Odense Valgmenighed
september - oktober - november 2021
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”Det er et arbejde at blive gammel.”
Sådan sagde Ingmar Bergmann til sin datter, en morgen han sad og skulle
binde sine snørebånd og næsten ikke kunne nå ned. Han syntes ikke, det var
sjovt.
I Odense Valgmenighed inviterer vi til 3 eftermiddage om det at blive gammel, til et par timer med samtale og kaffe.
Det er et medlem, der har spurgt mig, om ikke vi kunne have nogle samtaler om
”den 4. alder”. For, som hun siger, man taler meget om ”den 3.alder” – det
tidspunkt i livet, hvor man ikke længere arbejder, men stadig er frisk til at
deltage i alt muligt. Men ”den 4.alder”, dér hvor kræfterne ikke mere er de
samme, hvor man måske får fysiske skavanker og hvor ens venner dør eller
bliver demente, den er tit helt anderledes end d.3.alder.
Når man når den "4. alder", omkring 75-80 år, er man optaget af noget andet,
end da man var 65.
Man tænker måske mere tilbage end før. Og fremtiden kan være uvis.
Hvad er det gode og hvad er det svære ved at være i ”den 4.alder”?
Hvilke tanker fylder én? Og er ens åndelige liv blevet forandret?
Første gang vil der være et kort oplæg, - og derefter samtale rundt om bordet.
Til slut beslutter vi, hvad emnet skal være næste gang.

Det bliver følgende tirsdage
kl. 14.30 – 16.30
d.28.september
d.26.oktober
d.16.november.

Meld gerne til et par dage i forvejen til Inger på ihb@km.dk eller på 66 12 57 05

Samtaler rundt om bordet
- det jeg ikke fik spurgt om – det, jeg gerne vil tale med andre om.
Vi inviterer igen til ”samtale rundt om bordet”.
Onsdag d.10.november kl. 19 - 21.
Det er en aften for yngre og ældre.
Vi håber, at unge voksne vil være med,
f.eks. nuværende og tidligere konfirmandforældre
og tidligere konfirmander.
Vi begynder med nogle ”tænkekort” for at sætte
en samtale i gang, - og så plejer den at udvikle
sig rundt om bordet.
Vi sidder 4-5 ved hvert bord.
Der bliver serveret lidt drikke og snacks.
Tilmelding inden den 8. november på ihb@km.dk
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Naturen - det billige skidt…
” Jeg kommer igen til min sommerø
til naturen det billige skidt
og aspen suser mig mørkt i møde
og blitfuglen fløjter: blit, blit.”
Otto Gelsted skrev dette digt ”Sommerøen” i 1934. Om at komme til øen Enehøje i
Nakskov Fjord.
I de enkle ord om aspen og blitfuglen, som er en klyde, mærker man hans kærlighed
til naturen og at det er dybt ironisk, når han kalder den for ”billigt skidt”.
Billedet på forsiden af Emma Augusta Løffler har vi valgt som indgang til efteråret.
Med sine brombær, rølliker og mørke uvejrsskyer viser hun så fint overgangen fra
sensommer til efterår.
Hun har valgt en vild grøftekant, set nede i knæhøjde. Det er både et ydmygt motiv
og en ydmyg tilgang. Hun får os til at åbne øjnene for det, som ellers er en selvfølge
og som man tit bare suser forbi.
Vores forhold til naturen har ændret sig dramatisk flere gange i historien.
Engang var mennesker bange for naturen. Den blev tilbedt og frygtet. Der var
ærefrygt, fordi man vidste, vi var underlagt dens kræfter.
Så kom en tid, hvor mennesker kunne overvinde naturen. Hvor vi lærte at bruge
dens vandkraft og vindkraft og dyrke jorden. Med bibelens ord om at ”underlægge
sig jorden og de vilde dyr og herske over den” troede vi, at vi havde lov til hvad som
helst. Vi udnyttede råstoffer og fandt på.
Og mens industrialiseringen kørte for fuld damp, dyrkede vi naturen i et romantisk
lys med idylliske blomstermalerier, solnedgange og haveanlæg.
Så kom regningen! Ad flere omgange. Og de sidste 30 år med utallige
klimarapporter om opvarmning og dens følger.
Nu er vi mere bange for os selv - på vegne af naturen. Vi er mere bange for vores
egen indflydelse, end vi er bange for naturens kræfter. Vi har sat noget i gang, vi
ikke kan styre. Og det er nyt.
I flere årtier har vi haft et flertydigt forhold til naturen. Forskellige natursyn lever side
om side: Fx. dyrker vi det naturlige, tager plantemedicin, vandrer og klatrer. Men vi
udnytter også jorden, som var den et ta-selv-bord og bruger dens ressourcer i et
tempo, der aldrig er set før, selv om vi ved, at vores forbrug ødelægger. Vi ved, at
der skal skæres ned og ændres. Vi ved, at det er NU, vi skal gøre noget drastisk for
at forhindre tørke mange steder og for store vandmasser andre steder.
Naturen, nu nærer vi ærefrygt igen, - og samtidigt fortsætter vi med rovdrift, som var
den ’billigt skidt’. Det er ikke så sært, hvis man undervejs bliver fortumlet.
Efter den store klimarapport fra FN i august, ser det ud til, at der kommer en større
politisk vilje til at handle og handle nu. Det giver håb, synes jeg. Så vi kan bevæge
os ud af fortumletheden og bruge den fælles vilje til fælles mål og handling.
Inger Hjuler Bergeon
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Fyraftenssang 2021
- en times fællessang med Højskolesangbogen.
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.
(Se midtersiden om tilmelding)

