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De søde konfirmander fra d. 11. september 2021
Bagerst fra venstre:
Agnes Korsgaard Foged, Noah Becker, Mikkel Musiat O’Kane,
Kasper Frederik Koefoed, Svante Scheuer-Larsen, Emilie Marie Linnet Dahlberg.
Foran fra venstre:
Nora Kathrine Hellesøe Sørensen, Helena Bett Andersen, Selma Linn Breunig.

De nye - også søde - konfirmander
fra venstre:
Christian, Anton, Alfred, Karen, Nora, Linnea og Vigga
Siden Sidst:
Viede

Døde

Malene og Kristoffer Hvid Nielsen

Uffe Eilif Zachariassen
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et lille billede med fyrretræer …
Vi har valgt et billede af Paul Klee fra 1922 som forside
til dette jule-kirkeblad.
Det var farverne og det enkle fyrretræ, som vi blev betaget af.
Paul Klee kalder sit billede: ”et lille billede med fyrretræer”.
Så kan det vist ikke siges mere beskedent.
Nogle af hans tanker om hvad kunst er, synes jeg, vi kan
bruge om julen og dens budskab.
For Paul Klee skar al overflødig pynt væk fra sine billeder. Han ville nå det mest enkle
udtryk overhovedet. Motiverne er skåret ind til benet, mens farverne gløder.
Det samme kan vi sige om julens budskab.
Vi ved godt, hvor usminket juleevangeliet er.
Både Lukas og Mattæus fortæller om en rå virkelighed, hvor almindelige mennesker
jages af sted og ud på vejene, fordi nogle magthavere havde fået en idé.
Dengang hed de kejser Augustus eller kong Herodes. I dag har de andre navne.
Heldigvis er der nogle, der hjælper.
Så inden vi overtrækker Jesusbarnet med sukkerglasur og hælder chokoladeganache
over juleevangeliet, så kan vi lige standse op ved selve julens fortællinger.
De er enkle og har med det jordiske liv at gøre, i al dets udsathed.
Her er ingen overflødig pynt. Kun mennesker.
Nogle med indflydelse, der giver ordrer. Andre, hvis skæbne bestemmes af dem.
Men disse udsatte hviler Guds øjne på. De får hjælp og de hjælper hinanden.
Det er uden overflødig pynt, at der fortælles om julenat og en krybbe. Eller om flugten
til Egypten.
Helt enkelt, - men med et håb, der lyser igennem den rå virkelighed.
Håbet er forbundet til det jordiske liv, de har. Ja, udspringer derfra.
Der kommer ikke en magisk fe fra en ydre stjernehimmel og tryller hårdheden væk.
Men dér, hvor virkeligheden er, dér finder det guddommelige sted: forældrene, der
hjælper hinanden med at tage sig af den nyfødte; bonden, der låner dem sin stald;
hyrderne, der kan se, hvor stort et håb en nyfødt bærer i sig. Josef, der i en drøm får
at vide, at de skal se at komme væk.
Det guddommelige i vores liv er ikke noget, der sker udenfor vores virkelighed.
Men det finder sted i det liv, vi lever.
Som når et menneske kommer ud over sig selv og kan række hånden ud. Enten for
at hjælpe en anden eller for at bede om hjælp; eller for at tage en anden omsorgsfuldt
i hånden.

