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Tvivl fjerner fundamentalisme
- om den metodiske tvivl

Det kan være fristende at skære budskaber ud i sort-hvidt. De fremstår skarpt
og der kan være en vis salgs- og underholdningsværdi i det.
Men i længden savner man farverne,
nuancerne, forbeholdene. Alt det, der kan
rummes i begrebet ”den frugtbare tvivl”.
Menneskeligt og kulturelt bliver det
goldt at være i samtale med skråsikre.
Og selv bliver man bitter og tillukket af
at ”vide bedst”. Samvær med andre og
mødet med anderledes tænkende går i
stykker. I videnskab er det den sikre død
ikke at kunne tvivle. Og i religion og
ideologi fører det til blodbad, som vores
europæiske historie vidner om.
Fra Grænseforeningens blad: GRÆNSEN, nr.6, december 2009 har vi lånt
nogle afsnit fra et interview med tidl.
chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen.
Her taler han om den metodiske tvivl,
som en nødvendighed.
Vi har nemlig fornøjelsen af at få ham
til Odense Valgmenighed i foråret 2011.
Det er et samarbejde mellem os og Odense Højskoleforening. Hans foredrag vil
handle om maleren Emil Nolde, der levede i grænselandet mellem det tyske og
det danske i de rædselsfulde år med frygt
og terror som 30’erne og 40’erne var.
Inger Hjuler Bergeon

som den metodiske tvivl: Tvivl på alt,
tro på meget.
Man skal hele tiden stille spørgsmålstegn. Grænselandet har lært mig, at polariseringer mellem dem og os, situationer hvor man kridter stregerne op, og
siger, at enten er du imod os, eller også
er du med os – som jo med stor styrke
udfoldede sig efter 1864 – det fører ikke
noget godt med sig”.
Hvordan er tvivlens væsen?
“Tvivl er der i dag ikke længere råd til.
Efter 11. september 2001 er tvivlens ret
trådt under fode. Det er en afgørende
dato i forhold til tvivlens rolle for udviklingen af vores samfund. Efter 11. september blev det et spørgsmål om at være
med- eller modspiller. Enten er du med
os, eller også er du imod os”.
“Det modsatte af tvivl er fundamentalisme. Kig på den sønderjyske historie
eller den europæiske historie: Hver eneste gang man træder tvivlen under fode,
sker der noget ganske voldsomt. Det er
lige fra kætterafbrændinger frem til
holocaust og Stalins forbrydelser mod
menneskeheden.
I det øjeblik man massivt vil gøre alting sort eller hvidt, så medvirker det til,
at man udsletter mangfoldigheden og
underkender værdien af forskelligheder. Af historien kan man lære, at denne handlemåde som regel efter nogle år
ender i en fiasko”.
“Vi har lige fejret 20-året for Murens
fald. Læren fra DDR er jo netop, at vil
man ensrette folk, fjerne mangfoldigheden og presse nogle ganske bestemte
systemer ned over mennesker, så ender
det i oprør og sammenbrud”.

Bonnichsen siger:
“Grænselandet har lært mig, hvilke potentialer, der kan ligge i en konflikt, hvis
man er åben for modparten.Læren af
grænselandets historie er i det hele taget,
at flere kulturer godt kan leve side om
side, og man virkelig kan udvikle sig ved
at søge det bedste fra de andres kultur”.
Hvad er det vigtigste, du fik med fra din
opvækst?
“Tvivlen. Tvivl har været en af mine vejledere gennem tilværelsen – forstået

Hvad bidrager tvivlen med?
“En anerkendelse af tvivlen gør, at man
kan stille spørgsmål. Er det nu rigtigt,
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hvad magthaverne siger? Man kan få
lov at undre sig, og man har adgang til
at undersøge forholdene. Herved åbner
der sig et langt større felt af muligheder
– end når man blot siger enten-eller,
dem eller os osv.”

“Det er en af de ting, som er hel åbenbar i forhold til Nolde. Tvivlen var hans
generator.
Tvivlen gjorde ham søgende, hvor han
gik på opdagelse efter det bedste i begge
kulturer – den danske og den tyske”.

