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Konger og hyrder:

to symbolerom at lede eller at blive fundet
Der er to grundforhold, som julen
handler om. Det ene er, når mennesker
leder og søger. Det andet er, når mennesker bliver opsøgt og fundet.
Det ene juleevangelium hos Mattæus
handler om 3 vismænd, som søger.
Det andet juleevangelium hos Lukas
handler om hyrder, der bliver opsøgt.
Vismændene eller de hellige tre konger og hyrderne på marken er derfor
grundsymboler i julesalmer og krybbespil.
De to grupper symboliserer nemlig to
basale erfaringer i menneskers liv.

Til hver enkelt. Godt eller ikke-godt.
Erfaringer. Livsforhold. Ting, der sker.
Ting, der sker os. Og det er som om,
at det ikke er os, der leder, men noget
kommer os i møde. Og ændrer os. Former vores liv i retninger, vi ikke havde
valgt.
Vi kan kalde det livet eller tilværelsens
gang. Religiøst kalder vi det skæbne.
Som kristne bekender vi, at det er Gud
som Helligånd, der skaber liv og håb.
Lukas fortæller det med historien om
hyrderne, der julenat blev opsøgt af en
engleskare, som overfaldt dem med lys
og klang, så de måtte forlade, hvad de
var i gang med og gå til barnet.

Den ene erfaring er, at vi ønsker noget og længes efter det og går for at
finde det. Er på vej. Vil noget. Vil noget
mere. Har en anelse om det. Bliver ved.
Holder ud. Holder fast. Søger og leder.
Det kan være eksistentielt og hedde
mening og fremtid. Det kan være religiøst og hedde håb, tro og Gud. Som
kristne kalder vi det Jesus, for han var
den levende gud på jorden og er som
Kristus stadig til stede.
Mattæus fortæller det med historien
om stjernen, som ledte vismændene på
vej. Og de gik og de gik og de gik. Efter
stjernen. Og de gik forkert. Og de fandt
vej. Vejen var ikke ligetil og uden fejltagelser. Men de blev ved og til sidst fandt
de barnet.

Det er barnet, der er centrum for
både konger og hyrder. Om de leder
selv eller de bliver opsøgt, så er det barnet, det hele fører til.
Barnet er guds krop på jord. Barnet
er tegn på, at gud er i vores liv.
Det giver vi udtryk for på mange forskellige måder: i håb og handling, i tro
og fællesliv, i salmer og musik, i bøn og
stilhed. Vi har mange forskellige måder
til at udtrykke, at gud er levende i vores
liv.
Jul er, at vi tilbeder barnet ligesom
kongerne og hyrderne.
Tilbedelsen kan være tak som kongernes gaver. Eller tillid, som hyrdernes, da
de gik til krybben.

Den anden erfaring er, at vi bliver opsøgt. Der sker os noget. Der hænder os
noget. Der er noget, som kommer til os.

Glædelig jul
Inger Hjuler Bergeon
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Arrangementskalender 2009-2010
2009
2/12
19.30
3/12
17.00
		
6/12
19.00
10/12 19.00
14/12 19.00
20/12 10.00

4. Sct. Georgsgildes Advents-støttekoncert
Læsekredsene indbyder til Yakoubians hus. Filmen vises.
Derefter foredrag Anna-Karin Guindy. (se pjece i kirken)
Aftengudstjeneste med gløgg og æbleskiver bagefter.
Stige Friskoles adventskoncert
Fransk julegudstjeneste (se omtale)
De 9 læsninger – gudstjeneste med salmer og musik

2010
5/1
19.00
		
7/1
19.00
13/1
10.00
19/1
19.00
21/1
19.00
24/1
10.00
9/2
18.30
		
10/2
10.00
5/3 og 6/3
10/3
10.00
7/4
19.00

Helle Nonveds læsekreds om årets bogvalg 2010.
I den lille stue. Alle er velkomne til at deltage.
Læsekredsene indbyder til foredrag med David Bugge
Onsdagsmøde
Stumfilmen ”Køresvenden” vises med musik af Torben Krebs
Kristendom for begyndere og let øvede: Lukas som fortæller
Efter gudstjenesten: Info-møde for nye konfirmander
Kristendom for begyndere og let øvede: Lukas som fortæller
med Henning Sørensen, Århus.
Onsdagsmøde: rundvisning på Fyns Kunstmuseum
Foredragsweekend, se vedlagte pjece
Onsdagsmøde: Bo Haug om Firenze og Medici-familien.
Læsekredsene indbyder til foredrag med Niels Brunse.

UNICEF: Julekort fra FN’s børneorganisation sælges ved to adventsarran
gementer i kirken: Ved adventsmødet den 26. november kl. 19 og ved Jule
koncerten den 2. december kl. 19.00.
Jubilæumsbogen: Vi har endnu og lægger dem frem i juletiden til fri af
hentning.
Højskoleforeningens Læsekredse, der mødes i ”den lille stue” afholder
indimellem fællesmøder med gode foredrag eller film i kirken, og ALLE
er naturligvis velkomne.