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 et lille tema.
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
mandag d. 6. september kl. 17-19
Staudehave og skov; vandring ved Søby Søgaard
mødested: Radbyvej 24, Årslev
gå-vært: Annalise og Arne Damsted Rasmussen
(også vært for kage/kaffe)
torsdag d.23.september kl.17-19
Lindved Å, Kohaveskoven, hjem gennem
Blangstedgård mødested: P-plads hos AO,
Ove Gjeddes Vej 18 (overfor TV2 Fyn)
gå-vært: Claus Bach Wognsen
tirsdag d. 5. oktober kl. 17-19
de fem gavlmalerier i Odense centrum;
tolkninger af Claus Bergs altertavle
mødested: Sankt Hans kirke, Nørregade
gå-vært: Lene Dybdahl Christensen
Bedre Psykiatri Odense, der er en lokalafdeling for pårørende til mennesker
med psykisk sygdom i Odense, står bag et foredrag, som afholdes d. 5.okt.
2021 kl. 19.00 i Odense Valgmenighedskirke.
Preben Kok, pensioneret sogne- og sygehuspræst, kommer og taler ud fra sin
bog, “Slip livet løs” Her gør han op med forestillingen om, hvor meget styr det
enkelte menneske kan have på sit liv- at vi kan tynges af skyld, fordi vi ikke har
magten. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på:
https://bedrepsykiatriodense.nemtilmeld.dk/23/
Ingeborg Markvard Andersen, Formand for Bedre Psykiatri Odense
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Tag med til Baagø
Naturdag
Lørdag d.2.oktober kl. 9-17

Årets naturdag for alle aldre går i år til den lille ø, Baagø, ud for Assens.
Vi bliver kørt rundt i den skønne natur på
”grisevognen”, - som er en overdækket vogn.
Poul Nilsen vil fortælle og vise rundt.
Den medbragte frokost spiser vi i
”hestestalden”, hvor der kan købes
drikkevarer.
Efter frokosten ser vi resten af den
lille ø og besøger det lille samfund af
russiske nonner. De flyttede hertil, da
de forlod Hesbjerg slot.
Afgang Odense Valgmenighedskirke: 9.00
Afgang Assens: 10.30 - Ankomst Baagø: 11.00
Afgang Baagø: 15.40 - Ankomst Assens: 16.10
Ankomst Odense: ca. 17.
Pris: 100 kr pr voksen. Børn og konfirmander gratis.
Tilmelding senest d.27.september hos: ihb@km.dk
Der arrangeres fælleskørsel fra Odense Valgmenighedskirke.

Velkommen til vores nye kirketjener
Det er med stor glæde, at menighedsrådet
byder vores nye kirketjener Sascha Pedersen
et varmt velkommen til Odense Valgmenighed.
Vi håber at I alle vil tage godt imod Sascha.
Nogle af jer har måske allerede haft fornøjelsen
at møde Sascha, som tiltrådte sin nye stilling
d. 1. august.