Arrangementkalender 2010
12/9
10.00
15/9
10.00
18/9 og 19/9
19/9
19.00
30/9		
3/10
14.00
13/10 10.00
13/10 19.00
2/11
19.00
10/11 10.00

eft. gudstjeneste: fernisering af Grethe Berndt Hansens grafik
onsdagsmøde. Grethe Berndt Hansen om grafisk kunst
weekend i Silkeborg (se juni-juli kirkebladet)
Toner & Tekster: musikgudstjeneste.
Frihed: samtaleaften på Fagskolen. Arr. OV og OH
fælles gudstjeneste med Døvemenigheden; derefter kaffebord
onsdagsmøde. "En uge i Uganda".
Peter Bastian holder foredrag. Arr. Odense Højskoleforening.
Vigga Bro ”Det er lagringen, der gør det”. Arr. OV og OH.
onsdagsmøde

2011
12/1
10.00
9/2
10.00
9/3
10.00
22/3
19.00
30/3
19.00
		
6/4
19.00
7/5
7.15
28/5-4/6

onsdagsmøde
onsdagsmøde
onsdagsmøde
Årsmøde
Hans Jørgen Bonnichsen: Nolde; grænser og kunst og politik.
Arr. OV og OH
Anne-Cathrine Riebnitzsky: Kvindernes krig. Arr. Læsekredse
tur til Husum, Mikkelberg og Noldemueet. Arr. OV og OH
rejse til Bourgogne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I august vil der ligge pjecer i kirken om rejsen til Frankrig maj 2011

Forside

Siden sidst

Såvel forsiden som et par af de øvrige illustrationer i bladet er udført
af Grethe Berndt Hansen.
Se omtale i bladet.

Døbte:
Ida Dybkjær Pedersen
Døde:
Anna Helene Bruun
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Filmklub

Samarbejde mellem Odense Højskoleforening
og Odense Valgmenighed
kan møde kunstnere, instruktører eller
andre, som kan perspektivere filmene.
Derfor har vi besluttet at oprette en
filmklub, hvor du bliver medlem via din
e-mailadresse, der fungerer som medlemskort.
Du vil få en mail med en invitation til
en filmoplevelse nogle gange i løbet af
sæsonen.
I invitationen oplyses dato, titel og pris
som inkluderer kaffe og introduktion.

Hvad er det lige, der er grunden til, at
vi vil lave særlige filmforevisninger, når
der i forvejen er masser af tilbud: seniorbio, filmfestivals osv.
Alle har jo mulighed for at sætte sig
ind i ”mørket” og få en oplevelse, hvad
enten der er tale om ganske uforpligtende underholdning eller dybt seriøse
og alvorlige emner.
Man kan gå derfra i alle mulige stemninger. Nogle gange kunne det være
godt at komme et spadestik dybere.
Hvorfor er dette tema er taget op?
Hvad er det egentlig der fortælles?
Osv.
Det kan derfor mange gange været
godt med en ”efter” og eller ”for”-snak.
Vi har nu mulighed for, i et samarbejde med Cafebiografens chef Ole Nielsen, at sammensætte et program, hvor vi

Billetter købes direkte i Cafebiografen.
Tilmelding til filmklubben sker alene på
e-mail til Lisbeth Land: land@dsa-net.dk
Kontaktudvalg
Odense valgmenighed:
Lisbeth Jensen, Inger Hjuler Bergeon
Odense Højskoleforening:
Lisbeth Land, Poul Thage Pedersen

udstilling af billeder
Søndag den 12. september vil der efter
gudstjenesten være fernisering på en
udstilling af Grethe Berndt Hansen. –
Det vil være et udsnit af Grethes forskellige arbejder.
Grethe Berndt Hansen har modtaget
undervisning i tegning, farvelære samt
primært i grafik af lærere udgået fra det
Fynske Kunstakademi, og er optaget som
medlem af Fyns grafiske værksted 2001.
Grethe har udstillet flere forskellige steder, og skal også udstille i forbindelse med
Odense Blomsterfestival 19.-22. august.
Det er Grethes ”Fem brød og to fisk”,
som dekorerer vores jubilæumsskrift.
Ved onsdagsmødet den 15. sept. vil
Grethe fortælle om, hvordan hun arbejder og vise nogle af de arbejdsredskaber, hun anvender.
Helene Sønderby/Poul Borch Nielsen
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Samtaleaften med oplæg fra
Grundtvigs Forum
Torsdag d. 30/9 kl. 19.00
på Odense Fagskole
Fællesmøde med Odense
Højskoleforening
Frihed er det mest omdiskuterede emne
i dagens Danmark. Slå op i avisen og se
de mange overskrifter.
Verden over kæmpes bitre kampe for
folkenes frihed.
I Danmark kan vi glæde os over en
række frihedsrettigheder. Alligevel føler mange, at de indskrænkes i
disse år: Stigende kontrol, aflytninger, kameraer, dna-tests, sammenkørte
registre, selvcensur osv.
Men der oprettes også foreninger og
holdes konferencer til forsvar for friheden, ikke mindst ytringsfriheden.
Det er på tide, at alle disse spørgsmål
diskuteres i en nær folkelig sammenhæng.
Grundtvigsk Forum har udarbejdet et
materiale, som vi vil bruge denne aften.
Til dette arrangement vil også andre
interesserede grupper udefra blive inviteret.
Der lægges op til, at emnet frihed
bliver diskuteret over hele landet i forskellige interessegrupper denne dag..
Frihedsdragen flyver højt; men hvad er
friheden bundet til?

