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At lege med det fremmede
Det er snart Fastelavn og alle børn klæder sig ud. Alle voksne har prøvet at
klæde sig ud. Og mange voksne hjælper
børnene med at finde kostumer og få
sjove idéer til tilbehør.
Når vi klæder os ud, så leger vi med
noget, der til hverdag er fremmed for
os.
Vi kan være Spiderman eller Harry
Potter, heks, kat eller jordbær. Noget vi
ikke plejer at gå rundt og være.
Da jeg var lille, klædte vi os tit ud som
kinesere, for det var eksotisk den gang.
Vi havde nogle små runde hatte med en
sort, flettet hårpisk i nakken. Så var det
en begyndelse. Vi kunne også være zuluer; det krævede en del sovsekulør og
en del bast, men især et bad bagefter.
Når vi klæder os ud, så leger vi med
det, der er fremmed for os. På den måde
gør vi det fremmede til vores eget. Det
bliver ufarligt.

pjattet og få vilde idéer. Så det er rigtig
farligt, hvis vi glemmer at lege.
På et kreativt center i Norge for billedkunstnere, arkitekter, tekstforfattere
og designere så jeg deres fælles møderum. Bordet var beklædt med at stort
bil-tæppe, sådan et med veje og huse,
som man kan købe i Tæppeland og lege
med sine biler på. De havde ikke lagt
det på gulvet, men på selve konferencebordet, hvor der også var legetøjsbiler i
alle farver. Så kan de sidde og lege med
biler, mens de holder møde og planlægger aktiviteter. Nogle vil måske kalde
det pjat og pop, andre vil sige: sikke en
god måde at løsne sine tanker på.
Når vi læser noget fra H.C. Andersen
og Søren Kierkegaards tid, så kan vi
se, at der dengang var en populær leg,
som de kaldte: ”at lege fremmede” eller
”komme fremmede.” Legen var en form
for gætteleg, hvor nogle legede ”fremmede” og andre skulle tage imod og
gætte, hvem det kunne være.
Bare navnet ” at lege fremmede” åbner ens tanker.
Begge de to alvorlige herrer bruger
netop denne leg i deres forfatterskaber
til at udfordre vores tryghed ved det
kendte. For de vil have os til at se. Se på
os selv, se på hinanden. Skifte perspektiv og opdage nyt.

Det har mennesker altid gjort ved at
lege.
At lege gør os i godt humør. Og når
vi er i godt humør, så leger vi. Det bider
sig selv i halen som en vidunderlig ting.
Når vi leger, glemmer vi for en stund
de grænser, vi ellers sætter om os selv og
vores opførsel.
Vi kan lege med noget, der måske ellers ville have gjort os småbange eller
afvisende.
Når vi leger, er det i orden at være

I.H.B.
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Arrangementskalender 2010
7/2
10.00
gudstjeneste med konfirmandernes billeder
9/2
18.30
”Kristendom for begyndere og let øvede”
		Bibliodrama over Emmaus-fortællingen med Henning
Sørensen, Århus. 18.30-21.15.
10/2
10.00
Onsdagsmøde: rundvisning på Fyns Kunstmuseum.
28/2
10.00
efter gudstjenesten: fernisering af Matthias Kempendorfs
		
fasteudstilling ”Passio”. Se omtale.
5/3
19.00
foredrag: Martin Schwarz Lausten: Danmark og jøderne i
		
nyere tid. *
6/3
10.00
foredrag: Niels Henrik Arendt: Er det den samme Gud ? *
6/3
12.00
frokost *
6/3
13.00
sange fra hele verden ved sangkoret Con Moto *
6/3
13.30
foredrag: Birgitte Kofod Olsen: Mangfoldighed – når
		
vi er lige, men ikke ens. *
10/3
10.00
Onsdagsmøde: Bo Haug om Firenze og Medici-familien.
16/3
19.00
Årsmøde. Se omtale.
21/3
14.00
Påske for børn. kl. 12:30.
31/3
18.30
Kirkevandring for kirkerne i Odense. Mødested: Vor Frelsers.
7/4
19.00
Læsekredsene indbyder til foredrag med Niels Brunse.
10/4
16.00
Rytmisk koncert i kirken
5/5
13.00
Forårsudflugt: med bus til Hindsholm. Kunst undervejs.
		
