lone
en regning på det samme beløb som året før PLUS 5%.
DERFOR
Gør det til en vane hvert år i januar at forny datoen for Odense Valgmenigheds
autorisation til at hente skatteoplysningen, så risikerer man ikke, at der er gået 5
år, uden man har tænkt over det.

Sørg for at vi har jeres mailadresse – også hvis den ændres.
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Gå, gå, gå – ikke gå i stå
Det er så godt at gå; tankerne går, - og
snakken måske også.
Så vi inviterer til gå-ture!
På hverdage kl. 17-19 i og omkring
Odense. (Nattergaleturen kl. 19 - 20.30)
En ”gå-vært” lægger ruten og vil sige
lidt om turen
Den vil vare 1-2 timer.
Tag madpakke og noget drikkelse med.
Meld gerne til og senest dagen før på:
ihb@km.dk

dato: tirsdag 23/3
sted: Hollufgård
mødested: P-pladsen v.
genoptræningscenter,
Hollufgårds allé 26, 5220 Od. Ø
gå-vært: Kirsten Møller Larsen

dato: tirsdag 4/5
sted: Hunderup/Sejerskoven
mødested: P-plads v. Carlslund/
den gl. stationsbygning
gå-vært: Kirsten Møller Larsen

dato: tirsdag 6/4
sted: Stige Ø
mødested: Ved Ishuset,
Østre Kanalvej 7
gå-vært: Jørgen Findsen

dato: mandag 17/5
sted: HVOR der er nattergale
Adresse kommer på nyhedsbrev
14 dage før.
tid: 19-20.30 OBS
gå-vært: Finn Henriksen

dato: mandag 19/4
sted: Stavis Å og Ryds Å
mødested: Store Klaus 40,
Næsby.
gå-vært: Hanne Juul Sørensen
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HVIS du vil have et opkald eller et besøg?
I skal endelig sige til, hvis der er nogen, der gerne vil have et lille corona-sikkert
besøg eller en lille telefonsamtale en gang imellem, - også hvis man vil have en
samtale i kirkens ”lille stue”.
Det gør jeg jo gerne!
Med venligste hilsner
Inger

Stillingsopslag
Annalise stopper som kirketjener 1. juli.
Hun har valgt at hellige sig familien og livet som pensionist.
Omtale og tak til Annalise bringes i næste kirkeblad.
Stillingen bliver slået op på hjemmesiden 1. april,
med tiltrædelse 1. august 2021

Årets konfirmander

Forrest:
Selma Linn Breunig og Agnes Korsgaard Foged
Bagved fra venstre:
Mikkel Musiat O´Kane, Kasper Frederik Kofoed, Noah Becker,
Svante Scheuer-Larsen , Helena Bett Andersen, Nora Kathrine Hellesøe
Sørensen, Emilie Marie Linnet Dahlberg.
Konfirmeres lørdag d. 11. september kl. 11.00
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ikke bare de små børn, men også de store!
vore konfirmanders tanker om Fadervor
Under corona-nedlukningen, sendte jeg mine konfirmander nogle spørgsmål om
Fadervor.
De blev bedt om at ”gå en tur i deres tanker” - ligesom Darwin, der havde sin ”thinking
path”, sin berømte gå-tænke-sti i en lille skov, hvor han gik hver dag, mens han skrev
Arternes Oprindelse.De blev spurgt om at finde dén sætning, de bedst kunne lide; om
der var noget, de ikke kunne lide eller ikke forstod, - og om andre end kristne kan bede
Fadervor?
Her er lidt af deres gode tanker, som jeg synes man bliver så glad af:

-”Min yndlings linje: Helliget blive dit navn, komme dit rige.
Jeg synes det var svært at vælge, fordi jeg ikke rigtig havde et yndlings stykke, men
alligevel synes jeg at det bedste stykke var Helliget blive dit navn, komme dit rige,
jeg synes at det lyder godt, og det er også okay nemt at forstå.”
-“Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde”
Fordi jeg godt kan lide den måde det står på i forhold til resten af Fadervor.
Det betyder at man ikke skal lade sig friste og at Gud skal tilgive os hvis vi gør noget
forkert/dumt alligevel.
Og at man håber at blive beskyttet mod onde ting.
Fristelse kan være mange ting. Lige fra ikke at spise et stykke kage mere til ikke at
gøre noget, du godt ved er forkert.”
-”Min favoritsætning var sætningen: og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det
onde. Det er det fordi at jeg syntes at man ikke skal lade sig friste, men at man skal
læse at blive et godt menneske. At det er vigtigt ikke bare at tænke på at man skal
være succesfuld og bare gøre alt for at opnå det man vil, om det så betyder at man
skal være ond. Jeg syntes også at man skal tænke på hvad man gjorde for måske at
være så succesfuld, hvis man ødelagde andre folks liv på vejen, så syntes jeg ikke
at man er et succesfuldt menneske. I modsætning hvis at man så ikke fik at alle de
penge som man gerne ville have, men at man har hjulpet andre med at få det bedre
så havde man en mening med det man gjorde i livet. Hvis andre fik det rigtig godt på
grund af en selv så fortjener man et stort klap på skulderen.”
-” Jeg har to sætninger jeg godt kan lide, det er dem her (og led os ikke ind i
fristelse, men fri os fra det onde). Jeg godt kan lide de her sætninger, fordi at det er
godt at man ikke bliver fristet til noget, hvis man ikke har lyst til det, eller det er
dårligt for en. Fx hvis nu man lige er stoppet med en vane, og man så blive fristet til
at gøre den vane igen, så er det jo en rigtig dårlig ting.
Den anden sætning jeg også godt kan lide pga. at det er ligesom at man beder om
at det onde skal holde sig væk, at man befrier nogle fra ondskab, det syntes jeg er
godt sagt i en sætning.”
-”Jeg kan godt lide den sætning, der hedder ”Ske din vilje som i himlen således også
på jorden;”. Guds vilje skal være overalt og for alle – både i himlen og på jorden, så
det er lige for alle. Det virker som et stærkt udtryk. Jeg håber, Guds vilje er god,
ellers er det ærgerligt for os.”
-”Jeg kan godt have det lidt svært med "Vor Fader", fordi det får det til at lyde som
om Gud er en konkret person og en mand. Ifølge mig er Gud en sjæl der bevæger
sig fra sted til sted, og hjælper folk hvis de har brug for det.”
Nærmest enstemmigt skrev de alle, at også ikke-kristne kan bede Fadervor, hvis
man tror på én Gud, men at det nok ville være svært i religioner med flere guder.
Men at bede om noget godt for alle, det kan vi være fælles om, skrev de.
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aktiviteter
Marts
9/3