Sascha er 30 år og er født og opvokset i Otterup, hvor hun også bor i dag.
Sasha fandt tidligt ud af, at hun gerne ville være kirketjener og har derfor taget
uddannelsen som kirketjener og arbejdet som dette i Otterup Kirke. Fritiden
bruger Sascha på gåture, fotografering og håndarbejde.
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Aftener arrangeret af Odense Valgmenighed
og Odense Højskoleforening

Tirsdag d. 12/10 kl. 19.00
Stine Pilgaard om romanen ”Meter i sekundet”.
OBS Tilmelding fra 7.september kl. 17 på:
www.oh-odense.dk/tilmelding.htm
Entré 85 kr.
I maj 2020 udkom hendes tredje roman ”Meter i sekundet”.
Det er en humoristisk og kærlighedsfuld roman om en ung kvinde, der flytter til
Vestjylland og skal finde vej i højskolelivet og den vestjyske samtaleform, og
samtidig finde ind i rollen som nybagt forælder og orakel i lokalavisens
brevkasse. En krævende øvelse for én, der bevæger sig sprudlende, buldrende
bramfrit gennem tilværelsen (og skriver slagsange i smug).
Romanen består som de to forrige af forskellige teksttyper - her indgår
brevkassetekster og sange. En af sangene er ligeledes trykt i den nye udgave
af Højskolesangbogen, der udkom november 2020.

Onsdag d. 17/11 kl. 19.00
Ursula Andkjær Olsen: Forfatterskolen
INFO-møde om konfirmandundervisning
– et kig indenfor
søndag d. 6. juni kl. 11.30
Arrangeret af OH’si læsekredse
Odense Valgmenighed, Dronningensgade 1
Rektor for Forfatterskolen, Ursula Andkjær Olsen, siger om sin lille, store skole:
”Forfatterskolen er en ganske lille institution, som indtager en ganske stor plads
i det danske kulturliv. Tidligere elever fra Forfatterskolen fylder godt op i det
danske litterære landskab, - selvfølgelig som skrivende, men også som
forlæggere, oversættere og arrangører af litterære begivenheder. Derudover er
forfatterskolen med mellemrum til debat i offentligheden. Og alligevel er det de
færreste, der egentlig ved, hvad vi går rundt og laver.”
Konfirmand
i Odense
valgmenighed?
Sådan skrev Ursula Andkjær
Olsen
som introduktion.
Ursula Andkjær Olsen har et vægtigt forfatterskab bag sig. Hendes poesi har
høstet priser og megen ros, og hendes optræden som oplæser og performer er
højt respekteret.
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Torsdag d. 25/11 kl. 19.00
Fællesarrangement med OH & OV.
Dy Plambech ”Til min søster”
- Dy Plambeck om livgivende fællesskaber.
Alle fællesskaber er som udgangspunkt umulige,
men de er samtidig også nødvendige og livgivende.
Dy Plambeck taler om kompleksiteten ved fællesskaber med udgangspunkt i og oplæsning fra sin
seneste bog: Til min søster. Et værk som anmelderne har rost til skyerne for sin brutalitet og skønhed. Dy Plambeck er født i
1980, opvokset ved Buresø i Nordsjælland, uddannet fra Forfatterskolen i
2004. Hun er blevet kendt som en af sin generations mest originale og
talentfulde forfattere og er af anmeldere blevet sammenlignet med Suzanne
Brøgger, Tove Ditlevsen og Klaus Rifbjerg. Fik i 2006 Klaus Rifbjergs
debutantpris og Politikens litteraturpris i 2019. Fra 2017-2020 sad Dy
Plambeck i Højskolesangbogsudvalget, der redigerede den 19. udgave af

Højskolesangbogen. Udgav i 2019 bogen: Syng sammen – bogen er en del af
serien Højskolens 10 bud – på en skole for livet, der består af 11 korte bøger.