Formanden for Grundtvigsk Forum
Torsten Johannessen vil indlede og
være tovholder.
Pris: kr. 30.- som inkluderer en forfriskning.
Af hensyn til planlægningen bedes
man tilmelde sig enten i kirken eller til
Lisbeth Jensen: lisbeth.jensen@odensefriskole.dk eller Helene Sønderby: helene@mobil.dk

Peter Bastian
Onsdag d. 13/10 kl. 19.00 har vi besøg
af Peter Bastian i Odense Valgmenighed. Aftenen er arrangeret af Odense
Højskoleforening.
Peter Bastian er uddannet i teoretisk
fysik på Københavns Universitet samtidig med, at han uddannede sig til klassisk fagottist på Det kongelige Musikkonservatorium. Han virker i lige høj

grad inden for den klassiske og den rytmiske musik.
Udover at spille har Peter Bastian også
udgivet en bog om musik og bevidsthed
– ”Ind i Musikken”. Bogen blev en bestseller og har været medvirkende til, at
han i dag er meget efterspurgt som foredragsholder i mange sammenhænge.
Se evt. nærmere på www.oh-odense.dk
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Heldagsekskursion til Sydslesvig
- lørdag den 7. maj 2011
Moderne langtursbus med toilet

I forlængelse af Emil Noldeaftenen
med Hans Jørgen Bonnichsen og sammen med Højskoleforeningen bliver
der mulighed for at studere grænselandet i dets mange facetter.

Ankomst til Husum kl.10.00
Frokost på Mikkelberg kl.13.00. Drikkevarer kan købes.
Ankomst Noldemuseet 16.30

PROGRAM:
Vi besøger den danske kirke i Husum,
hvor sognepræst Torben Jørgensen vil
være vores guide. Efterfølgende besøger vi Mariekirken i Husum.
Vi kører til Center for Nordisk Kunst
og Cricket, Mikkelberg, hvor galleriejer Henry Buhl tager imod. Her spiser
vi frokost og ser jubilæumsudstilligen.
Efter frokosten vil formanden for Grænseforeningen Finn Slumstrup redegøre
for aktuelle grænselandsudfordringer
og –opgaver.
Derefter kører vi mod Noldemuseet i
det flade marsklandskab.

Middag kl. 18.00: 2 retters menu incl.
1glas vin
Præcis kl. 19.00 afgang fra Noldemuseet og non stop til Dannebrogsgade
Pris: kr. 525.- inkluderer transport, entreer, guide, foredrag, fortæring som
anført.
Begrænset deltagerantal - max. 55 personer, så hurtig tilmelding.
Bindende tilmelding fra fredag den 27.
august til fredag den 17. september til
Lisbeth Land
mail: land@dsa-net.dk, tlf. 6617 0442
Helene Sønderby
mail: helene@mobil.dk , tlf. 6618 9201

Mødetid: Dannebrogsgade lørdag den
7. maj 2011 kl. 7.15
Afgang præcis kl.7.30 og non stop til
Husum.

Først efter accept af tilmelding betales
til konto reg. nr. 6845 – konto 1334582

Undervejs serveres morgenkaffe.

gudstjenester
Juni måned blev anderledes, idet Inger
Bergeon var sygemeldt. Vi fik hjælp af
Mette Marslund (som gerne vil komme
og hjælpe os – også når Inger har fridag), Thorkild Thaning, som foretog
gudstjeneste og dåb, og af Marianne
Rasmussen (som vi har haft glæde af
som afløser flere gange).
Inger har fået en slem virusinfektion
i luftvejene. Hun er sygemeldt til d. 2.
august.

