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Trosbekendelsen, tegnet at konfirmanderne 2021/22
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Nyt fra menighedsrådet.
Det dufter lysegrønt af græs – og sommeren er på vej. Vi er kommet godt i
gang til trods for endnu en vinter med Corona som modspiller. De
alternative løsninger og ændringer af det planlagte har gang på gang
skullet udtænkes, når Corona eller andre ting spændte ben. Men vi har et
godt netværk af medlemmer og gode forbindelser, der har trådt til med kort
varsel. Det er kilde til stor taknemmelighed at møde en sådan
hjælpsomhed.
I marts kunne vi efter to ”skæve” år afvikle årsmødet til den tid, som
vedtægterne beskriver. Det var en god aften med et godt fremmøde. Vi fik
valgt Nicolai Dalskov Andersen ind som nyt medlem i menighedsrådet, og
fik sagt tak for indsatsen igennem 27 år til Helene Sønderby. Vi byder
Nicolai velkommen i menighedsrådet.
Som der blev fortalt i beretningen på årsmødet, har menighedsrådet
besluttet at vores kunstprojekt, som har fået titlen ”Kirken deler kunst med
byen”, skal realiseres i sommeren 2023.

- Vi søger fonde på livet løs. I skrivende stund er det lykkes os at få tilsagn
om i alt 450.000 kr. i fondsstøtte. Det er et godt projekt, og vi tror og håber
på flere støttekroner. Der er mange fonde, der har fået og får chancen, for
at få lov at bidrage.
Men det bliver en lidt anderledes sommer. Inger har nemlig ønsket
studieorlov inden efterårssæsonen går i gang og det har menighedsrådet
bevilget.
Det betyder, at vi har valgt at holde sommerlukket alle søndage i juli, og i
stedet opfordre til at opsøge gudstjenester rundt i sommerlandet.
I arbejdet med at få lagt en plan for orlovsperioden, har jeg igen mødt en
fantastisk hjælpsomhed og forståelse i vores netværk. Blot 4 dage efter
orloven var bevilget, lå planen klar med dækning af gudstjenester i juni og
august og med plan for hvilke præster, der kan træde til, hvis der opstår
behov i løbet af hele orlovsperioden. Det er endnu engang kilde til stor
taknemmelighed.
Tilbage er at håbe, at mange vil bakke op ved at deltage, også når vi har
vikarpræster.
Vi vil fra menighedsrådet ønske Inger en god ferie og orlov – og ønske alle
en dejlig sommer.
På vegne af menighedsrådet.
Anne Grete Pilgaard
Formand
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Sommerhilsen fra Inger
om ”venlighedens teologi”.
Denne lille sommerhilsen tager fat i noget,
som jeg sagde på årsmødet i marts.
For jeg har tænkt lidt over, hvad jeg skal kalde
den tilgang, jeg har til det at prædike og til det
holde gudstjeneste.
Hvilken tilgang?
Jeg tror, jeg vil kalde det en ”venlighedens teologi”. Hvis der findes sådan
noget...
For jo ældre, jeg bliver, jo mere er det mildheden i evangelierne, der rører
mig.
De mange fortællinger om barmhjertighed.
Så må dogmatikken komme i anden række. Den dogmatik, der tit er noget
firkantet, fordi den er opstået ud af en konflikt, hvor man vil profilere sig i
forhold til en anden.
Jeg synes, der er en mildhed i evangelierne, som bliver ved med at ville os
noget, - også bag de voldsomme billeder, der optræder indimellem.
Der er både en mildhed som vil trøste, når vi har brug for det, og som vil
”prikke” til vores venlighed, når vi er blinde for andre.
”En venlighedens teologi”, - måske er det en reaktion og et ubehag overfor
den slags teologisk debat, der er kompromisløs?
Måske er det en reaktion og et ubehag, når teologien bliver u-venlig og
bruges som argument for, hvem vi ikke skal hjælpe?
Så fra min side er ”en venlighedens teologi” mere en invitation til samtale,
end det er et ”statement”.
I juni har jeg først lidt ferie, så lidt arbejde og fra d. 20.juni til 28. august har
jeg studie-orlov.
God sommer!
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Årsmøde i Odense Valgmenighed!
Den 23. marts var der årsmøde/generalforsamling i Odense
Valgmenighed. Det er altid spændende, og der var da også mange
medlemmer, som var mødt frem.
De faste punkter på dagsordenen bliver naturligvis gennemgået –
formandens beretning, præstens beretning, regnskabet osv., men der er
også en interessant debat i løbet af aftenen. Fx. blev det planlagte nye
alterparti diskuteret og i den forbindelse også, hvad der skal ske med
pladsen bagved kirken om mod den nye letbanestation. Der blev spurgt
til, hvorfor vi ikke i OV fremsiger trosbekendelse og fadervor i kor, og
Inger Bergeon redegjorde for, hvorfor. Liturgien generelt blev sat til debat
– fx blev synspunktet at dåbsritualet har karakter af forhør fremsat – kan
det ændres? Herefter blev der talt om, hvorvidt biskoppen og den
folkekirkelige organisation overhoveder er klar over, at vi –
valgmenighederne – findes. Anne Grete Pilgaard fortalte, at man havde
fået stor hjælp fra stiftet i forbindelse med det nye alterparti, så helt glemt
er vi altså ikke.
Økonomien ser fin ud, medlemsbidragene (der er for resten 547
medlemmer) er steget med ca. 200.000 kr i forhold til sidste år. Der blev
valgt medlemmer til menighedsrådet og revisorer.
Der blev også sunget sange og drukket kaffe, og alt i alt var det en
spændende og indholdsrig aften! Hele det officielle referat kan findes på
Odense Valgmenigheds hjemmeside.
Poul Borch Nielsen