Torsdag d. 2/12 kl. 16.00 - 20.00
SAMMEN OM SANG
OBS Tilmelding fra 27.oktober kl.17
på www.oh-odense.dk/tilmelding.htm

Entré 85 kr

Arrangementet, som vi står for sammen med Højskoleforeningen, handler om
”fællessang og sangtillid”.
Der er plads til 150, så læg mærke til dato for tilmelding.
Program:
16.00-17.25: Sange og fortælling v/ musikstuderende fra Den frie
Lærerhøjskole i Ollerup;
”Noget om Sang”.
17.30-17.55: Sandwich
18.00-20: Sange og fortælling v/ Katrine Muff Enevoldsen
Noget om Sang er et udvalg på tværs af fag
og af de fire årgange på Den fri Lærerhøjskole.
Deres mål er at udbrede glæden ved
fællessang ved at åbne sangenes ord
og gøre musikken spændende.
Katrine Muff Enevoldsen nyder at synge
og brænder for at få os alle til at stemme i,
fordi vi bliver glade af at synge sammen.
Vi kender hende bl.a. fra "Fællessang
- hver for sig" fredag aften på DR og fra
”Live fra Højskolesangbogen" med Mathias Hammer.
Katrine er også korleder og komponist. Hun har fx. 5 sange med i den nye
Højskolesangbog både i samarbejde med Suzanne Brøgger og Stine Pilgaard.
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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.

Konfirmanderne på Moesgaard
Torsdag d. 12. august var konfirmanderne på tur til Århus og så udstillingen
om Neandertaleren.

Lørdag d.11.september kl. 11 fejrer vi en festlig konfirmation for:
Helena Bett Andersen, Noah Becker, Selma Linn Breunig, Emilie Marie Linnet
Dahlberg, Agnes Korsgaard Foged, Kaspar Frederik Koefoed, Svante ScheuerLarsen, Mikkel Musiat O’Kane, Nora Kathrine Hellesøe Sørensen.

Genforenings-årsmøde i Rødding og Bovlund
weekenden 25. og 26. september
Programmet kan hentes i kirken eller læses på
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders hjemmeside: www.friegrundtvigske.dk.
I Odense Valgmenighed betaler vi for medlemmernes deltagelse, men ikke for kørsel og overnatning.
Vi skal melde os til samlet, derfor er der tilmelding
til Inger på ihb@km.dk senest den 15. september.
Husk at meddele om der ønskes privat indkvartering eller overnatning på højskolen (450 kr.).
Oplys også om kørselsbehov eller om der er
mulighed for at have andre med i bilen, så prøver
vi at koordinere noget samkørsel.
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Gys og gru for alle aldre

Vi fejrer Halloween den 31. oktober.
I de engelsktalende lande er The Hallows Evening (vores Allehelgen) blevet til
Halloween. Ifølge folketroen er allehelgensaften den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løse for at vanære og håne de helgener, der festligholdes ved Halloween. Derfor er Halloween forbundet med uhygge og gru.
I Odense Valgmenighed vil vi gerne markere Halloween med en koncert/musik
og fortælling om “Peter og Ulven”. Musikken er komponeret af Segej Prokofjev,
1936 og vil blive fremført af pianist Camilla Sibani, fortællingen vil Inger Bergeon
stå for.
Koncert og fortælling starter kl. 16.00 og efterfølgende - omkring kl. 17 vil der
være fællesspisning.

Julekrybbeværksted
Lørdag d. 20 november
Kl. 10 - 14

Odense Valgmenigheds Julekrybbeværksted er blevet en af vores faste
traditioner som år efter år har været starten på julemåneden i kirken. Vi forsøger
hvert år, at retænke udtrykket i julekrybben, så vi får noget forskelligt at kigge på
fra det ene år til det andet. Der vil være hotdogs til alle kl. 13 inden vi rydder op.
Vi håber, at se mange af jer til nogle hyggelige timer.
Tilmelding til Inger på ihb@km.dk inden den 15.11.21.

9

aktiviteter
September
5/9
6/9
8/9
11/9
19/9
22/9
23/9
25. 28/9
30/9

15.00
17-19
19.30
11-12
15.00
14.30
17-19
26/9
14.30
16.30

Koncert: Lona M. V. Beccau, sang og Chr. Westergaard, klaver ***
Gå-tur v/gå-værter Annalise og Arne Rasmussen
Koncert: Jószef Rácz, violin og Jószef Balog, klaver **
Konfirmation
Koncert: Alena Walentin, fløjte og Berit Johansen Tange, klaver **
Aksel Hundslev fortæller
Gå-tur v/gå-vært Claus Bach Wognsen
Årsmøde i Foreningen af grundtvigske fri- og valgmenigheder
Om den 4.alder. Se s. 2
Fyraftenssang v/ Preben Berg

