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Odense 

Valgmenighed 
december 2022 - januar - februar 2023 

Foto: Henry Heerup, 1934: "Værløse-Madonna". 
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       ulen i Odense Valgmenighed er fyldt af musik i december måned. 

Der er mange musikalske oplevelser i de forskellige gudstjenester. 

Søndag d. 4. december - 2. søndag i advent. 
-en kort aftengudstjeneste med koret Con Moto.  
Con Moto betyder ”med bevægelse”  
- og det må man sige, at der er i koret Con Moto.  
Det er rytmiske sange og sangerne er altid fyldt af gejst og engagement. De 
synger 2-3 sange før og 2-3 sange efter en lille prædiken. Kl. 20 serverer vi 

gløgg og æbleskiver. 

Søndag d. 18. december kl. 10 – de ni læsninger.  
- en rejse gennem julens musik og ord. 
Denne gudstjeneste består af mange advents - og julesalmer med små tekster 
fra bibelen lagt ind i mellem. Den varer en lille times tid. 
De ni læsninger, som egentlig er en engelsk tradition, tager os med på en rejse 
gennem julens ord om håb og fornyelse.  
Lidt smart ku’ man godt kalde det en ”mini-mini-udgave” af Händels ”Messias”, 
for det er samme tråd, der binder ord og musik sammen.  

Juleaften kl.14.00 og 15.30. Juledag kl.10.00 og Nytårsdag kl. 16.00. 

Vi lægger de to julegudstjenester lidt tidligere i år, for vi kan mærke, at mange 
begynder julefesten tidligere på eftermiddagen. 
Vi har også haft den tanke, om man efter corona-tiden ønsker at gå i kirke 
juleaften igen. 
Men det håber vi! Og glæder os til at fejre juleaften sammen i en fyldt kirke. 

Juledag er gudstjenesten kl. 10.00 – en mere stille, men meget smuk juledags-
fejring.  

Nytårsdag den 1. januar kl. 16.00 ønsker vi hinanden ”godt nytår” med et glas 

vin og en kage efter gudstjenesten. 

Den franske julegudstjeneste 
Mandag d. 12. december kl. 19.00. 

I år er Lydia Zachariassen vores organist 
Lydia har fundet 3 legende, lette stykker  
fransk musik. 
Indimellem synger vi 3 kendte franske julesalmer,  
og unge vil læse juleevangeliet på fransk. 
Inger vil holde en lille ”talk” på fransk  
- og med dansk resumé. 
Man behøver ikke kunne fransk for at deltage.  
Det er en lille stund, hvor man mærker, at jul i  
Frankrig er anderledes, - og at den har en anden musikalsk tone end hos os. 

Friskolerne til jul i valgmenighedskirken. 

Tirsdag d. 13. december kl.19.00  
holder vi igen Stige Friskoles julekoncert med bl.a. kor og Luciaoptog.  
Det er en aften, hvor kirken summer af børn, - og alle er velkomne. 

Torsdag d. 20. december kl. 9.30 og 10.30  
holder Odense Friskole juleafslutninger i kirken. 
Det er så dejligt, at vi efter to års aflysning nu igen kan mødes. 
Mange forældre og bedsteforældre deltager, - og alle er velkomne. 
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Glædelig jul, - fredelig jul 
 

Fred er nok det ord, der fylder mest i julen; ved siden af ordet glæde. 
Fred optræder i juleevangelium og i hilsner, i sange og i salmer.  
Så når vi ønsker hinanden ”glædelig jul”, ja, så er det måske ”fredelig jul”, vi 
mener. 

Fred kan være mange ting. 
Det første, man tænker på, er nok, at fred er fravær af krig. Fred er, når en krig 
slutter.  
Krig og jul, det passer bare ikke sammen. Så de mennesker, der lever i lande 
med krig, har vi særligt i tankerne, når julen nærmer sig og der samles ind til 
nødstedte i verden. 

Men vi ved også, at fred er mere end fravær af krig. 
Fred er at trives. Fred er at leve uden at være bange. Fred at er være tryg. 

Når vi ønsker hinanden ”glædelig jul” og ønsker julefred til andre, så ved vi 
godt, at hver især kan have noget, de slås med. Forskellige ting. 
Ikke alle, - og ikke altid.  
Men mange kan gå med bekymringer og besværligheder, hvor det vil være en 
fornærmelse, hvis vi beder dem om at trykke på ”pytknappen”.  
Det kan være børn og unge, der ikke er trygge, eller det kan være voksne og 
ældre, der går og er bange for noget, - måske bange for ikke at slå til.  
Nu er det sjældent, at vi voksne bruger ordet ”bange” om os selv. I stedet siger 
vi, at vi er ”urolige” eller ”bekymrede” eller ”er inde i noget problematisk for 
tiden”. 
Det er meget forskelligt, hvad det er, der gør, at børn og voksne, unge og 
gamle kan have svært ved at finde fred. Fred med hinanden. Og fred inde i sig 
selv. Fred i hverdagen. Og fred i julen. 