Glædelig jul!
Inger Hjuler Bergeon
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Jule&
Nytårshilsen 2022
Med sommeren kom hverdagen tilbage. Et langt forår gik, hvor vi ventede og
ventede på, at der skulle komme nyheder om, hvad vi kunne og måtte i kirkerne.
Det var som, om vi var blevet glemt, mens alt andet lukkede op. Men efter
sommerferien blev det igen hverdag, aktiviteterne og de almindelige
gudstjenester kom i gang. Stolerækkerne blev flere, og der begyndte at blive
fyldt på rækkerne til arrangementerne og gudstjenesterne.
Lige før sommerferien var menighedsrådet samlet en dejlig sommeraften i
Skibhuscentret. Vi ville lidt på afstand kaste et ekstra blik på arbejdet som
menighedsråd og på, hvordan vi er kirke for medlemmerne. Det var en
saltvandsindsprøjtning til at få arbejdet i gang igen efter nedlukningsperioden.
Vi vil med kirkeliv og aktiviteter gerne nå så bredt ud som muligt. Men når vi ud
til alle? Og skal vi det? Det er vigtigt, at vi lytter, når der er ideer og ønsker fra
medlemmerne. Det er der heldigvis af og til, og vi prøver at gribe bolden. Sådan
blev der i efteråret arrangeret ”Samtaler om den 4. alder”., og samtaleaftener
med ”Samtaler rundt om bordet – det jeg ikke fik spurgt om – det jeg gerne vil
tale med andre om” for de lidt yngre voksne.
Gåturene kom i gang under nedlukningen, og har været så gode oplevelser, så
de forsat er en del af programmet. Det er dejligt, når der er medlemmer, der
både har ideer – og også selv gerne vil bidrage til at føre dem ud i livet. Sådan
kom Fyraftenssang i gang for år tilbage, og er stadig et arrangement med god
opbakning.
I det hele taget forstærker det følelsen af at høre til et fællesskab, når mange
deltager og bidrager. Det giver energi til menighedsrådsarbejdet.
Nu er dagene korte og aftenerne mørke. Juletingene er sat frem i butikkerne, de
mange lys i haverne begynder at blive tændt. Vi arrangerer julemarked i gaden
foran og i kirken, så vi også kan komme i julestemning og gerne også dialog
med naboerne. Også her er det dejligt at opleve, at så mange vil bidrage med
ting, der kan sælges, så vi med overskuddet kan støtte den fynske sorggruppe
for børn og unge.
Når vi tager fat på det nye år, tager et lille udvalg for alvor fat i arbejdet med at
søge fonde til vores kunstprojekt. Det er et stort og langsommeligt arbejde, men
vi håber at have nyt at fortælle til årsmødet onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19.00
hvor der også er mulighed for at have indflydelse på, hvad der fremadrettet skal
arbejdes med.
Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Anne Grete Pilgaard
Formand
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Lørdag d.2.oktober kl. 9-1

Fyraftenssang 2022
- en times fællessang med Højskolesangbogen.
Torsdag eftermiddage kl. 16.30- 17.30.
Alis Egekjær er ”tovholder” for fyraftensang i
forårssæsonen 2022.
Hun har fundet de to første sangværter.
De vil fortælle lidt om de 10-12 sange, de har valgt, vi skal synge.
Karen Overby sidder ved flyglet
Torsdag d. 27. januar v/ Kirsten Forstrøm
Torsdag d. 24. februar v/ Birgitte Sonsby

Rejse til Gotland – Øland i 2022
6 dage: 10.06. – 15.06.
Da vores planlagte rejse til Gotland og Øland blev aflyst
i 2020 og 2021 pga. Corona, forsøger vi igen.
Klingenberg/Vitus Rejser har tilrettelagt turen, og vi skal opleve Sveriges
to største, smukkeste og mest spændende øer på en rejse.

