Odense Valgmenighed
Juni - juli - august 2021
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ÅRSMØDE I ODENSE VALGMENIGHED
Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 19 i kirken.
Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen til årsmøde.
Årsregnskabet vil være lagt frem i kirkens lille stue fra søndag d. 6. juni 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. 66 18 92 01 mob. 26 18 83 01
senest søndag den 13. juni.
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.
7. Forelæggelse af budget.
8. Valg af 3 medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.
På valg er:
Jørgen Findsen – er villig til at genopstille
Louise Mosbæk Rush Johannesen – er villig til at genopstille
Christina Redtz Rønlev – er villig til at genopstille
Valg af suppleant for 1 år
9. Valg af statsautoriseret/registreret revisor,
folkevalgt revisor samt suppleant.
På valg er Arne Rasmussen
Suppleant for folkevalgt revisor
10. Evt.
Vi slutter af med kaffe og kage, hvor Arne Rasmussen og Claus Rønlev vil
fortælle om og vise lidt fra deres store arbejde med at dokumentere og gemme
informationer om kirkens historie.
I gang igen – sensommer og efteråret i Odense Valgmenighed.
Vi har været lukket ned i lang tid, vi har kørt på nedsat blus i lang tid, vi har
været tålmodige i lang tid. Foråret i Odense Valgmenighed byder på nogle
aktiviteter - dog mest udendørs.
Når vi vender tilbage fra sommerpausen er traditionen, at vi ser ind i en
sensommer og specielt et efterår fyldt med spændende og mange aktiviteter.
Det skal vi stadig – der er gang i planlægningen og forhåbningerne er, at vi kan
gennemføre de planlagte aktiviteter.
Men vi skal også huske at have vores sind med – vi skal ud i ”verden” igen, vi
skal opleve, indsnuse indtryk, blive inspireret, opleve nyt og genopdage vores
netværk og sammenhold.
Vi skal også huske på, at vi igen kan finde hinanden i netop vores forskellige
netværk og sammenhold. Vi skal lære at være sammen igen, sammen om vores
fælles samlingspunkt; den vanlige gudstjeneste kl. 10 om søndagen, sammen
om en aften med foredrag, sang og inspiration, sammen om at snakke med
hinanden over en kop kaffe, sammen om at vide, at vi snart ses igen til et nyt
spændende arrangement.
Vi skal lære igen at møde hinanden – og det glæder vi os til i menighedsrådet
sammen med jer alle sammen.
Christina Rønlev
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Med løse tømmer
Man kan godt blive lidt forpustet over alle de ting, som vi nu synes, vi skal have
gang i.
Efter de mange måneder med mere eller mindre nedlukning, så kappes aviser, TV
og sociale medier om at få os ud og i gang.
Måske har man også et indre krav om, at NU kan der endelig ske en ændring.
Det kan man godt få lidt åndenød af.
Jeg kom i tanker om et udtryk, som Morten Münster har i sin bog ”Jytte vender
tilbage”.
Her taler han om begrebet ”slack”.
På dansk siger vi noget lignende, nemlig at slække på. Eller løsne tømmerne, når
man kører heste.
Morten Münster forklarer det som den form for ledelse, hvor man ikke kører
medarbejderne i en 100% effektivitet, men nøjes med f.eks. 80%. Det er nemlig
langt mere effektivt, viser mange forsøg. I det øjeblik man afskediger dem, man tror,
der kan undværes og derfor kan spares væk, så går det galt!
F.eks. hvis man i telefontjenester har skåret medarbejderstaben ned, så det svarer
til at der er 95% effektivitet, så vil der uundgåeligt skabes ventetid på telefonlinjerne,
fordi der altid sker uventede ting undervejs. Det giver uoverskuelige følger ’længere
nede i kæden’ for dem, der sidder og venter. Så at spare på medarbejdere, fordi
man ønsker en 95% effektivitet, det er det dummeste, man kan gøre i organisationer. Og det er uanset opgaver, fordi det skaber ”trafikpropper” længere nede.
Vi kender det jo fra de spare-øvelser, hvor rengøringspersonale, kaffedamer,
pedeller og teknisk personale er sparet væk; - hvilke følger har det ikke givet?
Derfor introducerer han begrebet at ”slacke”, altså at køre med løse tømmer. Ikke
styre medarbejdere med stramme tøjler, men give slip. Lad der være spilrum.
Ja, lad der være ”såkaldt” spildtid. For den er aldrig spildtid.
Det kom jeg i tanker om, nu ved genåbningen i maj af mange aktiviteter.
Vi skal huske at ”køre med løse tømmer”. Ikke fylde vores hverdage med unødvendige ting, som gør os fortravlede. For når vi er fortravlede, så mister vi blikket for
hinanden og for det nære; for det, som vi synes, er det væsentlige i livet. At være
fortravlet er en underlig tilstand af ”hele tiden at være efter sig selv”. Og det, som
mange genkender, det er, at man mister overblikket og ikke kan vælge mellem
væsentligt og uvæsentligt. Både i sit arbejde og i sit liv.
Den mere tid, som mange af os oplevede som en uventet gave under coronanedlukningen, den må vi hjælpe hinanden med at bevare. For med den lærte vi at tage
hensyn til andre, have øje for andres vilkår og hjælpe, når der er behov.
Det skal være min sommerhilsen til jer! Hvor året i Odense Valgmenighed igen blev
så anderledes end tænkt, - men hvor vi har oplevet en uvurderlig kontakt med
mange af jer.
God sommer!
Inger Hjuler Bergeon
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Fyraftenssang 2021
- en times fællessang med Højskolesangbogen.
Vi vover at invitere til ”Fyraftenssang” igen.
Det bliver torsdag eftermiddage kl. 16.30- 17.30.
Vores sang-værter har valgt 10-12 sange
og fortæller lidt undervejs.
Karen Overby sidder ved flyglet (undt. 30/9).
Torsdag d. 30. september v/Preben Berg
Torsdag d. 28. oktober v/Kirsten Saaugaard
Torsdag d. 18. november v/Stig Højmark Jensen
Torsdag d. 2. december kl. 16-20:
SAMMEN OM SANG.
Et arrangement for Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
Vi kan glæde os til at synge sammen med musikstuderende fra Den frie
Lærerskole i Ollerup kl. 16-17.30. Og med Katrine Muff Enevoldsen kl.18 - 20.
Billetter, 60 kr. sælges via Billetto.
Mere information om bl.a. køb af billet i næste kirkeblad

