Odense
Valgmenighed

Nr. 3. juni/juli 2010

Hvad med at lade Gud få ansvaret?
Der er en fra valgmenigheden, der
har spurgt mig, om jeg vil skrive noget
om følgende:

Mange af os er også blevet trætte af
den form for Gudstro, der bliver kombineret med blind skæbnetro, hvor man
smider alt det over på Gud, som man
ikke kan/gider/ tør/ vil tage på sine
egne skuldre.
Og i en bestræbelse på at tage ansvaret på sig og ikke blive barnlige og klynkende i forhold til Gud, da har vi måttet
tøve overfor påstande om at lægge ”alt i
Guds hænder”.
Vi bakker, nogle af os, tror jeg, fordi
det er blevet misbrugt som en form for
fromt argument, når mennesker ikke
turde handle eller tænke selv.
Vi bakker, nogle af os, når ”barnetro”,
det tillidsfulde forhold til Kristus, bliver
forvekslet med barnagtig uansvarlighed.

”Der var et menneske, som ikke kunne sove om natten for bekymring.
Hun bekymrede sig for sin mand,
der ikke var rask. Hun lå og tænkte det
værst tænkelige:
Mon han dør? Mon han kan få sine
sundhedstal i orden: BMI og kolesterol
og så videre,
sådan som lægen har foreskrevet?
Mon jeg kan hjælpe ham med at leve
sundere, så han kan få mange gode år
endnu?
Hvad skal jeg gøre, hvis…?
Der var mange søvnløse nætter, hvor
kvinden lå og vendte og drejede sig af
bekymring for sin mand.
Af kærlighed og angst.”

Men så alligevel… der er noget, der
prikker. Der er noget, der rumsterer.
Der er noget, der ikke vil lade os i fred.
For skal begrebet GUD give nogen
mening, så står det vel for en Væren, der
er uden for vores kontrol.
En Væren som har med livs opståen
og dødens indtrængen at gøre.
Hvis Gud er Gud, så er der en stor del
af ansvaret, vi kan lade ligge. Og sige:
hvis du, Gud er GUD, så må Du på banen, når det handler om liv og død. Så
lægger jeg min byrde hos dig.
Så lader jeg det ligge, som jeg ikke har
magt over. Ikke har nogen indflydelse
på. Ikke kan forandre eller gøre noget
ved.
Vejen hen til det er aldrig let. Men
det underlige er, at når man når til det
punkt, hver især, til tider, på hver sin
måde og tit efter tunge timer, så kan
der indfinde sig en lettelse uden lige.

Den, der fortalte mig det, sagde også,
at han på et tidspunkt havde sagt til
denne kvinde:
”hvad med at lade Gud få ansvaret?”
Og det turde han sige, fordi han vidste, at den kristne tro har en stor plads
i hendes liv.
Man bliver helt lettet over sådan et
svar: hvad med at lade Gud få ansvaret?
Jeg kommer til at grine, fordi det er
så indlysende – men samtidig glemmer
vi det.
Vi glemmer det, tror jeg, fordi det er
det modsatte af, hvad vi synes, vi skal.
Vi vil jo gerne handle som ansvarlige
mennesker.
Vi vil gerne være samvittighedsfulde
voksne, der hjælper andre.
Men ansvarsfølelse og unyttig bekymring kan vi ikke altid skille ad.

Det er et punkt, hvor lettelsen kan mærkes i brystkassen, og hvor man hverken
opgiver sin egen andel og indflydelse,
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men hvor man samtidig lægger det fra
sig, som man ikke kan gøre noget ved.

punktvis erkendelse, der skal fornyes
igen og igen. Sjældent en vedvarende
hvile. Men et sted, hvor der er liv og
bevægelse, der er helt forskelligt fra
den livløse resignation, hvor man lammet giver op. Et sted hvor en tillid tager bolig i en.

Det er et slags punkt, som tvivl og tillid har ført én hen til.
Besværligt, dynamisk, sorgfyldt, søvnløst fandt man der hen. Ofte som en

God sommer!
Inger Hjuler Bergeon

Arrangementkalender 2010
3/6
18.00
15/8
10.00
15/9
10.00
18. og 19/9
30/9		
3/10
14.00
13/10 10.00
13/10 19.00

Nordisk stemning: fællesspisning og visesang.
efter gudstjenesten: ”frokost i præstens have”, Finsens alle 25
Onsdagsmøde. Program i næste nummer.
Weekend i Silkeborg; se omtale.
Samtaleaften på Fagskolen om frihed. Arr. OV og OH
Fælles gudstjeneste med Døvemenigheden; derefter kaffebord
Onsdagsmøde
Peter Bastian holder foredrag. Arr. Odense Højskoleforening.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det er de datoer, der foreløbigt er på plads; flere oplysninger i augustbladet.
HUSK 3/6: Fællesspisning kl. 18.00. Visesang ved Michael Abel kl. 19.00.
Pris 40 kr. Tilmelding: seddel i ”den lille stue” eller
mail: lisbeth.jensen3@odense-friskole.dk

Vores glade konfirmander 2010.
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Klostre, hertuger og vine
i Bourgogne og Alsace.
Lørdag den 28. maj lørdag den 4. juni 2011.
Pris (incl. flere middage, frokoster og
entré’er): 7.300 kr.