Det her vil jeg nævne i min julehilsen i år, fordi jeg ved, at for mange er jul ikke 
kun glæde og ”hjerternes fest”.  Det kan den være for mange. Men ikke for 
alle. Og ikke altid. 

Dér, hvor vi kan give hinanden fred, det er…? Ja, tænk selv efter! 
Prøv og husk! Hvornår oplevede du selv en fred indeni, engang hvor du var 
plaget af uro og tvivl og bekymringer? 
Mon ikke det var, da en anden så dig, som den, du er? Da en anden gav dig 
lov til at have det, som du nu havde det på det tidspunkt?  At du fik lov at være 
uden at skulle være på en anden måde? 

Der er det paradoksale ved glæde og ved fred, at i det øjeblik, vi får lov til at 
tale om vores uro eller om vores sorg og ikke skal høre på gode råd om at føle 
anderledes end vi gør, at netop da sker forandringen!  Der kommer en slags 
fred, en slags stille glæde. For tænk, at en anden så mig; havde øje for mig og 
gav mig lov til at være, som jeg er, lige nu.  
 
Det trænger vi alle til, en gang imellem. Og det kan vi altid give hinanden! 
 

Inger Hjuler Bergeon 
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          ytårshilsen 2022-23 
 

                                        Året går på hæld – det mærker vi med ét, når vi     
                                        stiller uret fra sommertid til vintertid. Det bliver   
                                        tidligt mørkt – men mens det er lyst, er der så  
                                        mange smukke efterårsfarver at glæde sig over.  
                                        Der er også mange glæder. De mange gode  
                                        stunder i kirken til gudstjeneste, arrangementer og  
                                        arbejdsdage giver glæde og energi. Også de  
                                        mange tilbagemeldinger vi fik, da vi, som noget  
                                        nyt, sendte nyhedsbrev ud, hvor vi konkret bad om  
                                        hjælp til forskellige opgaver. Det er dejligt at  
                                        mærke en sådan opbakning og hjælp. Så kan man  
                                        kun få lyst til at klø på med de næste opgaver.  
                                        Tak skal I have. 

Vi kommer nok ikke uden om, at 2022 har været et år med udfordringer for os 
i Odense Valgmenighed – og for alle andre valg- og frimenigheder i landet. 

I Skatteministeriet har de igangsat et projekt, hvor de har valgt at nyfortolke de 
skatteregler, vi i årevis har drevet valgmenigheder efter. Projektgruppen fra 
SKAT har været på besøg hos 3 valgmenigheder og bedt dem ændre på 
måden, de opkræver medlemsbidrag på, og på måden der regnes fradrag på. 
Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder følger tæt, hvad der 
foregår, og har en advokat til at hjælpe med at kommunikere med SKAT, så det 
sikres, at vi kan handle korrekt og undgå bøder og tilbagebetalingskrav. Som 
konsekvens af det, vil medlemmer af valgmenigheden se, er at der på 
regningen er udskilt et beløb på 100 kr. i medlemskontingent, som ikke er 
fradragsberettiget. Så vi finder ud af det. 

Vores spændende kunstprojekt har fyldt en del. Det kræver årvågenhed og 
forudseenhed at lande en kontrakt, hvor vi får det ud af det, som vi har tænkt 
og beskrevet i vores fondsansøgninger. Vi var 5 fra menighedsrådet til 
forhandling på John Kørners galleri, og Inger og Jørgen har efterfølgende, 
sammen med John Kørner, besøgt Glasværket i München for at se eksempler 
på, hvordan glasmaleriet kan komme til at se ud. 

Vi vil gerne være sikre på, at vi får et glasmaleri, som både er til os og til byen, 
og som også John Kørner vil være stolt af, når det er færdigt og på plads. Det 
hele tegner godt nu, og vi glæder os til at komme i mål med projektet. 