om konfirmandundervisning
Vi skal bo i INFO-møde
Gotlands ”hovedstad”
Visby og i den gamle kroningsby
søndag d. 6. juni kl. 11.30
Kalmar.
i Odense
Valgmenighed,
Dronningensgade
1
Afrejse med bus
fredag den
10. juni fra Dannebrogsgade
(tidspunkt
oplyses senere)
Prisen for rejsen er kr. 7095,- i delt dobbeltværelse, incl. halvpension,
udflugter og entreer, samt dansk rejseleder på hele turen. Tillæg for
enkeltværelse er kr. 1990,Konfirmand i Odense valgmenighed?
Det tilrådes at have en rejse- og afbestillingsforsikring.
I kirken ligger en folder med udførlig rejsebeskrivelse, og I kan læse
denne på www.odensevalgmenighed.dk
Tilmelding til: Klingenberg/Vitus rejser: 58 52 32 00
Ved spørgsmål må I gerne kontakte rejseudvalget:
Helene Sønderby: 26 18 83 01 - Ebba Abildgaard: 31 20 12 58
- Alis Egekjær 66 14 33 77
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Lidt for enhver
- julen i Odense Valgmenighed
Alle har forventninger til juletiden, men de er ikke altid ens.
Hvad vi glæder os til, afhænger af den alder, vi har, og hvad vi er optaget af.
Derfor tilbyder vi i Odense Valgmenighed lidt for enhver. Gudstjenesterne i adventog juletiden har hver deres karakter, for nogle er stilfærdige og andre mere festlige;
f.eks. runder vi juletiden af med en "Hellig 3 Kongers fejring" d. 9. januar, hvor vi
spiser den franske "Galette des Rois".
Som noget helt nyt holder vi et julemarked 2. søndag i advent.
Vi gør det blandt andet for at skabe julehygge i Dronningensgade og være en del af
byen, men også for at samles om et fælles projekt i valgmenigheden.
Vi håber, I vil være med - på den ene eller den anden måde.
Ja, vores forventninger til juletiden er forskellige.
Men alligevel samler de sig til een fælles fejring juleaften, hvor vi mødes i kirken.
Uanset alder og vilkår.

Søndag d. 5. dec. kl. 13.00 - 20.00
(2. søndag i advent)
For første gang vil vi afholde julemarked i
Valgmenigheden. Der vil være forskellige aktiviteter i
løbet af dagen, og vi slutter af med aftengudstjeneste
kl. 19.00, hvor vi får besøg af koret con Moto og
runder af med gløgg og æbleskiver.

Adventsmøde, onsdag d. 8. dec. kl. 14.30.
Jørgen Thomsen fortæller om ”jul på landet og i byen
– før og nu”.
Jørgen Thomsen er bl.a. tidligere stadsarkivar,
- og en benådet fortæller.
Vi vil gerne have tilmelding senest mandag
d. 6. dec. af hensyn til et hyggeligt kaffebord.
ihb@km.dk eller 66 12 57 05.
Mandag d. 13. dec. kl. 19.00
Fransk julegudstjeneste med
tekster, sang og musik
(med oversættelser)

Torsdag d. 16. december kl. 19.00
Stige friskoles julekoncert med
Luciaoptog
Tirsdag d. 21. dec. kl. 9.30 og kl.
10.30
Odense Friskole afholder deres
årlige juleafslutning i to hold

Fredag d. 24. dec. (juleaften)
kl. 14.30 og kl. 16.00
Lørdag den 25. dec. kl. 10.00 (juledag)
Lørdag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste, hvor vi ønsker
hinanden godt nytår med et lille glas og
kransekage
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Julehygge & julemarked
Søndag d. 5. december kl. 13.00 - 20.00
Program:
Underholdning:
Kl. 14.00 Klavermusik
Kl. 14.00-16.00 Juleklip i kirken
Kl. 16.00-17.00 Fællessang
Kl. 18.00 Julemusik
Kl. 19.00 Gudstjeneste m. kor
Kl. 19.45 Gløgg & æbleskiver
Kl. 13.00-18.00 sælges:
Juletræer & gran
Juleneg & dekorationer
Marmelade
Strik & husflid
Kaffe/the m. småkager
Gløgg & æbleskiver
Øl & vand
Rødvin
Man kan frit deltage i det, man har lyst til!