Gave fra Karen Kirkegård

Christina Rønlev

Karen Kirkegård

Anne Grete Pilgaard

Odense valgmenighed har fået et flot billede af kunstneren Matthias
Kempendorf 2013. "Kun et ord" - et udtryk er at sætte aftryk”
.

Materiale: indfarvet voks på lærred (fra udstilling med 12 billeder
over vores altertavles indskrift: Sig kun et ord)
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1. juni kl. 19.00

Sommerkoncert med Camilla Sibani:
Chopins præludier.

Ubberup Valgmenighed

ÅRSMØDE I FORENINGEN AF
GRUNDTVIGSTE VALG- OG
FRIMENIGHEDER
Den 25. juni 2022 afholdes der årsmøde i
Ubberup Valgmenighed ved Kalundborg.
Ubberup har lavet et spændende program
for dagen, som kan ses på foreningens
hjemmeside eller i den fremlagte folder i den
lille stue i Odense Valgmenighed (OV).
Arrangementet koster 450 kr. som Odense
Valgmenighed betaler. Transport til Ubberup
sørger den enkelte for, men der vil være
mulighed for samkørsel. Tilmeldingen skal
ske senest den 5. juni 2022, da der er
betalingsfrist samlet fra OV den 6. juni 2022.
Tilmeldingen sker via mail til:
odense.valgmenighed@gmail.com
Program:
Fra kl. 9.30: Velkomst og kaffe i Samlingssalen ved siden af
valgmenighedskirken
10.30 Gudstjeneste i Ubberup Valgmenighedskirke v. valgmenighedspræst
Anna Monrad
Efter gudstjenesten bevæger alle sig over til Ubberup Højskole (enten i bil
eller til fods). Resten af dagens program finder sted på Ubberup Højskole.
12.30 Frokost i højskolens spisesale Ask og Urt. Drikkevarer kan købes.
14.00 Generalforsamling i højskolens foredragssal i bygningen
"Nærheden".
16.00 Kaffe og kage
16.45 Foredrag ved Rasmus Birkerod: "Maries Rum. Himmeltanker fra
kældermørket"
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En arbejdslørdag med succes.
Dejligt at se så mange som var mødt op i kirken til den fælles
arbejdslørdag d. 30. april.
Vi startede med rundstykker og kaffe, mens snakken gik. Jørgen havde
lavet en liste med opgaver, som man kunne melde ind på. Der var rigeligt
at tage fat på både inden- og udendørs og alle gik til opgaverne med godt
humør. Det vi ikke nåede, står på listen til næste arbejdsdag.
Der blev vasket vinduer, skulpturer og lysestager, der blev pudset sølvtøj,
ordnet stole og luget ukrudt, samtidig med, at man hyggede sig.
Det var rart, at vi efter en lang periode igen kunne være fælles om at
gøre noget sammen.

