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Noa’s ark - en fortælling om håb.

Forårsudstilling om Noa´s ark.
Udstillingen åbnes den 6. marts kl. 16.30
Vi har lånt 20 skulpturer til en udstilling i kirken.
Det er børn fra 2. kl. på Odense Friskole, der har lavet dem med deres lærer
Kirsten Aalborg Sørensen. De har brugt alle former for drivtømmer.
Undervejs var børnene særligt optaget af, om der er håb i fortællingen om
Noahs Ark?
Det kan man høre mere om d. 6. marts kl. 16.30 ved temagudstjenesten.
Inger
Siden Sidst:

Døde
Holger Mejlbjerg

Døbte

Annelise Oxenvad Hansen

Anika Weber-Lauridsen

Erna Fristrup Larsen
Ingeborg Sørensen

SØNDAG DEN 1. MAJ

KOM TIL BRUNCH MED HISTORIEUDVALGET
Historieudvalget, bestående af Claus Rønlev og Arne Rasmussen, vil gerne
takke alle de, der har deltaget i interviews og på den måde været med til at
virkeliggøre Odense Valgmenigheds historie.
For at flest mulige får mulighed for at høre mere om historieudvalgets arbejde,
inviterer menighedsrådet alle til en festlig brunch efter gudstjenesten søndag
den 1. maj. Her vil Claus og Arne komme med fortællinger, og Solveig
Matthiasen vil vise 7 dåbskjoler frem, der er anvendt til dåb i Valgmenigheden
igennem tiden.
Gudstjenesten starter kl. 10.00, og der er brunch fra kl. 11.00-12.00.
Af hensyn til maden skal man tilmelde sig til: odense.valgmenighed@gmail.com
inden d. 27.04.22
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forår
Marts - og endelig er det forår!
Vejret kan skabe sig så koldt og vådt det vil, men endelig er det forår.
Det viser lyset os.
Nu kunne vi næsten heller ikke holde stuevarmen ud længere med sofa, tv, labtop,
strikketøj og stearinlys. Det var hyggeligt nogle måneder. Men nu må vi ud!
Derfor har vi valgt en blomstrende kirsebærgren som forside denne gang.
Vi tror nemlig, den vækker genklang med dens spæde hvide blomster, og den lysende blå
himmel. For vi er mange, der har sukket os igennem en vinter og nu glæder os over dagenes
lys og alt det, der pibler. En kirsebærgren, sådan en spæd, men stædig vækst.
Glæde over foråret - det er noget, vi virkelig er fælles om.
Og måske mere i år end ellers, fordi også denne vinter var en udfordring for vores humør.
Det har jeg talt med flere om - og det kan være forskelligt, hvad der har tappet af vores
livsmod.
Selv har jeg savnet det almindelige menneskelige fællesskab, hvor vi taler med hinanden.
Om stort og småt, om vigtige ting og om mindre væsentlige. For når vi ikke mødes og ikke
kan tale med hinanden, høre noget uventet og se noget nyt, så lukker vi os om os selv. Og
verden bliver lille. Sindet kan blive indadvendt - og ikke altid på den gode fordybende måde.
Når vi skal holde os for os selv, så bliver det tit de sociale medier, TV og nyheder, vi ty’r til.
Men dér er der mere diskussion end samtale. Andre end mig har lagt mærke til, at der for
tiden sker en polarisering uanset emne; om det er politiske emner, om det er om sundhed,
klima, dåb, køn, retsvæsen, ja, næsten uanset hvad, så sætter man sig i hver sin modsatte
position. Der er ikke et ønske om at nå hinanden, men kun om at overbevise. Det
ødelægger vores opfattelse af hinanden, for vi kan få en fornemmelse af, at der er
ufordragelighed overalt.
Og det tapper af vores livsmod.
Derfor trænger vi til at komme ud! Ud i foråret og møde hinanden igen. Høre og se noget
uventet.
I Odense Valgmenighed glæder vi os over, at det fælles liv kan komme i gang igen. Med
gudstjenester, arrangementer, samtaler, småsnak ved kaffen, smilene til hinanden.
Vi kan godt mærke, at mange skal vænne sig til at komme igen.
Det er som en spæd start, har jeg tænkt. At komme til gudstjenester og arrangementer igen
er som en spæd start.
Spædt som en stille, stædig begyndelse. Ligesom den spæde kirsebærgren og det spæde
forår.
Det pibler lige så stille frem, - og kommer vel til at gro igen med samme energi som
forårets.
med bedste forårshilsner Inger Hjuler Bergeon
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Jeg glæder mig til påske.
Jeg glæder mig til påske i kirken!
Jeg fandt forleden en irret sølvske i skuffen
og tænkte, at skeen trængte til at blive pudset
op. Efter vinter oplever jeg mig som en irret
sølvske. Men jeg ved, at det snart er
påske, og påske-gudstjenesterne er som det
mest fantastiske ”pudsemiddel” for mig.
Jeg glæder mig til at høre de forunderlige
historier om dagene lige før, under og efter
påske, både læst op, men især tolket og omsat
i prædikenerne.
Jeg glæder mig til at synge gamle og nye salmer
og sange, for ord på vers med musik giver ofte
et andet perspektiv.
Jeg glæder mig til at lytte til påskens musik, der åbner for
følelser i alle afskygninger.
Jeg glæder mig til konkretiseringen af påskens handling fra Skærtorsdag
Aften, når lysene slukkes (det er næsten ikke til at bære), og frem til
Påskedag, hvor håbet vælder frem med fuld blus på blomster og lys.
Og jeg glæder mig over, at jeg får mulighed for at opleve hele påskens
fortælling i ord, rum og lyd sammen med andre, i fællesskabet i kirken.
Marianne Bach