Kaffe og fortælling på Birgit og Svend Jørgensens gård.
9/2 i studierækken om Lukas som fortæller skal vi denne aften lege os ind i en
fortælling med en professionel igangsætter. Tilmelding er nødvendig. 75 kr.
10/2 Vi skal se den udstilling, som Fyns Kunstmuseum åbnede i efteråret
2009 med dansk kunst gennem tiden. Vi mødes kl. 10.00 foran Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13. Rundvisning kl. 10.15. Kaffe ca. 11.15. Entré: 35 kr.
*foredragsdagene: ”Det fremmede og det kendte.”
Se pjece. Tilmelding hos Inger Bergeon.
31/3: Kirkevandringen finder sted aftenen inden Skærtorsdag. Den begynder
18.30 fra Vor Frelsers kirke, Ejbygade og går til Munkebjerg kirke.
29.-30. maj: Årsmøde i Skanderup

Forside

Siden sidst

Forsidebillede:
Paul Klee, New Harmony, 1936

Døde:
Børge Kjær Larsen
Conrad Sarsgaard Gramm Denize
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Sælges!
Køkkenet i præsteboligen på Finsens
Alle er blevet moderniseret.
Som følge heraf sælges opvaskemaskinen fra det gamle køkken.
Det drejer sig om en Miele som kan
købes for kr. 3.000,00 hvilket er ca. halv

pris for en 1 1/2 år gammel maskine.
Henvendelse til Anders Krogh.
Mail: toveskraep@hotmail.com
Tlf.: 6596 2466 , Mobil 2138 5259

Tanker fra et nyt medlem
også godt hørt om kirkekaffe før - så
mon ikke det var det, det gik ud på? - - Men kunne jeg lige være sikker? For
hvis det var det - var det så ikke noget
jeg kunne læse mig til - eller noget der
blev sagt? - og var det egentlig noget der
var forventning til at man deltog i?
Jeg kom hurtigt i menighedsrådet - og
fandt også ud af at det var kirkekaffe og at alle var velkomne - men min tanke
om at det var noget "hemmeligt" noget,
kunne jeg ikke helt slippe, og det jeg nu
vidste, kunne andre nye jo ikke nødvendigvis vide.

Måske kan jeg med 2½ år som medlem
af Odense Valgmenighed ikke længere
kalde mig et ny - og dog - for nogle er
valgmenigheden et sted, man har været
tilknyttet, siden man kom til verden.
Så i det lys - føler jeg og min familie
os stadig som nye medlemmer af valgmenigheden.
Da jeg tænker, at det må være et ønske, at der til stadighed kommer nye
medlemmer til - og at de skal føle sig
velkomne - har jeg gjort mig nogle tanker om, hvad jeg som ny i kirken forundredes over.
Den første gang jeg gik hjem fra gudstjeneste, så jeg godt der blev skubbet et
rullebord ind i kirken. - Hvad er mon
det? tænkte jeg - mon der skal være
møde efter gudstjenesten?
Næste gang jeg var til gudstjeneste
skete det samme.... nåe - jeg havde da

Egentlig er det jo bare en lille ting men måske har det en større betydning,
når man skal få nye til at føle sig velkomne. Måske har man ikke lyst eller tid til
at deltage - men der er meget forskel på
om man bliver budt - og kan takke nej eller om man går med en fornemmelse
af, at det nok er for de "udvalgte".
Derfor vil der nu stå under gudtjenestetiderne i kirkebladet - og på opslagstavlen, at der er kirkekaffe.
Kirkekaffen er ganske uforpligtende
- men man er meget velkommen til at
blive og få en kop kaffe og en snak med
andre medlemmer efter gudstjenesten.
Anne Grete Pilgaard
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OG MOR; MAN MÅ LØBE DERINDE
- Påske for børn, søndag den 21/32010 kl. 12:30
Valgmenighedens børn har efterhånden mødtes et par gange i kirken for at
have det sjovt, stifte bekendtskab med
kristendom, lære kirkerummet at kende og finde et venskab børn og voksne
imellem.
Børn er vigtige for vores kirke; de er
en del af vores gang i kirken både til
hverdag og til fest. Vi introducerer dem
til vores fællesskab i dåben og gennem
deres børneår må deres oplevelser med
kirken og de kirkelige handlinger være
i tråd med denne introduktion og føre
dem sikkert frem til at være dus med vores menighed til gavn for både de voksne og børnene.
Ved et af vores arrangementer for
børn i kirken havde min datter på 6 år
en veninde med, som ikke er vant kirkegænger. Vi lavede mange sjove ting den
eftermiddag, men det første hun berettede for sin mor, da hun blev afleveret,
var; ”og mor; man måtte løbe derinde”.
Denne kommentar har bidt sig fast i min
bevidsthed. For mig er det et synligt bevis på, at børn har et eller andet forhold
til kirken, og vi kan hjælpe dem til et
sundt og naturligt forhold ved at tage
dem med til forskellige arrangementer
i kirken. Efter vores arrangementer for
børn i kirkerummet kan jeg klart se en
genkendelighed hos mine egne 2 børn,
som betyder, at de har fået en forståelse
for kirken og de forskellige ”rum”, som
den indeholder. Der er et ”rum” for leg
og løben i kirken, og der er et ”rum” for
fred og kirkelig åndedrag som en gudstjeneste en søndag byder på.