 

VI ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

På vegne af menighedsrådet  

 
 Anne Grete Pilgaard, Formand 
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Arrangementer arrangeret af  
Odense Valgmenighed og Odense Højskoleforening 

 

Himmelhøjt jublende,  
til døden fortvivlet  

Anne Franks dagbog:  

Koncertfortælling  
- J. S. Bach/Klezmer 

Søndag d. 22. januar kl. 16.00 
Anne Franks dagbog er en af de  
mest læste bøger i verden, og et  
af de vigtigste vidnesbyrd om  
udslettelsen af Europas  jøder under Anden Verdenskrig.  
Anne Frank er under jorden på flugt fra nazisterne. I august 1944  
blev familiens gemmested afsløret. Hun blev deporteret, døde i Bergen-
Belsen tre måneder før hun ville være fyldt 16, og blot en måned før 
koncentrationslejren blev befriet af britiske tropper. 
Den stemme, der møder læseren i dagbogen, er en livlig, klarsynet og 
selvstændig ung pige med egne problemer, længsler, drømme og håb. 
Det er i dagbogen, som om hun vidste, at hendes ord skulle genlyde 
langt efter hendes egen fysiske udslettelse.  

Pris for deltagelse: Kr. 150,- pr. person. 

Tilmelding: OH-odense.dk (fra 05/12 kl.17) 
 

 

I dag skal du leve - på rejse i  
Højskolesangbogen   

Dato: Tirsdag den 21. februar kl. 19:00 

Sted: Odense Valgmenighedskirke 

 

I dette foredrag vil Iben Krogsdal  
med Højskolesangbogen i hånden  
tage  os på en sangrejse gennem  
året og livets aldre fra fødsel til  
ungdom, alderdom og død. 
Iben har en ph.d. i religionsvidenskab  
og  var indtil 2011 ansat på Aarhus  
Universitet,  hvor hun har forsket i mo- 
derne menneskers religiøsitet, deres optagethed af psykologi og deres 
forhold til kristendommen. Hendes forskning er bl.a. udkommet i bøgerne 
De nye myter og De måske kristne. 

Entre: 30 kr. 
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Carstens tale til menigheden 

Valgmenigheden er ikke bare et træ 
Men et vintræ 
Med de skønneste grene 
Ikke bare et arbejdssted 
Men et sted hvor mennesker mødes 
I søgen efter inspiration 
I samklang med ordet 
Som det forkyndes 
Uden fordomme 
I et kulturrum med fælles værdier 
I hverdagen og til festen 
Hvor musikken den klinger 
Af jazz og barok 
På brusende orgel 
Og fyndig saxofon 

Opgaverne, møderne, udfordringerne, tjenesterne 
Blev til en samlet oplevelse 
En fælles skæbne til fest og i hverdagen 
Hvor kolleger og samarbejdspartnere 
Sikrede det gode miljø 
Der forgrenede sig som arme 
Der favnede og rakte ud 
Bød velkommen 
Nu som før 
Den gang jeg blev ansat 
For 15 år siden 
Uden et eneste øjenbryn siden blev hævet 
Eller en formanende mine gjort klar 
Eller armene blev trukket ind eller stukket i siden 

Eftertiden sikres 
Med glasmosaikker i koret 
En kalejdoskopisk linse mod byen 
Og letbane på farten 
Nye uskrevne kapitler der venter 
På dem der skal skrive 
Fremtidens skrifter 
Som nu 
Hvor tiden står stille en stund 
Mens øjeblikket fyldes ud 
Af eftertanke og minder 
Om alt det gode 
Der forgrenede sig som arme på vintræet 
Favnede fællesskabet 
Og gav plads til ordet 
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Friskoler og valgmenighed 

Vi har sat ny energi i samarbejdet mellem de fire grundtvig-koldske 
friskoler i Stige, Højby, Bellinge og Odense og Odense Valgmenighed. 
Vi har alle fem steder tørstet efter at kunne begynde samarbejdet igen 
efter corona-tiden. Derfor mødtes skoleledere og bestyrelsesformænd 
med vores formand og Inger til et meget inspirerende møde i 
september. 
Samarbejdet er særligt tydeligt ved juletid, hvor kirken lægger rum til, 
men det sker også og mest resten af året, hvor Inger deltager i 
forskellige sammenhænge på friskolerne. 

Vi indbyder sammen til et fyraftensmøde på Højby friskole  
tirsdag d. 7. marts kl. 17-19.30 med Anne Marie Pahuus. 

 Ønsker I at deltage, så send en mail til 
Inger på ihb@km.dk. Vi har ca. 20 
pladser. 

Anne Marie Pahuus, prodekan og filosof 
v. Aarhus Universitet, forfatter til bøger 
om bl.a. kærlighed, etik og pædagogik 
Krisetider og fornyelsens håb 
Filosofien om kærlighed, fødsel og tillid 
finder man bl.a. hos Hannah Arendt og 
K.E. Løgstrup, der i lyset af Anden 
Verdenskrigs ondskab og lidelser skrev 
deres etiske hovedværker, udgivet i 
henholdsvis USA/Tyskland og Danmark.  