Odense Valgmenighed indbyder til
Frankrig-rejse i maj 2011.
Guider på turen er Harry og Grethe
Brix samt Inger Bergeon.

Fra august måned vil der ligge folder i
kirke med detaljeret dagsprogram.
Tilmelding fra 1. september.
Flere oplysninger kan fås hos Inger Bergeon eller Poul Thage Pedersen og Helene Sønderby.

Vi har sammensat et varieret program
med ”Brix Vin&Rejser” som arrangør.
Vi skal opleve klostre før og nu, vinsmagning og historie, kunst og frokost i
det grønne.

I begyndelsen af 2011 afholder vi 5
Frankrigs-aftener i valgmenighedskirken.
Her vil forskellige personer fortælle om
Frankrig: dets kultur og natur, vine og
vaner,
sange og musik, historie og nutid.
Disse aftner er også for andre end de,
der skal med på rejsen i maj.
I.H.B.

I flæng kan nævnes: Chagalls glasmosaikker i Metz. Madeleinekirken i Vezelay.
Klosteret Fontenay. Beaune, Bourgognes vinhovedstad med det gamle hospital. Autun. Cluny, Taizé. Vinsmagning
hos økologiske vinbønder. Hertugbyen
Dijon. Le Corbusiers berømte kirke i
Ronchamp. Isenheimeraltret i Colmar.

Eftersommerweekend i
Silkeborg 18.-19. september 2010
Deltag i spændende oplevelser midt i
det smukke søhøjland og vær med til at
gøre et par dages samvær til nogle gode
og indholdsrige timer.
Vi har sammensat et program, hvor vi
begynder lørdag kl. 11 med en sejltur på
Silkeborg søerne. Mødested oplyses senere. Frokost på Ålekroen ved Svejbæk.
Derefter rundvisning på det spændende og nyistandsatte Museum Jorn.
Middag med hyggeligt samvær på hotel
Impala, hvor vi overnatter.
Søndag deltager vi i Gudstjenesten i
Mariehøj kirke og derefter vil der blive
fortalt om kirken. – Frokost på Kunst-

centret Silkeborg Bad med efterfølgende besøg i kunstudstillingen. – Der er
mulighed for en dejlig gåtur i parken.
Pris: kr.1050.- Tillæg for enkeltværelse:
kr. 249,Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen
Tilmelding senest 1.juli til Helene Sønderby: helene@mobil.dk Tlf.: 6618 9201
eller på tilmeldingsseddel i kirken, hvor
der også angives, om man ønsker samkørsel eller selv kører.
Betaling senest l. juli: Beløbet indbetales på Valgmenighedens konto: 0978
6449263, hvor navn og ”Silkeborg” anføres.
Menighedsrådet
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Påskearrangement i kirken
Søndag d. 21-3 blev der holdt påskefrokost
i kirken, hvor vi var ca. 32 børn og voksne.

ikke bage gæret brød, men måtte nøjes
med ugæret brød.

Vi startede med at høre om den jødiske
påskefrokost, hvor jøderne fejrer uddrivelsen fra Egypten. Fortællingen handler om hvordan Israelerne blev holdt
fanget som slaver af Faraoen i Egypten.

I dag spiser jøderne en påskefrokost,
der består af ugæret brød og hvor der
desuden bliver serveret sure, søde, salte
og bitre urter.
Efter fortællingen om den Jødiske påske holdt vi en kristen frokost med lamme- og kyllingekød og salat. Vi holdt
også nadver oppe på gulvet ved alteret.
Her fik vi fortalt om den kristne påske
og om nadverens indstiftelse. Børnene
fik også lov til at smage en oblat.
Det var en dejlig dag for både voksne
og børn.

Gud havde lovet israelerne at de ikke
skulle være slaver og israels folk ville få
deres eget land, det som vi i dag kender
som Israel.
Moses var leder af israelerne i Egypten
og fungerede som guds sendebud. Han
blev pålagt af gud, at de skulle gøre sig
klar til flugten. Under flugten kunne de

Laura, Malthe og MarieLouise Paulsen

Opvaskemaskine:

Parkering:

En velfungerende Miele på 1½ år sælges.
Giv et bud! Henvendelse til Anders Krogh,
toveskraep@hotmail.com, 6596 2466 eller
2138 5259 inden 7. juni.