Dåbskjoler.
Samme dag fik Solveig Mathiasen, lavet en
flot udstilling af 7 dåbskjoler. Udstillingen
åbnede d. 1.maj, sammen med brunch og
historieudvalgets foredrag.

BRUNCH MED HISTORIEUDVALGET
Søndag den 1. maj holdt menighedsrådet og historieudvalget en brunch i
forlængelse af gudstjenesten, for at takke alle de, der havde stillet op til
interview med Claus Rønlev og Arne Rasmussen fra historieudvalget.
Det blev en festlig dag, hvor flere medlemmer havde udstillet dåbskjoler
og sølvbægre og hvor ejerne fortalte om kjolerne og den betydning
Valgmenigheden havde for deres families historie.
Det var utrolig dejligt at se så mange til arrangementet og der var en
hyggelig snak ved bordene under maden. Der var flere der spurgte ind til
kirkens historie og derfor har menighedsrådet besluttet at afholde et
lignende bruncharrangement i efteråret med billeder fra arkiverne om
kirkerummet igennem tiden.
Dato for dette kommer i september nummeret i efterårets
aktivitetskalender.

Arne Rasmussen

Claus Rønlev
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”Hvor er det berigende at kunne deltage i 3 så flotte foredrag,
der også var så vidt forskellige.
Med Trines gennemgang af nutidskunst, fik jeg
"et lille puf" til at komme i gang med at opsøge
udstillinger- vi/ jer er ligesom gået lidt i stå i de
her år. Og hendes formidling gav også "redskaber"
til at forstå nogle af billederne- eller bare se dem
som maling på et lærred og ikke overtolke).

Henrik Goldsmidth tager jo en med på sin "familierejse",
så man bliver rørt og grebet, også når man tænker på,
at lige nu er så mange mennesker på flugt i hele
verden. Og fantastisk at få lille indblik i hans energi/
livskraft og vilje til at hele og skabe bro.

Jeg havde intet kendskab til Kørners anden kunst før
i torsdags, og hvis jeg så hans billeder på et galleri,
ville jeg nok bare været gået videre. Men hans formidling af refleksioner, hvad der inspirerer, hans tanker
om farver etc. var så medrivende- og hans beskedne
væsen, der jo også rummede selvironi og en megavilje
var en gave at opleve.
Foredraget torsdag og den viden om Kørners andre
værker/ person gjorde mig så glad ved tanken om, at det er Kørner, der
skal lave den nye glasmosaik i kirken. Jeg har ligesom fået et forhold til
projektet. Og jeg glæder mig til at kunne sidde i kirken og se på
mosaikken/ tolke/lade det tale til mig, alt efter min stemning og behov den
dag- og at mosaikken også kan ses ude fra letbanen- det er da genialt.
Tak til udvalget, der arbejder med glasmosaikken - for det bliver jo et
kæmpe arbejde”.
Tekst Marianne Bach

En aften med Pierre Bleuse.
Alliance Francaise Fionie og Odense Valgmenighed havde sammen indbudt til en 'talk' i februar
med den nye dirigent for Odense Symfoniorkester.
Det var en intens aften, hvor Helle Andersen stod
for et spændende interview, som foregik på fransk
og Inger oversatte.
Pierre Bluse gav os et levende og engageret indblik i sit arbejde som dirigent og i hans arbejde med Odense
Symfoniorkester og andre orkestre i Europa. Han er særligt optaget af
unge musikere og deres vilkår.
fotos: Daniel B. og Ebba A.
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Konfirmanderne 2021/22

Bagved fra venstre:

Alfred, Anton, Christian
Foran fra venstre:

Karen, Linnéa, Nora, Vigga

Kirkebladets forside
er denne gang konfirmandernes malerier over trosbekendelsen. Igen i
år forbavses man over, hvad de halvvoksne børn ser bag symbolerne. I
år synes jeg deres billeder er fyldt af bevægelighed, af liv, - ja, af at
noget er på vej.
Inger

Vil du være konfirmand i valgmenigheden i 2022/23?
Vi bliver et lille hold, der nok skal få det hyggeligt.
Undervisningen begynder i september og bliver torsdag eftermiddag;
men vi får også nogle hel-dage, hvor I får fri fra skole.
Send en mail til odense.valgmenighed@gmail.com, hvis du er
interesseret, da Inger har ferie og orlov indtil den 28. august.
Læg mærke til natur-turen d. 9. september.