Fyraftenssang 2022
En times sang fra Højskolesangbogen på torsdag
eftermiddage kl. 16.30 - 17.30.
Alis Egekjær er ”tovholder” for fyraftensang i
forårssæsonen 2022.
Veloplagte sangværter fortæller lidt om de
10-12 sange, de har valgt, vi skal synge.
Torsdag d.24.marts v/ Kirsten Petersen, - spiller selv.
Torsdag d.21.april v/ Carsten Marvig, - Karen Overby ved flyglet.
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Konfirmation fredag d. 13. maj kl. 10.00
Fra venstre: Christian Nancke, Anton Spile Andersen, Alfred Rosendorf
Rasmussen, Karen Søe Møller, Nora Marie Kjær Cardel, Linnéa Sofia
Fridén, Vigga Sørine Højmark Jensen
Konfirmand næste år?
Hvis du vil høre om konfirmandundervisningen i valgmenigheden og har
spørgsmål, så holder vi et infomøde søndag den 24. april kl. 11.3012.15, - efter gudstjenesten.

Arbejdslørdag d. 30. april 2022
Vi vil gerne invitere alle, som har tid og lyst til at
hjælpe med praktiske opgaver i kirken. Det er
opgaver som kan løses af alle, og det plejer at
være meget hyggeligt. Tilmelding senest den
22. april til Jørgen Findsen.
Mail: findsen@nal-net.dk eller sms til 20419589
Vi håber at se rigtig mange, og vi mødes kl. 9.00
til fælles kaffebord, hvor opgaverne bliver fordelt
blandt jer tilmeldte. Vi slutter kl. 12.00
Venlig hilsen Menighedsrådet

Rejse til Gotland – Øland i juni måned.
Tag med på en dejlig rejse til Sveriges to smukke øer.
Udførlig rejsebeskrivelse er på Valgmenighedens hjemmeside og i
folder, som ligger i kirken.
Vi er på nuværende tidspunkt 31 tilmeldte, og det er rigtig dejligt, men
der er plads til flere.
Der er ledige pladser både på enkelt- og dobbeltværelser.
Hvis du/I har lyst at være med, så ring til Klingenberg/Vitus rejser:
58 52 32 00
Ved spørgsmål må du/I gerne kontakte rejseudvalget:
Helene Sønderby: 26 18 83 01 - Ebba Abildgaard: 31 20 12 58 Alis Egekjær: 66 13 33 77
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Det bliver mere og mere aktuelt!
Vi måtte vente på Mads Pedersen og Henrik Stiesdal pga. Corona,
- men deres emner er kun blevet endnu mere aktuelle.
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.