 De søgte begge i de menneskelige fællesskaber efter byggestenene til 
et fornyet håb for samtale og handling. I foredraget vil vi dykke ned i 
spørgsmålet om hvilke handlinger og samtaler i skole-, børne- og 
forældreliv, som er afgørende etisk set og udpege de grundlæggende 
elementer, som på tværs af alder, roller og kulturer giver mulighed for 
menneskelig fornyelse og et tillidsfuldt møde mellem mennesker. 

Kære medlemmer af Odense Valgmenighed. 
 

Dejligt at så mange gerne vil hjælpe til, når der er behov for det. Opgaverne 
bliver sendt via mail, sms eller i et nyhedsbrev, når der er brug for jeres 
hjælp. Så svarer I bare via mail eller sms:  
Hanne Staack: staack.hanne@gmail.com eller sms på 61337601  
 

Aktuelt er der brug for hjælp til 2. søndag i advent kl. 19 til ca. 21. Hjælp til 
at servere æbleskiver og gløgg samt oprydning. 
 

Vi er rigtig glade for den hjælp vi kan få! Når vi beder om hjælp til at bage 
en kage eller brød, lave en tærte, en skål salat eller andet. I den forbindelse 
har menighedsrådet vedtaget, at du kan få refunderet beløbet for de 
ingredienser du har købt og brugt. Du skal blot oplyse dit kontonr. og sende 
en kopi af kvitteringen på mail til vores regnskabsfører: Lone Rosager 
mail@rosagerregnskab.dk 

 

mailto:ihb@km.dk
mailto:mail@rosagerregnskab.dk
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   tatus på ny altertavle 
 

Som opfølgning på Anne Gretes sensommerhilsen i sidste kirkeblad er her en lille 
status på vores nye altertavle af John Kørner. 

Indtil videre har vi fået tilsagn på kr. 1.500.000 fra diverse fonde plus den tilgåede 
arv. Det endelige budget er endnu ikke på plads, men som sagt på årsmødet i 
marts, så finder vi det forventede restbeløb i Odense Valgmenigheds likvide 
kassebeholdning. 

I starten af oktober var Inger og Jørgen på besøg hos Mayer´sche Hofkunstan-
stalt i München for at se på glasprøver og fremstillingsteknikker sammen med 
John Kørner. Farver og glastype blev valgt, så altertavlen nu bliver fremstillet 
med en teknik, hvor de forskellige farver bliver malet enkeltvis direkte på glasset 
og brændt efter hver farvelægning. Da vi er gået fra glasmosaik til glasmaleri, vil 
der være mindre ramme og færre stivere i konstruktionen. Det endelige resultat 
bliver nu en altertavle, der kommer til at fremstå med lyse akvarelfarver og med 
et lettere og enklere udtryk end den oprindelige skitse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er holdt møde med ingeniørfirmaet  
L.P. Madsen, som indhenter byggetil-
ladelse og regner på de forstærkninger, 
der skal til for at lave det store hul til 
kunstværket.  

Glasset kommer færdigt fra München og 
bliver installeret her i Odense af 
glarmesterfirmaet Redtz 

I forhold til det grønne område mellem 
kirken og Vestre Stationsvej, er vi i 
løbende dialog med Odense Kommune. 
Området bliver omdannet til en bypark i 
løbet af næste år, og som nærmeste 
nabo bliver vi inddraget i processen. Der 
drøftes også om planer med en sti 
mellem parken og Dronningensgade.  

Vi ønsker parken tilplantet med 
æbletræer men dog sådan, at der er frit 
udsyn til kirken, så John Kørners 
glaskunst kommer hele byen til glæde. 

Vi er nu så langt fremme i processen, at 
kontrakten forhåbentlig er underskrevet, 
når disse linjer læses. Derfor regner vi 
med, at den nye altertavle kan monteres 
i sommerferien næste år og indvies i 
sensommeren. 