langt bord og nyde et påskemåltid mens
bibelske fortællinger om påsken skal inspirere os til nogle sjove aktiviteter som
afslutning på dagen.
Mød op i kirken søndag den 21/32010 kl. 12:30 med dine børn og gerne
deres venner eller veninder og lad os
sammen byde påsken velkommen.
Christina Redtz Rønlev

Til vores næste arrangement for børn
skal vi ikke løbe i kirken, men dække et
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Prunkløs udstilling i kirken
Fra den 28. februar til den 18. marts har
vi en lille kunstudstilling i kirkerummet.
Det er en udstilling til faste-tiden.
Den hedder PASSIO, som både kan
betyde lidelse og lidenskab.
Det er en installation af forskellige sager, der er sat sammen på en prunkløs,
ja, nærmest primitiv måde.
Det primitive og grundlæggende ved
akse, støv, jord, voks, torne, råt træ giver
en dyb oplevelse af, hvad faste handler om.

Faste er en tid til eftertanke over vores
liv, lidelse og lidenskab. Det, der sker os,
det vi gør.
Matthias Kempendorf fra Rendsburg
har lavet tingene.
Indtil 2009 var han præst ved Christ
Kirche i Rendsburg.
Ved gudstjenesten den 28. februar
kl.10 har vi ”fernisering”, hvor Matthias
og hans kone Marion vil være tilstede.
				
IHB
Oversættelse af herstående digt:
Passio
leve og lide
kaos orden
natur kultur
tillid forræderi
håb skuffelse
drøm opvågnen
jord, aske og støv
fremmedhed hjem
helbredelse smerte
være nogen
være ingen
lide og leve
lidenskabeligt
leve.

Årsmødet i Odense Valgmenighed
Tirsdag d. 16. marts 2010 kl. 19:00
- nøglen til medbestemmelse

vores menighed og utrolig vigtig i forhold til det kommende års arbejde og
retning. Årsmødet er alle medlemmers
mulighed for at komme til orde og få
indflydelse. Det er en spændende aften,
hvor vi ser tilbage på året, der gik og
året, der kommer. Det er en mulighed
for at tænke tilbage på Valgmenighe-

Hvorfor komme til årsmødet i Odense
Valgmenighed? Er det nu blot endnu en
”generalforsamling” med beretninger
og tørre regnskabstal? Er det blot endnu et arrangement, hvor menighedsrådet og præsten stiller op og beretter og
informerer.
NEJ, årsmødet er en levende del af

Fortsættes på næste side...
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dens arrangementer, gudstjenester og
gode stunder. Reflektere over de ting,
vi som menighed har oplevet sammen
og være medbestemmende omkring
de ting, vi skal foretage os i den kommende tid.

skab, drikke en kop kaffe og nyde kagebordet.
Så vel mødt d. 16. marts til et tilbageblik, til nye tanker, medbestemmelse og
hyggeligt samvær!

Derudover er det en mulighed for at
møde hinanden, nyde hinandens sel-

Christina Redtz Rønlev

Gudstjenester
Januar
31/1 septuagesima
14.00
			

Claus Kaas Johansen
OBS ændring.

Februar
7/2 seksagesima
10.00
			
14/2 fastelavn
10.00

Inger Hjuler Bergeon		
konfirmander medvirker
Inger Hjuler Bergeon

21/2 1.s.i fasten

Inger Hjuler Bergeon

10.00

28/2 2.s.i fasten
10.00
			

Inger Hjuler Bergeon
Fernisering af udstilling

Marts
7/3 3.s.i fasten

10.00

Inger Hjuler Bergeon

14/3 midfaste

10.00

Inger Hjuler Bergeon

21/3 Mariæ Bebudelse

10.00

Inger Hjuler Bergeon

28/3 Palmesøndag

10.00

Inger Hjuler Bergeon

Ved hver gudstjeneste er der en ”kop uformel kirkekaffe” for
enhver, der 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. 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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