Gå, gå, gå - ikke gå i stå
Det er så godt at gå og det er hyggeligt at gå sammen.
Derfor inviterer vi til 3 gåture i foråret.
En ”gå-vært” har lagt ruten og vil sige lidt om området.
Vi går 1½ times tid og slutter med te og en håndmad
man selv har med.
Meld gerne til - og senest dagen før på: ihb@km.dk
Tirsdag d. 29. marts. Lindved Å, Kohaveskoven, hjem gennem Blangstedgård.
Mødested: P-plads hos AO, Ove Gjeddes Vej 18 (overfor TV2 Fyn) kl. 17-19
gå-vært: Claus Bach Wognsen
Tirsdag d. 26. april. Hesbjergskoven. Mødested: Hesbjergvej 11, kl. 17 - 19
gå-vært Helen Jensen
Tirsdag d. 31. maj. Elmelund Skov, Mødested: Elmelundvej 147, kl. 17 - 19
gå-vært: Karen Konstantin Hansen og Henrik Kjærulf Sørensen
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Tema-weekend

Kunst bygger bro
Torsdag d. 10. marts kl. 19.00

John Kørner
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 solooboist i Det
Kongelige Kapel og initiativtager og leder af The
Middle East Peace Orchestra.
Henrik vil fortælle om sit liv og arbejde med musik,
og det er faktisk ikke muligt, at afholde ham fra, at
spille under foredraget! både på sin obo og vores
flygel.

Lørdag d. 12. marts kl. 13.30

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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En status fra formand og næstformand.

Ny energi i menighedsrådsarbejdet
Menighedsrådsarbejdet.
En dejlig sommeraften i juni 2021 mødtes menighedsrådet for at drøfte, hvordan vi
skulle arbejde og fordele opgaverne i menighedsrådet. VI havde længe gjort som
vi plejede, og var blevet skubbet ud af kurs i corona-tiden, så nu skulle vi finde
energien igen.
Vi besluttede skiftevis at holde driftsmøde og et temamøde, hvor der kunne blive
tid til fordybelse. Vi ønskede bedre tid til større emner som kirken aktiviteter,
menighedsliv, medlemstal, gudstjenesten og meget andet.
VI besluttede også at arbejde mere i “makkerpar” i de forskellige udvalg, så der er
en at sparre med, når der skal tages stilling i udvalget. Formandskabet er et
eksempel på et makkerpar mellem formand og næstformand, hvor opgaver løses i
fællesskab.
Kunstprojektet
Vores kunstprojekt med John Kørners mosaik fylder meget i
menighedsrådsarbejdet.
Der skal rejses mange penge og et udvalg har fordelt arbejdet med at søge fonde.
Vi har en god dialog med Odense Kommune om arealet bag kirken, som
kommunen har afsat penge til, med henblik på at skabe et grønt areal. Det er et
samarbejde vi forventer os meget af.
Kom og vær med - til menighedsrådsarbejdet:
Hvert år er tre medlemmer på valg. I år skal der vælges et nyt medlem, fordi
Helene Sønderby efter 27 års værdifuldt arbejde i menighedsrådet har valgt at
stoppe.
Vi håber at der er nogen, der har lyst at overtage den ledige plads og være en del
af det spændende arbejde, det er, at drive og bestyre en valgmenighed med
ansatte, bygninger og ca. 550 medlemmer.
Kontakt os endelig og hør mere, hvis du har lyst at stille op til valget den 23.
marts.
- til adhocopgaver:
f.eks. være gå-vært på én af de gåture, som er blevet en succes under
nedlukningen.
Være sang-vært til fyraftenssang.
Tage en ældre med i bilen til gudstjeneste eller et arrangement.
Være med til at lave noget for børn.
Fortælle os det vi “ikke ser” - og komme med ønsker og ideer til noget, som vi ikke
har.
Med venlig hilsen
Christina Rønlev og Anne Grete Pilgaard
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Årsmøde i Odense Valgmenighed
Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19.00 i kirken
Vi glæder os til at se mange til årsmødet, hvor vi byder på kaffe og hjemmebag.
Årsregnskabet vil være lagt frem i kirkens lille stue og på hjemmesiden fra
søndag d. 13. marts og på årsmødet.
Venlig hilsen
På vegne af menighedsrådet
Anne Grete Pilgaard
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Valg af referent og stemmetællere.
Menighedsrådets beretning til godkendelse.
Præstens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
……………………………………………… Kaffepause………………………………………………………