Siden sidst
Døbt:

Asbjørn Hørup Larsen
Silje Fogh Larsen
Viede: Nicoline Skræp Krogh og
Ulrik Fruehøj Larsen
Døde: Erik Madsen
Else Christensen
Helga Koch

Forside
Forsidebillede:
Diego Velazquez, 1619. Prado museet,
Madrid.
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PArkering
For at afhjælpe parkeringsproblemerne
omkring kirken har vi kontaktet Euroejendomme i København, der administrere ejendommen på Vestre Sta
tionsvej, hvor AOF tidligere holdt til.
Vi har fået tilsagn om at måtte benytte
parkeringspladsen med indgang fra
Dronningensgade i forbindelse med
kirkelige handlinger i vores kirke.

Trods øvrig skiltning må I parkere på
arealet i forbindelse med gudstjenester
og andre arrangementer i kirken. Vi
har fået tilsagn om at portene ikke lukkes uden vi får anden ordre.
Anders Lundsgaard

Fællesaften
”Køresvenden” i 1912 og Victor
Sjöström lavede filmen i 1912. Selvom
det er en gammel sag er det stadig en seværdig film, som er blevet kaldt en international filmklassiker. Filmen blev kendt
og berømt for et nyskabende sprog og
skrækindjagende scener, og både Chap
lin og Ingmar Bergman roste filmen.
Handlingen i stumfilmen udspiller
sig en nytårsnat, hvor den fordrukne
voldsmand David lige inden midnat dør
og genopstår som undersåt på ligvognen kørt af Dødens Sendebud. I løbet
af den lange nat bliver synder bekendt
og sjæle reddet og i flashbacks får man
indblik i Davids liv, der med flasken som
det vigtigste element i hans alkoholiske
tilværelse har været en lang række af
elendigheder.
Inger Bergeon, præst i Odense Valgmenighed, har stort kendskab til Selma
Lagerlöfs forfatterskab og vil derfor introducere filmen ud fra romanen.
Så der bliver både litteratur og film
samt musik, du ikke tidligere har hørt.
Pris: 30 kr. som inkluderer forfriskning. Betales ved indgangen. Tilmelding ikke nødvendig.

Fællesaften for Odense Højskole
forening og Odense Valgmenighed.
med organist Torben Krebs
Orgelimprovisation til Selma Lagerlöfs
”Køresvenden”. Tirsdag den 19. jan.
2010 kl. 19 i kirken.
Det vil blive en virkelig stor oplevelse,
når organist Torben Krebs vil lade sig inspirere af og improvisere over den internationale filmklassiker ” Køresvenden”
efter Selma Lagelöfs roman.
Torben Krebs er organist ved Ansgars
kirke og er en af de mest anerkendte organister i Odense. Han er uddannet ved
Det fynske Musikkonservatorium og har
siden sin debutkoncert i 1992 afholdt
utallige koncerter både i ind- og udland,
ligesom han har været prisvinder ved
internationale orgelkonkurrencer.
Torben Krebs har et bredt repertoire og
har specialiseret sig i orgelimprovisation.
Selma Lagerlöf skrev romanen

Helene Sønderby
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Adventskoncert

Adventstiden og den kommende jul bydes velkommen med en koncert i kirken
den 2. december kl. 19.30.

Der er lagt op til en god aften, hvor
adventstiden bydes velkommen.
Overskuddet ved koncerten doneres
til det frivillige arbejde på Hospice Fyn.
Lad os sammen holde traditionerne i
hævd og i fællesskab byde julemåneden
velkommen.
Prisen for koncerten er kr. 70,00.
Billetter sælges ved indgangen.

Hjallese kirkes pigekor under ledelse
af Anita Samsing indleder koncerten.
Thomas Storm kommer og synger nogle af julens smukke sange akkompag
neret af Jørgen Groth-Andersen. Jørgen
Groth-Andersen vil også akkompagnere
Carsten Sindvald, der spiller på sin Saxo
fon. Naturligvis skal vi også selv synge.

På genhør
4. Sct. Georgs Gilde

Fransk-sproget gudstjeneste
Fransk-sproget gudstjeneste mandag
den 14. december kl. 19.00
Il est né, le Divin enfant...
Mandag den 14.december kl. 19.00
har vi julegudstjeneste med franske
salmer og læsninger i valgmenigheds
kirken.
Vi har fået idéen fra Paarup kirke,
hvor de i advent holder en tysk og en
engelsk julegudstjeneste.
Da vi har kendskab til mange fransksprogede i Odense og på Sydfyn, som
enten kommer fra Frankrig eller fra
fransktalende lande i Afrika, syntes vi,

at det var en oplagt idé også at holde en
gudstjeneste på fransk. For det sprog,
som vi først hørte om julen på og den
musik, som vi som små forbandt med
jul, har sin helt egen plads i sindet.
Det er i koordination med Paarup kirke, som har tysk gudstjeneste den 15.december og engelsk den 16.december. Vi
har fælles plakat om de 3 gudstjenester,
som vil blive hængt op relevante steder.
Alle er velkomne. ( for ikke-fransktalende vil der være ”hjælpetekster”)
					