Odense Valgmenighedskirke
Dronningensgade 1, Odense C

Odense Valgmenighed har besluttet at donere indtjeningen
fra julemarkedet til ”den fynske sorggruppe for børn og unge”.
Sorggruppen er en forening, der har til formål at yde hjælp til
børn og unge, som har mistet en nær pårørende. Sammen med
andre børn der har haft lignende tab, får børnene mulighed for
at få bearbejdet deres sorg. En sorg som mange børn ikke selv kan sætte ord
på, og som de føler sig meget alene med.
Foreningsarbejdet hviler på et folkekirkeligt grundlag, men er ikke forkyndende,
så alle børn der er ramt af sorg, kan gratis benytte sig af tilbuddet.
Foreningen finansieres af donationer fra fonde og andre foreninger samt
private donationer. Uden disse bidrag kan foreningen ikke køre rundt. Derfor
har den brug for al den hjælp den kan få.
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Odense Højskoleforening
og Odense Valgmenighed
indbyder til 3 højaktuelle
emner i kirken:
Tirsdag d. 11. januar kl. 19.00
Mikkel Thorup, professor i
idéhistorie på Århus Universitet
Mænd og feminisme - min egen
udvikling til mandlig feminist.
Mikkel Thorup har flere bøger bag sig,
bl.a. ”Fjendskab” (i serien Tænkepauser)
I 2021 udgav han ”Kønnets idehistorie”, en antologi. Mens han samlede
antologien, skrev han bogen ”Antifeminisme” fordi han blev overrasket over,
hvor meget kvindehad, der er i offentliggjorte artikler og bøger.
Han siger: ”Vores offentlige debat er i disse år fyldt med metoo, kønskvoter,
transrettigheder og unge feminister, der kræver deres ret.
Men også af kritik, modreaktioner, påberåbelser af naturlige forskelle mellem
kønnene og følelser af, at udviklingen går for langt og for hurtigt.
I dette oplæg vil jeg prøve at diskutere, hvad der sker på køns- og
seksualitetsområdet i disse år, særligt hvad der sker for mænd, hvordan
forskellige grupper af mænd oplever og reagerer på udviklingen, når det nu ikke
længere kun er kvindekønnet, der er til diskussion men i stigende grad også
mandekønnet.”

Tirsdag d. 22. marts kl. 19.00
Mads Ulrik Pedersen
Fra grøntsager til medicinsk cannabis,
- og videre
I dag er det Mads Ulrik Pedersen, der er 4. generation
af gartnere i familien, som ejer og driver virksomheden,
hvor fokus igen er på kerneforretningen og forædling af
cannabisfrø til eksport.

Torsdag d. 19. maj kl.19.00
Henrik Stiesdal
Har med god grund fået tilnavnet: ”Mr. Windpower”.

Sådan vinder vi klimakampen
Henrik Stiesdal er en af de tidlige pionerer i den
moderne vindmølleindustri. Han byggede sin første
vindmølle i 1976 og stod bag Vestas’ første havvindmølle i 1979. Fra 1987 overtog han ansvaret for den
tekniske udvikling på Bonus Energy, senere Siemens
Windpower til 2014, hvor han gik på pension.
.
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Kunst bygger bro
temadage d. 10. og d. 12. marts 2022
med John Kørner, Henrik Goldschmidt og Trine Ross
Man kan blive grebet af musik, der er 200 år gammel eller af et billede, tegnet i
Japan for nylig.
På tværs af tid og sted kan kunstværker tale til os, røre os, - ja, ændre os.
Vi taler forskellige sprog, og vi kan ikke altid nå hinanden med ord. Men så kan
vi opleve, at musik skaber forbindelse eller en skulptur.
Kunst er et formsprog, der kan forstås af alle, - den skaber en forbindelse
mellem mennesker og kulturer. Derfor kalder vi vores tre foredrag i marts
"Kunst bygger bro".
Torsdag d. 10. marts kl. 19.00
John Kørner fortæller om sin kunst og om
glasmosaikken til Odense Valgmenighed
John Kørner har et helt særligt poetisk
billedsprog, hvor også den barske
virkelighed får plads.
Kærlighed til naturen, menneskers ansvar
og respekten for hvert eneste medmenneske
lyser på en særlig måde igennem hans kunst.
Lørdag d. 12. marts kl. 10.00
Henrik Goldschmidt: At reparere verden
med musik
Henrik Chaim Goldschmidt er solo-oboist i
Det Kongelige Kapel og initiativtager til og
leder af The Middle East Peace Orchestra.
I foråret 2019 udkom bogen ”Manden, der
ville reparere verden med musik”, som er
Daniel Øhrstrøms portræt af Henrik og hans
alsidige virke.
Lørdag d. 12. marts kl. 13.30

Der er meget latter og dyb alvor i hans

fortællinger.