17.00

Koncert med messingkvintetten 5inium plus generalforsamling*

14/3 14.00

Ballet og Beetoven i kirken

17/3 10- 12

Onsdagsmøde med Annalise, vores kirketjener:
”natur og skønhed”.

17/3 19.00

OV og OH forfatteraften med Dy Plambech**

23/3 17.00

Gåtur ved Hollufgård.

April
6/4 17.00

Gåtur på Stige Ø.

7/4 19.00

”Vind og skæv”: Henrik Stiesdal fortæller om vindkraft**

11/4 15.00

Koncert med duo Søe og Bjørkøe*

13/4 19.00

”Vind og skæv”: Mads Petersen fortæller om cannabisdyrkning**

19/4 17.00

Gåtur ved Stavis Å og Ryds Å

21/4 14.00

Aksel Hundslev fortæller fra et rigt liv

Maj
4/5 17.00

Gåtur i Hunderup/Sejerskoven

6/5 19.00

Orienteringsmøde om ny alterudsmykning

17/5 19.00
6/5

Nattergaletur Orienteringsmøde om ny alterudsmykning
19.00

30/5 11.00

Fællesgudstjeneste og majstangsfest i Sdr. Nærå Valgmenighed

Juni
31/5-5/6

Valgmenighedens rejse til Gotland
Der er stadig få pladser. Se hjemmesiden.

10/6 19.00

Årsmøde

*koncerter arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE.
Se deres hjemmeside for medlemskab og pris.
**Arrangementer sammen med Odense Højskoleforening.
Siden sidst:
Døde:

Verner Kirkegaard
Gudmund Juul Larsen
Ib Hansen
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gudstjenester
Marts
7/3

16.30

TEMA-gudstjeneste

Inger Hjuler Bergeon

14/3

10.00

Midfaste

Inger Hjuler Bergeon

21/3

10.00

Mariæ bebudelsesdag

Inger Hjuler Bergeon

28/3

10.00

Palmesøndag

Jørgen Flensted-Jensen

April
1/4

19.00

Skærtorsdag

Inger Hjuler Bergeon

2/4

10.00

Langfredag

Inger Hjuler Bergeon

4/4

10.00

Påskedag

Inger Hjuler Bergeon

11/4

10.00

1.s.e.påske

Inger Hjuler Bergeon

18/4

16.30

TEMAgudstjeneste

Inger Hjuler Bergeon

25/4

10.00

3.s.e.påske

Jørgen Flensted-Jensen

Maj

2/5

10.00

4.s.e.påske

Inger Hjuler Bergeon

9/5

10.00

5.s.e.påske

Inger Hjuler Bergeon

16/5

10.00

6.s.e.påske

Mette Marslund

23/5

10.00

Pinsedag

Inger Hjuler Bergeon

30/5

10.00

Trinitatis søndag

Inger Hjuler Bergeon

30/5

11.00

Fællesgudstjeneste & majstangsfest
i Sdr. Nærå Valgmenighed
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Navne og adresser
Kirken
Odense Valgmenighed
Dronningensgade 1
5000 Odense C
www.odensevalgmenighed.dk

(postadr. er præstens
adresse.)
Præst
Inger Hjuler Bergeon

Kirketjener
Annalise Rasmussen
Tlf. 24 24 59 28

ihb@km.dk Tlf. 66 12 57 05
- fredag er fridag

Kasserer
Henrik Therkelsen
restato@restato.dk
Tlf. 21 69 01 48

Formand
Anne Grete Pilgaard

Regnskabsfører
Rosager Regnskab
v. Lone Rosager

Finsens Alle 25, 5230 Od.M

odense.valgmenighed@gmail.com

mail@rosagerregnskab.dk

Tlf. 61 41 00 52

Tlf. 22 16 98 61

Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89

Redaktion
Christina Rønlev
(ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Louise Mosbæk

Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 20 74 19 45

Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01

Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51149084

Mob. 26 18 83 01
Kirkens CVR
nr. 61474315

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.

12

Odense Valgmenighed. Dronningensgade 1, 5000 Odense C

Valgmenighed?