7. Forelæggelse af budget.
8. Valg af 3 medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.
På valg er:
Helene Sønderby – genopstiller ikke
Henrik Therkelsen – er villig til at genopstille
Anne Grete Pilgaard – 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.
På årsmødet er der valg til menighedsrådet.
Det at være en del af menighedsrådet er en vigtig del af vores menighed.
Rådet er vores bestyrelse, der har ansvaret for at drive kirkens aktiviteter. Det
er et spændende og givende arbejde, hvor der arbejdes med alt fra kirkeliv,
kirkens aktiviteter, regnskab/økonomi, personale, kontakt til vores samarbejdspartnere og meget andet.
Er du nysgerrig på, hvad det vil sige at være en del af menighedsrådet, så tag
endelig fat i én af os for at høre nærmere – måske er der brug for, at netop du
stiller op til menighedsrådsvalget.
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aktiviteter
Marts
06.03 16.30 Forårsudstilling åbnes v/ temagudstjenesten
09.03 17.00 Koncert med Messingkvintetten Sininum; derefter
generalforsamling *
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
24.03 16.30 Fyraftenssang v/ Kirsten Petersen
29.03 17-19 Gå-gåtur i Kohaveskoven v/ Claus Bach Wognsen

April
10.04
21.04
24.04
26.04
30.04

15.00 Koncert med Modern Tango Quintet*
16.30 Fyraftenssang v/ Carsten Marvig
11.30 Info-møde efter gudstjenesten for konfirmander 2022/23
17-19 Gå-gåtur i Hesbjergskoven v/ Helen Jensen
09-12 Arbejdslørdag

Maj
01.05
08.05
19.05
6/5
31.05

11-12 Brunch med historieudvalget
15.00 Koncert med Randers Kammerorkester*
19.00 19.00
Henrik Stiesdal:
”Sådan vinderom
vi klimakampen”
**
Orienteringsmøde
ny alterudsmykning
17-19 Gå-gåtur i Elmelundskoven
v/ Karen Konstantin og Henrik K. Sørensen

Juni
01.07.

6/5

19.00

Koncert med Camilla Sibani: Chopins præludier

19.00

Orienteringsmøde om ny alterudsmykning

10. og 12. marts er vores årlige TEMA-weekend.
Denne gang med titlen: Kunst bygger bro. Se mere på side 7 om indhold
og tilmelding.
*koncerter arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE.
Se deres hjemmeside for medlemskab og pris.
**Arrangementer sammen med Odense Højskoleforening.
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gudstjenester
Marts
06.03 16.30 TEMAgudstjeneste

Inger Hjuler Bergeon

åbning af udstilling om Noas Ark
13.03 10.00 2. s. i fasten

Inger Hjuler Bergeon

20.03 10.00 3. s. i fasten

Inger Hjuler Bergeon

27.03 10.00 Midfaste

Inger Hjuler Bergeon

April
03.04 10.00 Mariæ Bebudelsesdag

Marianne Rasmussen

10.04 10.00 Palmesøndag

Inger Hjuler Bergeon

14.04 19.00 Skærtorsdag

Inger Hjuler Bergeon

15.04 10.00 Langfredag

Inger Hjuler Bergeon

17.04 10.00 Påskedag

Inger Hjuler Bergeon

24.04 10.00 1. s. e. påske
Inger Hjuler Bergeon
11.30 Infomøde for nye konfirmander

Maj
01.05 10.00 2. s. e. påske

Inger Hjuler Bergeon

08.05 10.00 3. s. e. påske

Jørgen Flensted-Jensen

13.05 10.00 Konfirmation

Inger Hjuler Bergeon

15.05 10.00 4. s. e. påske

Inger Hjuler Bergeon

22.05 10.00 5. s. e. påske

Inger Hjuler Bergeon

29.05 10.00 6. s. e. påske

Inger Hjuler Bergeon
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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

(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

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
Formand
Anne Grete Pilgaard
odense.valgmenighed@gmail.com

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

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. 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?