Trine Ross: Samtidskunsten – og det fantastiske
ved den.
Trine Ross er blandt andet kunstanmelder på
Politiken og kendt fra DR’s Kunstquiz som en
sprudlende formidler. Hun vil komme ind på, hvad
der sker for tiden på den danske kunstscene
- og hvorfor? Skal kunst være ren dekoration, eller
bør den markere et standpunkt?
Pris: Gratis for medlemmer af Odense Valgmenighed. For andre: 75 kr. pr.
foredrag, 200 kr. for alle tre. Studerende halv pris. Frokost lørdag: Alle 50 kr.
Tilmelding senest onsdag d. 9. marts til ihb@km.dk
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aktiviteter
December
02.12 16-20 Sammen om sang – med bla. Katrine Muff Enevoldsen*
05.12 13-20 Julemarked v/ kirken og gudstjeneste kl. 19.00 med koret Con Moto
08.12 14.30 Adventsmøde med tidl. stadsarkivar Jørgen Thomsen
13.12 19.00 Fransk julegudstj. med salmer og læsninger på fransk, – og dansk
19.12 10.00 ”De ni læsninger” – en mosaik om jul med salmer, tekster og musik

Januar
01.01 16.00 Efter gudstjenesten ønskes ”godt nytår” med et glas og en kage
09.01 16.30 En gudstj. for børn og voksne, - med fransk Hel. 3 Konger-kage
11.01 19.00 Professor i idéhistorie Mikkel Thorup: ”jeg er mandlig feminist” *
27.01 16.30 Fyraftenssang v/ Kirsten Forstrøm
30.01 15.00 Koncert med Novo Quartet **

Februar
08.02 19.00 Samtaler rundt om bordet – ”det, jeg gerne vil tale med andre om”
24.02 16.30 19.00
FyraftenssangOrienteringsmøde
v/ Birgitte Sonsby om ny alterudsmykning
6/5

Marts
09.03 17.00 Koncert m. Messingkvintetten 5inium; derefter generalforsamling **

6/5

19.00

Orienteringsmøde om ny alterudsmykning

10.03 19.00 John Kørner om sin kunst og glasmosaikken til Od. Valgmenighed
12.03 10.00 Henrik Goldschmidt: ”At reparere verden med musik”
12.03 13.30 Trine Ross: ”Samtidskunsten, - og det fantastiske ved den!”
22.03 19.00 Mads Petersen:”Fra grøntsager til medicinsk cannabis - og videre” *
23.03 19.00 Årsmøde

* fællesarrangement med Odense Højskoleforening
** koncert arr. af Kammermusik Odense
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December
05.12 19.00 2. s. i advent

Inger Hjuler Bergeon

12.12 10.00 3. s. i advent

Marianne Rasmussen

13.12 19.00 fransk julegudstjeneste

Inger Hjuler Bergeon

19.12 10.00 4. s. i advent (de 9 læsninger)

Inger Hjuler Bergeon

24.12 14.30 Juleaften

Inger Hjuler Bergeon

24.12 16.00 Juleaften

Inger Hjuler Bergeon

25.12 10.00 Juledag

Inger Hjuler Bergeon

Januar
01.01 16.00 Nytårsdag

Inger Hjuler Bergeon

02.01 10.00 Helligtrekonger søndag

Inger Hjuler Bergeon

09.01 16.30 TEMA - for børn og voksne

Inger Hjuler Bergeon

16.01 10.00 2.s.e.h.3k.

Inger Hjuler Bergeon

23.01 10.00 3.s.e.h.3k.

Jørgen Flensted-Jensen

30.01 10.00 4.s.e.h.3k.

Inger Hjuler Bergeon

Februar
06.02 16.30 TEMA

Inger Hjuler Bergeon

13.02 10.00 Septuagesima

Inger Hjuler Bergeon

20.02 lukket vinterferie
27.02 10.00 Fastelavn

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
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89

Kirketjener
Sascha Pedersen
Tlf. 42 20 08 20
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
(ansv. red.)
Louise Mosbæk
Tlf. 28 92 36 94
Inger Hjuler Bergeon
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. 51 14 90 84

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?