 
Indretningsudvalget 



10 

 

 

 

 
 

 
 

04.12     19.00         Aftengudstjeneste med koret Con Moto   

         Gløgg og æbleskiver bagefter 

12.12     19.00         Fransk julegudstjeneste, - med oversættelse 

13.12     19.00         Stige friskoles julekoncert   

20.12     09.30         Odense Friskoles juleafslutning    

20.12     10.30         Odense Friskoles juleafslutning    

 
 

01.01     16.00         Nytårsgudstjeneste 

          Vi ønsker hinanden ”godt nytår” med vin og kage bagefter 

22.01     16.00         Koncertfortælling: Anne Franks Dagbog* Husk tilmelding 

25.01     16.30         Fyraftenssang, v/ Torstein Danielsen 

29.01     15.00         Koncert: Med duoen Ulla Miilmann - Tine Rehling**  

                 
 

01.02     19.00         Er musik, altid musik, eller hvornår er musik musik? Der er     
                                ikke et entydigt svar, men interessante og tankevækkende.  
                                v/ Carl-Aage Eliasson 

12.02     15.00         Koncert m. Heathcliff Trio** 

21.02     19.00         Iben Krogsdal, digter: En rejse i højskolesangbogen* 

23.02     16.30         Fyraftenssang v/ Morten Holmegard 

26.02     16.30         Det Fynske SangSelskab koncert*** 

 
 
07.03    17-19.30     Anne Marie Pahuus, filosof: Krisetider og fornyelsens håb. 
                                Sted: Højby friskole. Odense Valgmenighed er medarrangør                          

07.03     19.00         Koncert med guitarist Jesper Sivebæk** 

12.03     15.00         Det Fynske SangSelskab koncert*** 

22.03     16.30         Teaterforestilling med Anette Jahn: Sælkvinden 

26.03     15.00         Koncert m. klaverduo Tanja Zapolski og Rikke Sandberg** 

 
*    Arrangementer sammen med Odense Højskoleforening. 
**   Koncerter arrangeret af KAMMERMUSIK ODENSE.  
*** Koncerter arrangeret af Det Fynske Sangselskab. 

      

Januar 

December 

 

 

 

6/5 19.00 Orienteringsmøde om ny alterudsmykning 

 

Februar 

 aktiviteter 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne 
plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til 
andre steder på siden.] 

Marts 

Skattemapper 
Har du tjekket om din skattemappe stadig er åben for  
Odense Valgmenighed. Cvr: 61474315? Mappen lukker efter 5 år uden at give dig 
besked. Kan vores regnskabsfører ikke tilgå mappen, kan der ikke indberettes fradrag 
for medlemsbidraget. 



11 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

27.11     10.00           1.s.i advent.                       Inger Hjuler Bergeon 

 

 

 

04.12     19.00           2.s.i advent         Inger Hjuler Bergeon 

                                  Med koret ”Con Moto” 

11.12     10.00           3. s.i advent           Jørgen Flensted-Jensen 

12.12     19.00            Fransk julegudstjenseste  Inger Hjuler Bergeon 
                                  Med musik v/ Lydia Zachariassen 

18.12     10.00           4.s. i advent.        Inger Hjuler Bergeon 
                                  De ni læsninger 

24.12     14.00           Juleaften                   Inger Hjuler Bergeon 

24.12     15.30           Juleaften       Inger Hjuler Bergeon 

25.12     10.00           Juledag            Inger Hjuler Bergeon 

 

 
 

01.01     16.00           Nytårsdag         Inger Hjuler Bergeon 

08.01     10.00           1.s.e.h.3k.      Jørgen Flensted-Jensen 

15.01     16.30           TEMAgudstjeneste           Inger Hjuler Bergeon 

22.01     10.00           3.s.e.h.3k.                         Inger Hjuler Bergeon 

29.01     10.00           sidste s.e.h.3.k                 Inger Hjuler Bergeon 

 

 
 

05.02     16.30          TEMAgudstjeneste        Inger Hjuler Bergeon 

12.02     10.00          Seksagesima                    Jørgen Flensted-Jensen 

19.02     Lukket        Vinterferie       

26.02     10.00          1.s.i fasten                         Inger Hjuler Bergeon 

   
 

 

gudstjenester 

 

 

 

November 

December 

Februar 

 

Siden Sidst: 

 

Viede 
Marie Traun og Sigyn Vejen Andersen 

 

               

  

  

 

 Januar 

Døde 

Niels Juul Larsen 

Grethe Toftkjær 

Kristian Madsen 
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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 
findsen@nal-net.dk 
Tlf. 20 41 95 89 
 
Kirkesanger 
Finn Henriksen 
finn.sax@gmail.com 
Tlf. 20 74 19 45 

 

 
 

Kirketjener 
Sascha Pedersen 
saschapedersen90@gmail.com 
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 
Louise Mosbæk 
lulu.mosbaek@gmail.com 
(ansv. red.) 
Stine Bett Andersen 
Inger Hjuler Bergeon 
 
Organist 
 

 

Kirkens CVR  
nr. 61474315 

Valgmenighed? 

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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Navne og adresser 

mailto:ihb@km.dk
mailto:odense.valgmenighed@gmail.com
mailto:restato@restato.dk
mailto:mail@rosagerregnskab.dk