Nattergaletur:
Mandag d. 7. juni kl.19.00 v/ Henrik Kalckar Hansen
Da kulden har forsinket nattergalenes ankomst, er turen
fra den 17.maj udskudt til mandag d.7.juni.
Mødested: Phønix, Udlodgyden 52, 5220 Odense SØ

Gå, gå, gå – ikke gå i stå
Det er så godt at gå; tankerne går, - og snakken måske
også. Så vi fortsætter vores fælles gå-ture, - og nu med
kunst et par gange. På hverdage kl. 17-19, i og omkring
Odense. En ”gå-vært” har lagt ruten og vil sige lidt om
turen. Den vil vare 1-2 timer. Tag madpakke og noget
drikkelse med.
Meld til - og senest dagen før på: ihb@km.dk
Tirsdag 24. august
Sted: Dalum Bådehavn og de gamle arbejderboliger. mødested: P-plads v/
Carlslund/den gl. stationsbygning tid: 17-19 gå-vært: Marie Louise Paulsen
Mandag den 6.september
Sted: staudehave og skov; vandring ved Søby Søgaard mødested: Radbyvej 24,
Årslev tid: 17-19
Gå-vært: Annalise og Arne Damsted Rasmussen (også vært for
kage/kaffe)
I uge 38: en gå-tur i Bolbro for at høre og se Kjeld Ulrich’s
malede skorstene.
I uge 40: en gå-tur rundt i Odense for at se de 5 gavlmalerier,
der er malet med udgangspunkt i Claus Bergs altertavle.
Mere information i næste kirkeblad.
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Sommerkoncert med Camilla Sibani
tirsdag d.15. juni kl. 19.00

Vi kan glæde os til en dejlig sommeraften med en times koncert på flyglet.
Camilla Sibani har valgt musik ud fra emnet ”at være i naturen”.
Med Camilla ved man, at det både bliver poetisk og temperamentsfyldt, for vi har før
haft dejlige koncerter med hende.