AOF pladsen er overtaget af andre ejere,
og kan derfor ikke længere benyttes af
Odense Valgmenighed.

Ferie:

Siden sidst

Inger Bergeon holder ferie uge 27,28,29
( 5/7 – 25/7). Oplysning om vikar indtales på telefonsvareren.

Døbte:
Anton Birk Hansen
Magnus Lundehave Risak
Caroline Klevang Nielsen

Forside
Forside og billeder i bladet:

Viede:
Britta Manuela Weber & Erik Lauridsen

Billeder fra Odense Friskoles
Pinseudstilling
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Resumé af Årsmødet i Odense Valgmenighed – Tirsdag d. 16. marts 2010
Ingeborg M. Andersen forlod i løbet
af årets menighedsrådet på grund af
sygdom, ind trådte i stedet suppleant
Anne Grete Pilgaard. Formanden takkede Ingeborg M. Andersen (med buket) for arbejdet i rådet. Der er ansat ny
kirketjener pr. 1. januar 2010; Annalise
Rasmussen afløser Mogens Wissing.

Efter velkomst ved formanden overtog Henrik Sørensen som dirigent.
Formand Lone Ejdrup Nielsen aflagde beretning med kort gennemgang af
årets begivenheder, hvor der blev lagt
vægt på gudstjenesterne. Årets konfirmandhold har været store, men forberedelsen er gået godt. Der har også været
aktiviteter for kirkens mindste, og der
har været fokuseret på fastholdelse af
unge medlemmer. Et andet fokuspunkt
har været samarbejdet med Højskoleforeningen, som også benytter den lille
stue til læsekredse. Onsdagsmøderne er
fortsat velbesøgte, der har været afholdt
frokost i præstens have, fransk gudstjeneste og foredragsweekend med emnet
”Det fremmede og det kendte”.
Kirken som bygning har der også været fokus på med ny måtte i våbenhuset
og maling af den lille stue. Det næste,
der tages fat på er vinduerne og forbedret belysning. På Finsens Allé er køkkenet skiftet ud, og der er indkøbt ny
præstekjole. Kirkens ansigt udadtil er
der også fortsat fokus på.

Præst Inger Hjuler Bergeon aflagde
beretning med tak til alle, der har ydet
en indsats i det forløbne år. Præstens
beretning havde også fokus på gudstjenesterne og det liv, der som en naturlig
del heraf opstår i form af arrangementer, hvor også ikke medlemmer deltager.
Både regnskab og budget blev efterfølgende godkendt.
Efter valg til menighedsrådet var der debat, hvor flere medlemmer – såvel gamle
som nye – kom med konstruktive forslag
og kommentarer.
Konstituering af menighedsråd
Efter et veloverstået årsmøde konstituerede menighedsrådet sig med Lone Ejdrup Nielsen som
fortsat formand,
Poul Borch Nielsen som næstformand,
Anders
Lundsgaard som
kirkeværge
og
Anders
Krogh
som kasserer.
Derudover blev
der nedsat nogle
udvalg, der som
arbejdsg r upper
vil fokusere på
forskellige aktiviteter for menighedens medlemmer:
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•

•
•

Aktivitetsudvalg; Lone Ejdrup Niel
sen, Inger Hjuler Bergeon, Lisbeth
K. Jensen, Jørgen Findsen, Anne
Grete Pilgaard og Helene Sønderby.
Børneaktivitetsudvalg; Inger Hjuler
Bergeon og Christina Rønlev.
Redaktions- og PR-udvalg; Inger
Hjuler Bergeon, Poul Borch Nielsen
og Christina Rønlev.

Menighedsrådet ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejder
med fokus på vores fælles menighed,
meningsfyldte gudstjenester og spændende aktiviteter til gavn for alle menighedens medlemmer fra de mindste
til de ældste.
		

Christina Rønlev

Gudstjenester
Juni
6/6
13/6
20/6
27/6

1.s.e.trin.		
2.s.e.trin.		
3.s.e.trin.		
4.s.e.trin.		

10.00
10.00
10.00
10.00

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Juli
4/7
5.s.e.trin.		
11/7				
18/7				
25/7				

10.00 Inger Hjuler Bergeon
ferielukket
ferielukket
ferielukket

August
1/8
9.s.e.trin.		

10.00

Inger Hjuler Bergeon

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

Billeder fra udstillingen d. 6 maj.
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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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