Inger Hjuler Bergeon
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Ny kirketjener
i Odense Valgmenighed
”Hvordan kommer Odense Valgmenighed til at mærke dig som kirketjener?”
Annalise fortæller mig med stor
entusiasme, om sin fornøjelse ved at
komme i kirken og opleve roen og
glæden ved sangen. Annalise vil natur
ligvis gennem sit personlige engagement sætte sit præg på jobbet som kirketjener. Hendes store interesse for
blomster og blomsterdekorationer vil
som en naturlig del af jobbet betyde en
smuk pyntning af kirken både til hverdag og til højtider.

Under en hyggelig telefonsamtale med
Odense Valgmenigheds nye kirketjener,
som starter pr. 1. januar 2010 fik jeg stillet nogle spørgsmål, der kan give os et
billede af Annalise.
Jeg spurgte Annalise; ”Kan du
fortælle menigheden lidt om dig selv?” .
Annalise er 54 år og gift med Arne.
Sammen har de 2 voksne piger. Annalise og hendes families indgangsvinkel
til Odense Valgmenighed startede, da
hendes ældste datter skulle konfir
meres, og gennem Ådalskolens tilsynsførende Bjørn Krab-Johansen blev hun
introduceret til menigheden, og familien har været medlemmer lige siden.

”Hvordan har du forberedt dig til Nytårsdag, når du første gang gør Odense
Valgmenighed klar til gudstjeneste?
Annalise har gennem de sidste 3
uger været på kursus gennem Dansk
Kirketjenerforening, hvor der både på
dagskurser og slutteligt på et internatkursus har været rig mulighed for at
møde andre kirketjenere og få inspiration og gode ideer. Jeg kan kun sige, at
vi i Odense Valgmenighed bestemt har
noget at glæde os til.

Annalise har gennem en periode
været menighedsrådsmedlem og derigennem stiftet bekendtskab med mange
aspekter af Odense Valgmenighed, bl.a.
ansættelse af ny præst og da også en
kirketjenertjans i ny og næ. Så Annalise
må siges at være godt på hjemmebane,
når hun Nytårsdag starter ud.
Rent arbejdsmæssigt har Annalise
været ansat hos TDC i 31 år, men som del
af en fratrædelsesordning, valgte hun at
tiden var inde til at prøve noget nyt.

Derfor lad os sammen byde Annalise
velkommen som kirketjener.
Christina Redtz Rønlev

Onsdagsmøder i kirken
På flere måder kan det være et privilegium at høre til gruppen, der har tid
til og mulighed for også at kunne følge
kirkens onsdagsmøder.
Her bydes på mange forskellige
emner, oplysende, oplivende, og på
hver sin måde givende.
Møderne lever op til de grundtvigske

traditioner med bl.a. foredrag/
fortælling, højskolesange og samvær om
kaffebordet, hvor synspunkter udveks
les og fællesskabet styrkes.
Friskt i erindringen står et onsdagsmøde, hvor der på fremragende vis blev
Fortsættes på næste side...
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fortalt om Fridtjof Nansen, som de fleste
af os kun kender som polarforsker. Her
fik vi et helhedsbillede, som bl.a. gav indsigt i hans store internationale fredsarbej
de, belønnet med Nobels fredspris,
hjælpeaktionerne for landflygtige og
Nansenpasset, som blev et internationalt
legitimationspapir for statsløse.

En lydhør forsamling fik ny, stor
viden med sig. Virkelig et onsdagsmøde
af høj karat, som mange havde glæde af
at deltage i.
			
Inge Kiertzner

Gudstjenester
December
6/12 2.s.i advent
19.00
			
			
13/12 3.s.i advent
10.00
14/12 Fransk gudstj.
19.00
20/12 4.s.i advent
10.00
			
24/12 Juleaften
14.30 og
		
16.00
			
25/12 Juledag
10.00
			
Januar
1/1 Nytårsdag
16.00
			
			
3/1 Helligtrekongers sønd. 10.00
10/1 1.s.e.Hel.3 Konger
10.00
17/1 2.s.e.Hel.3 Konger
10.00
24/1 Sidste s.e.Hel.3 Kong. 10.00
31/1 Septuagesima
10.00
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Inger Hjuler Bergeon
Gløgg og æbleskiver 		
bagefter
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon m.fl.
Inger Hjuler Bergeon
De 9 læsninger
Inger Hjuler Bergeon
Christina Enig, fløjte
Inger Hjuler Bergeon
Liana Sindvald, violin

Inger Hjuler Bergeon
Finn Henriksen, saxofon
og Liana Sindvald, violin
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Per Fisker
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
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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. 66 11 85 60
Kirketjener fra 1.1.2010
Annalise Rasmussen,
Blåklokkevej 55,
5250 Odense SV
Tlf. 6617 5920
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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