Lige nu (mens kirkebladet bliver skrevet) er hun i bedring, men der skal ro
og tid til. Vi håber, sommeren vil hjælpe
til, så hendes kræfter vender tilbage. Ferie bliver hun nødt til at holde i løbet
af sensommer/efterår. Af samme grund
vil der i år ikke blive arrangeret frokost
i præstens have – det må vi have til gode
til næste år.
Lone Ejdrup Nielsen
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Lys og vinduer
Der er nu bestilt ny belysning til kirkerummet. Vi har haft set på flere forskellige forslag. Det mest enkle ”Dybbøl-armatursystem” blev det, vi valgte.
Det er små, antrazitfarvede spots, der
monteres på en skinne, der fæstnes på
loftets tværbjælker. Sammen med lysekronerne kan der opnås en middelbelysningsstyrke på 150 lux, hvilket er en
stor forbedring. Der vil blive monteret
lysdæmper og mulighed for at tænde i
sektioner. Opgaven blev løst af Okholm

Lightning i Tønder, opsætning vil blive
foretaget af lokal elektriker i aug. – sept.
Forsatsvinduer er næsten bestilt – vi
vil lige se en model. Uanset hvilken løsning, vi vælger, vil den kunne ses. Så
store vinduer kræver en solid ramme –
og en sprosse (det er muligt, at vi lige
skal vænne os til synet - nemmere er det
nok at vænne sig til, at varmeudgiften
falder!) Vi har valgt at benytte træ, fint
forarbejdet, til ramme.
Lone Ejdrup Nielsen

Gudstjenester
August
1/8
8/8
15/8
22/8
29/8

9.s.e.trin.		
10.s.e.trin.		
11.s.e.trin.		
12.s.e.trin.		
13.s.e.trin.		

September
5/9
14.s.e.trin.		
12/9
15.s.e. trin.		
Høstgudstjeneste
19/9
16.s.e.trin.		
Toner & Tekster
26/9 17.s.e.trin.		

10.00
10.00
10.00
19.00
10.00

Bjørn Krab-Johansen
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Marianne Rasmussen

10.00
10.00

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

19.00

Inger Hjuler Bergeon

10.00

Inger Hjuler Bergeon

Oktober
3/10
18.s.e.trin.		
14.00 Karen Tikøb og Inger H.B.
fællesgudstjeneste med døvemenighed.
Efter hver gudstjeneste er der en ”kop uformel kirkekaffe”, hvis man har lyst.
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Navne og
adresser
Kirken
Odense Valgmenighed,
Dronningensgade 1, 5000 Odense C
www.odensevalgmenighed.dk
Præst
Inger Hjuler Bergeon
Finsens Allé 25, 5230 Odense M
ihb@km.dk
Tlf. 66 12 57 05
– fredag er fridag
Formand
Lone Ejdrup Nielsen
lone_ejdrup@galnet.dk
Tlf. 66 19 29 28
Kirkeværge
Anders Lundsgaard
Tlf. 66 11 64 06
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 65 93 10 04
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84
Kirketjener
Annalise Rasmussen
amta@mail.dk
Tlf. 66 17 59 20
Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 65 96 24 66
Regnskabsfører
Jørgen Hansen
Lærkevangen 15
5210 Odense NV
jorgen.hansen@talnet.dk
Tlf. 66 16 14 93
Redaktion
Poul Borch Nielsen (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Christina Redtz Rønlev
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01

Om at blive medlem af
Odense Valgmenighed
At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse
sognebånd fra sin sognekirke/bopælssogn til et andet
sogn, men her er det så til en valgmenighed.
Man forbliver altså medlem af den danske folkekirke.
I stedet for kirkeskat, som opkræves via skattebetaling,
betaler man et bidrag direkte til valgmenigheden, som
kan fradrages på selvangivelsen. Dermed svarer beløbet
til den kommunale kirkeskat. Man bliver medlem ved at
henvende sig til mig og efter at have udfyldt en formular,
sørger jeg for resten.
En valgmenighed modtager ingen støtte fra stat og
kommune.
Inger Hjuler Bergeon
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