Onsdag d. 22. september 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.

Frokost i præstens have – søndag d. 15. august
En dejlig tradition er frokost i præstens have – og ét af de arrangementer, som vi
heldigvis trods situationen sidste år fik afholdt.
Vi håber på godt vejr og satser på en hyggelig frokost og eftermiddag i præstens
have igen i år, så mød op og med godt humør – og byd gerne ind til Christina på
christinaroenlev@gmail.com eller tlf. 2291 6854, hvis du har lyst til at bidrage med
en tærte, en skål salat, en kage eller andet godt til tag-selv-bordet.
Vi glæder os til et par timers hyggelig frokost i præstens have.
Menighedsrådet
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Tak Annalise!
Et varmt smil, et venligt blik
- et helt rum, der stråler af imødekommenhed.
Et blik på hver finger, hvis nogen mangler noget,
eller i øvrigt har brug for hjælp. Altid med ro og overblik.
Så smagfuldt og elegant pyntet, ude og inde, i tæt
sammenhæng med, hvad naturen aktuelt har at byde på.
Det skarpe blik for fællesskabet, og for at vi sammen
kan bidrage og løse nogle opgaver – og være en del
af et fællesskab. Blikket for at også kaffen, det lille
stykke chokolade – eller et lille glas efter pyntningen
til jul, har betydning for, hvordan man føler, at man hører til.
Dét – kære Annalise – komme jeg til at savne, når du stopper som kirketjener.
Men også din idérigdom og at du er så meget mere end dig selv. Du inddrager
og deler ud. Du ser det gode i andre mennesker, og har hjulpet praktikanter så
vel som alle andre godt ind i - og videre med tingene.
Uden vi næsten opdager det, er Arne en naturlig del af dit job – så du lige må
gøre os opmærksom på, at du ikke gør det alene. Derfor er dette også en tak og
en tanke til den indsats du gør, Arne, både som kirketjenermand – og som
medlem, som mangeårig revisor, og senest med at bringe orden på historien og
alt der vidner om den.
Det bliver svært at fylde opgaven ud, når du slipper Annalise. Tak fordi du har
givet os god tid til at løse dén opgave – og tak fordi du stadig er en del af
Odense Valgmenighed. Held og lykke med dit nye livskapitel.
Med varme hilsener
Anne Grete
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At arbejde sammen med Annalise har været en kæmpe glæde, - altid!
Lige fra du begyndte, Annalise, kom der en ekstra tryghed og venlighed ind i
kirkerummet og ved gudstjenester, som også vi medarbejdere, Carsten, Finn og
jeg har nydt mere, end vi kan udtrykke i få ord.
Du og Arne har været med til, at vi hurtigt blev et ”kollega-skab” og fik et venskab.
Fornemmelsen af altid at trække på samme hammel og hjælpe hinanden, uanset
hvad, - det har du givet os.
Når du f.eks. var med på konfirmandtur, så var der straks kontakt mellem
konfirmanderne og dig; stille og venligt - og med et glimt i øjet. Det blev så
hyggelige dage også for mig.
Eller når du læste op ved TEMAgudstjenester, roligt og enkelt, så man sad og
mærkede hvert eneste ords dybe betydning.
Også din måde at være vært på, når forskellige holdt kurser i valgmenighedskirken,
- ja, det taler man om på Sjælland. Jeg fik f.eks. en sms efter et kursus fra nogle
københavnske præster, der var på vej hjem, at de ”ville bare lige sige, at de sad og
snakkede om den gode kvalitet, der var hos os og som de ville takke Annalise for:
den enkle, men gode mad, stearinlys og blomster, - selv på toilettet.”
Det her var bare et par glimt til denne mosaik i kirkebladet.
Men du og Arne har været så stor og god en del af mit arbejdsliv og af kirkens liv,
så jeg næsten ikke kan beskrive det savn, der kommer. Og samtidig: så glæder jeg
mig over, at I får mere tid med jeres dejlige børn og børnebørn!
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Inger

Reception
Søndag den 27. juni 2021
er der gudstjeneste kl. 15.30
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet gerne invitere alle til
afskedsreception for Annalise.
Vi håber rigtig mange vil være med til at festliggøre
Annalises sidste arbejdsdag og måske give
hende et par ord med på vejen.