Oktober
2/10
5/10
5/10
10/10

8-17
19.00
17-19
15.00

12/10
24/10
26/10
28/10
31/10

19.00
15.00
14.30
16.30
16.00

Naturdag med valgmenigheden til Baagø
Foredrag v/ Preben Kok. arr. af foreningen ”Bedre Psykiatri”
Gå-tur v/gå-vært Lene Dybdahl Christensen
Koncert: Jonathan von Schwanenflügel, sang,
og Alexander Vente godt, klaver***
Stine Pilgaard, foredrag* OBS: digital tilmelding fra d.7.sept. Se s. 6
Koncert: Emil Gryesten, klaver **
Om den 4.alder. Se s. 2
Fyraftenssang v/ Kirsten Saaugaard
Gys og gru for alle aldre: ”Peter og ulven” af Prokofjev.
Musik v/ Camilla Sibani, fortælling v/ Inger Bergeon.
Med let fællesspisning kl. ca. 17.

November
10/11 19-21 Samtaler rundt om bordet.
16/11 14.30 Om den 4.alder. Se s. 2
6/5 19.00 Ursula
19.00 AndkjærOrienteringsmøde
om ny
17/11
Olsen om Forfatterskolen.
Arr. af OH’s litteraturkredse
18/11 16.30 Fyraftenssang v/ Stig Højmark Jensen
21/11 15.00 Koncert: Den Danske Strygekvartet **
20/11 10 -14 Julekrybbeværksted
25/11 19.00 Dy Plambeck, foredrag *

alterudsmykning

December
2/12

6/5

16-20 Sammen om sang. Med bl.a. Katrine Muff *
OBS: digital tilmelding fra 27.okt. Se s. 7

19.00

Orienteringsmøde om ny alterudsmykning

* Fællesaften for Odense Valgmenighed og Odense Højskoleforening.
Som I kan se, er der rig mulighed for at komme til søndagskoncert i kirken.
Vi er så glade for, at KAMMERMUSIK ODENSE og nu også Det Fynske
SangSelskab lægger deres fine koncerter hos os. Se mere om billetsalg og
program på deres hjemmesider.
**Koncerter arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE.
***Koncert arrangeret af Det Fynske SangSelskab
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gudstjenester
September
05/9
11/9
12/9
19/9
26/9

10.00
11.00
10.00
10.00
Ingen

14.s.e.trinitatis
KONFIRMATION
15.s.e.trinitatis
Høstgudstjeneste
Årsmøde i Bov-Rødding

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Oktober
03/10
10/10
17/10
24/10
31/10

16.30
10.00
10.00
Ingen
10.00

TEMAgudstjeneste
19.s.e.trinitatis
20.s.e.trinitatis
Efterårsferie
22.s.e.trinitatis

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Jørgen Flensted-Jensen
Inger Hjuler Bergeon

November
07/11
14/11
21/11
28/11

10.00
16.30
10.00
10.00

Alle Helgens søndag
TEMAgudstjeneste
Sidste s. i kirkeåret
1. s. i advent

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Siden Sidst:

Viede:

Døbte:

Lise og Andreas Bluhme Pilgaard

Noah Becker
Arthur Lund Brinkmann
Kasper Frederik Koefoed
Mikkel Musiat O`Kane
Svante Scheur-Larsen

Døde
Ethel Magna Lyholm Madsen

Rejse i 2022
Vi forsøger igen og er i gang med at undersøge mulighederne for en evt. rejse til
Gotland i 2022.
Rejseudvalget
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Navne og adresser
Kirken
Odense Valgmenighed
Dronningensgade 1
5000 Odense C

Kirketjener
Sascha Pedersen
Tlf. 42 20 08 20

www.odensevalgmenighed.dk

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

(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

Regnskabsfører
Rosager Regnskab
v. Lone Rosager
mail@rosagerregnskab.dk

Tlf. 22 16 98 61
Formand
Anne Grete Pilgaard
odense.valgmenighed@gmail.com

Tlf. 61 41 00 52
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89

Redaktion
Christina Rønlev
Tlf. 22 91 68 54
(ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Louise Mosbæk
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Mob. 26 18 83 01

Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 20 74 19 45
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51149084

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?