Vikar:
Mens Inger holder ferie og orlov, har forskellige præster tilbudt at være
vikar for både gudstjenester og hvad der ellers måtte komme.
Ring til 20419589 for at høre, hvem I skal kontakte.
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Kan du huske hvornår, der er gået 5 år siden, du gav
autorisation til Odense Valgmenighed?
Hvis ikke du kan, så gå ind på din skattemappe
på SKAT.dk og fremskriv din autorisation til
Odense Valgmenighed så den gælder de næste 5 år.
Så sparer du os for at skulle kontakte dig og bede dig om at åbne
for en lukket skattemappe.

Natur – tur for børn og voksne
Vi arrangerer en naturtur med
overnatning.
Vi vil sammen skabe et par hyggelige
dage i den fynske natur.
Vi skal lave mad over bål og sikkert
sove i det fri.
Alle i menigheden er velkommen til at deltage.
Det endelige program følger, men datoen ligger fast.
Fredag d. 9. - lørdag d. 10. september

Sony projektor
Kirkens brugte, men velfungerende projektor
bortgives.
Send en mail til:
odense.valgmenighed@gmail.com

Lej kirkens stillads
Stabilt ”Jumbo”stillads som kan nå en arbejdshøjde på 8,20 m.
Stilladset kan transporteres på en trailer og er
nemt at samle. Hjælp til dette kan købes.
Leje for stillads kr.1000,Kontakt Jørgen Findsen 20419589

Havetromle i beton
På Finsens Alle står en tromle som kan hentes
gratis. Aftal med Jørgen Findsen 20419589
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aktiviteter
Juni
01.06
25.06

19.00 Sommerkoncert med Camilla Sibani: Chopins præludier.
Årsmøde i Ubberup, for ”De grundtvigske fri-og
valgmenigheder”

August
”Hold øje med nyhedsbrevene ift. kommende aktiviteter i august.
Vil du følge med i kirkens aktiviteter, så vil det være en god ide at
tilmelde sig nyhedsbrevet.
Send en mail til odense.valgmenighed@gmail.com
Emne: Nyhedsbrev”

September
09.09

6/5
10.09

17.00 natur-tur-fuglesang, bål og overnatning.
En tur i denOrienteringsmøde
dejlige fynske natur
19.00
om ny alterudsmykning
00.00 Vi fortsætter til kl. 14.00, hvor der er afslutning.

I næste kirkeblad vil der komme oversigt over efterårssæsonens mange
aktiviteter.
Gåture
Hvis der er nogen, som har et forslag til en gåtur i september/oktober og
en dato, som de vil indbyde til, så send endelig en mail inden d. 10.
august til: odense.valgmenighed@gmail.com
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gudstjenester
Juni
05.06

14.00

12.06

Pinsedag

Anders Carlson

lukket på grund af rejse til Gotland

19.06

10.00

1.s.e.trin.

Jesper Hougaard Larsen

26.06

10.00

2.s.e.trin.

Marianne Larsen

Juli
03.07

ferielukket

10.07

ferielukket

17.07

ferielukket

24.07
31.07

ferielukket
ferielukket

God sommer!

August
07.08

10.00

8.s.e.trin.

Jesper Hougaard Larsen

14.08

10.00

9.s.e.trin.

Jesper Hougaard Larsen

21.08

14.00

10.s.e.trin.

Anders Carlson

28.08

10.00

11.s.e.trin.

Marianne Larsen

September
04.09
11.09

10.00
16.30

12.s.e.trin.
Inger Hjuler Bergeon
TEMAgudstjeneste Inger Hjuler Bergeon

Siden Sidst:
Viede
Berit Dolmer og Jens Larsen Bidstrup Knudsen
Anna og Nikki Busk Petersen
Døde
Elisabeth Anne Grethe Helweg-Mikkelsen
Helge Dolmer Jacobsen
Anna Rostgaard Rasmussen
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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
Sascha Pedersen
Tlf. 42200820
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
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89

Redaktion
Louise Mosbæk
lulu.mosbaek@gmail.com

Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 20 74 19 45

(ansv. red.)
Stine Bett Andersen
Inger Hjuler Bergeon

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?