Årshjulet drejer trygt i dine hænder, og der er altid frisk kaffe på kanden søndag
morgen! Stilrent, kyndigt og med sans for finesse holder du – og I - hænderne under
traditionerne – kirkens, kulturens, danskhedens – med frugten og bagværket til årets
mærkedage, blomsterbuketterne og blomsterudsmykningen i kirkerummet, ja, selv den
indviede jord, der er finkæmmet efter alle kunstens regler. Men hverdagene lader ikke
meget tilbage at ønske: det duftende morgenbrød,
den dugfriske avis, det bløde smør og den faste ost.
Frugten, og chokoladen, der smelter på tungen,
søndag efter søndag efter gudstjeneste.
Indgangsbønnen, når musikken er optaget andetsteds, oplæsningerne mellem vores travle instrumentskift, og altid med klarhed i stemmen og et
selvfølgeligt overskud. Påskønnelse er det første ord,
munden løber over med nu, hvor musikken snart gør
sig klar en sidste gang i
jeres altid smilende og
humørfyldte selskab.
TAK fra Carsten

og Finn
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INFO-møde om konfirmandundervisning
søndag d. 6. juni kl. 11.30
i Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1

Konfirmand i Odense valgmenighed?
Odense Valgmenighed tilbyder – udover vores egne medlemmerkonfirmandundervisning for 7. klasse på de fire grundtvigske friskoler
i Odense, Bellinge, Stige og Højby.
Vi har små hold med ca. 12, for at få mulighed for god samtale og aktiviteter ud- afhuset.
Hvis du vil vide lidt mere om det, og om hvem vi er, så holder vi et uforpligtende
informationsmøde
Søndag d. 6. juni kl. 11.30 efter gudstjenesten, der varer fra kl. 10.00-11.00.
Efter kaffe/te er der info-møde på ½ time.
Venligste hilsner
Menighedsrådet i Odense Valgmenighed og præst Inger Hjuler Bergeon

Konfirmandernes glasmalerier 2020/21 over skabelsesfortællingen.
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aktiviteter
Juni
6/6
7/6
13/6
15/6
17/6
19/6
27/6

11.30
19.00
11.30
19.00
19.00
15.00
15.30

Intro møde for kommende konfirmander og forældre
Nattergaletur v/Henrik Kalckar Hansen
forældremøde med nuværende konfirmandforældre
Sommerkoncert med Camilla Sibani
Årsmøde
Koncert med Johannes Søe og Christina Bjørkøe *
Afskedsreception for Annalise og Arne

Juli
Ferielukket

August
15/8

6/5
24/8

11.30 Frokost i præstens have efter gudstjenesten
Orienteringsmøde
om ny alterudsmykning
17-19 19.00
Gå-tur v/gå-vært
Marie Louise Paulsen

September
6/9 17-19
11/9 11-12
22/9 14.30
25-26/9

Gå-tur v/gå-værter Annalise og Arne Rasmussen
Konfirmation
Fortælling ved Aksel Hundslev
Årsmøde i Foreningen af grundtvigske fri- og
valgmenigheder
30/9 16.30 Fyraftenssang v/ Preben Berg

*koncerter arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE.
Se deres hjemmeside for medlemskab og pris.

Ferielukning:
Kirken er ferie lukket fra mandag d. 12. juli til mandag d. 2. august
Kirken åbnes for kirkelige handlinger og på hjemmeside/telefon vil det fremgå,
hvem der er vikar.
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gudstjenester
Juni
6/6
13/6
20/6
27/6

10.00
10.00
10.00
15.30

1.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
2.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
3.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
4.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
med reception for Annalise

Juli
4/7 10.00
11/7 10.00
18/7
25/7

5.s.e.trinitatis
6.s.e.trinitatis
ferielukket
ferielukket

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

August
1/8
8/8 10.00
15/8 10.00
22/8 10.00
29/8 16.30

ferielukket
10.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
11.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
frokost i præstens have
12.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
TEMAgudstj,
Inger Hjuler Bergeon
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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
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

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

Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 20 74 19 45
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51149084

Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
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.
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Odense Valgmenighed. Dronningensgade 1, 5000 Odense C

Valgmenighed?

