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Sommer og symboler
Der er ikke mange symboler, der kun
kan signalere een ting. Men det kan ordet SOMMER.

har fået sindene i kog. I Avignon er det
et foto fra 1987, som ingen tog anstød
af, da det blev udstillet første gang
samme år. Men da man så opdagede,
hvad det var lavet af, så gik folk amok.
Det er kunstneren Andres Serrano, der
i et glas med urin og lidt blod sænkede
et lille plastikkors ned, og så tog han
et billede i en særlig belysning. Dette
forstørrede han op, udstillede og vandt
konkurrencen. De fleste var begejstrede. For det var så smukt. Et overjordisk,
gyldent lys og et kors der svæver i det.
Der var dog nogen, der syntes, at det var
for putte-nuttet.
Indtil kunstneren sagde, at det var et
plastikkors sænket i et glas med urin
og blod. Så gik USA amok. En katolsk
nonne og kunstkender prøvede at redde manden ved at sige, at enhver af os
er født mellem blod og urin og det viser
netop at Jesus var et menneske. Men det
beroligede ingen.
Hver gang dette billede, kaldet Piss
Christ, udstilles, går folk amok. Måske
tror de, at det hører sig til.
I Avignon havde det hængt fra december 2010 uden problemer. Indtil forårsmånederne 2011, hvor en gruppe fik øje

Med det samme signalerer det sol og
vind, blå himmel, fejende skyer, frisk
luft og varme. Sommer er et ord, der
næsten skaber sommer inde i os.
Sommer kan dårligt signalere andet
end een ting. Men det kan næsten alle
andre symboler.
Et symbol er et koncentreret tegn,
som bærer en masse betydning med sig.
Et symbol er jo opstået ud af en virkelighed. Ud af en hændelse. Frem af noget,
der er oplevet eller erfaret.
For dem, der kender sammenhængen, er det fuldstændig klart, hvad symbolet betyder. Men er man længere fra
eller ser man det udefra og kender ikke,
hvad det opstod af, så giver symbolet
ingen mening. Eller man kan give det
den mening, man ønsker. Sådan opstår
et symbols mange betydninger.
Alle symboler er flertydige. Kan bruges og tolkes forskelligt – og så har vi
balladen.
Lige nu er der ballade i Avignon og
i Vejen. Det er Kristus og en trold, der

på det og der var store demonstrationer
i Avignon hele påsken, hvor det til sidst
blev udsat for hærværk.
I Danmark har vi ”trold der vejrer kristenblod.” Det kan også skabe tekst-TV,
avisomtale og rav i den.
For over 100 år siden var det Søren Kierkegaard, der var fræk. Han sagde, at
det kors, som Jesus var blevet henrettet
på, nu var blevet til et guldkors, som bisperne bar på maven; og det så han ikke
meget efterfølgelse i. Det blev han ikke
populær på.
Det er ikke rart at blive rystet ud af roen.
Det kan ingen af os lide. Og når vi f.eks.
om korset virkelig opdager hvilken hen-

rettelses-ting det var, så får vi næsten
kvalme. Jeg tror, det er en af grundene
til, at vi gør det til et symbol, for det kan
vi holde ud at se på. Men bliver det kun
til guld, sølv og ædelstene, så er det måske for meget i den modsatte grøft af den
oprindelige begivenhed.
Nu er det sommer. Og det betyder frisk
luft, sol og lys i sinde. Det betyder også
pinse og høj himmel. Det er der mere
glæde og liv i, end at rase over et kunstværk. For pinse er en fest for mangfoldighed. Og så må vi tage os sammen; øve
os i at være højsindede, hvis en af vores
ligtorne bliver trykket lidt.
Inger Hjuler Bergeon

Udflugt til københavn
– torsdag d. 8. september 2011

Et tilbud til medlemmer af Odense
Valgmenighed og Odense Højskoleforening.

Poul Thage Pedersen og Lisbeth Land
har arrangeret turen.
Pris: 450 kr, som inkluderer transport,
entréer, guide, foredrag, fortæring
(ekscl. drikkevarer).
Der kan max. deltage 55 personer, så
hurtig tilmelding fra uge 33 er nødvendig!
Bindende tilmelding fra den 15.
august til den 19.august hos:

Torsdag den 8. september er der udflugt til København med afgang kl. 7.15
fra Dannebrogsgade. Først besøges Frihedsmuseet kl. 10.00. Efter frokost på
Vartov kl. 12 går man til Nationalmuseet for at se særudstillingen: „Dansk
Vestindien – en koloni bliver til” kl.
13-14.30. Her fortæller næstformanden
for Dansk-Vestindisk Selskab, stud.mag.
Jonas Møller Pedersen
Der drikkes fødselsdagskaffe i anledning af Grundtvigs fødselsdag på Vartov.
Kl. 15.30 er der foredrag ved Niels Henrik Arendt, biskop i Haderslev om det
fremtidige forhold mellem stat og kirke.
Man kører fra København kl. 17.30 og
er på Dannebrogsgade kl. ca. 19.30.
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Lisbeth Land
Mail: land@dsa-net.dk
Tlf: 66 17 04 42
eller hos
Inger Hjuler Bergeon
Mail: ihb@km.dk
Tlf: 66 12 57 05
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Arrangementkalender 2011
Juni
7/6
19.00
		
12/6
10.00
		
13/6
14.00
August
14/8
10.00

Orglets Dag: koncert ved en af de organister, der deltager
i Carl Nielsen Orgelkonkurrence & Festival. Se omtale.
klarinettist Mats Ringaby medvirker ved gudstjenesten.
glas-og drivtræs-skulpturer om pinseild udstilles.
2.pinsedag: fællesgudstjeneste i Eventyrhaven v/ kirkerne i Odense
gudstjeneste med frokost i præstens have kl. 11.30

September
7/9
10-12		
8/9
7.15-19.30
			
28/9
19.00-22.00

Onsdagsmøde/Fortællecafé:
OV og OH inviterer på tur til Frihedsmuseet,
Nationalmuseet og Vartov.
Gr. F, OV og OH : Samtaledag om ansvar. På Fagskolen.

Oktober
4/10
19.00
		
12/10 10-12
31/10 19-21

OV og OH: Ove K. Pedersen, CBS: Fremtidens demokrati
og konkurrencestaten; fremtidens skole og dens dannelsesideal.
Onsdagsmøde/Fortællecafé:
OV og OH: filmen To Verdner vises i kirken.

November
6/11
10-11
6/11
11-12
6/11
12-13
		
14/11 16-18
		
16/11 10-12
19/11 09-17
28/11 19-22
		

Alle Helgens gudstjeneste
Let frokost/brunch
Fortælling for store og små, voksne og børn ved fortæller
Bent Hansen
OV og OH. Claus Antonsen: 100 år med odenseansk
guldsmederi.
Onsdagsmøde/Fortællecafé: Laila Groes: Biblens stærke kvinder
UNDRE-dag over Jobs bog. Program senere.
Adventsmøde med Odense Teaterkor og fællessange
v/Carsten Sindvald

Resumé af årsmødet

Tirsdag d. 22. marts 2011 i Odense Valgmenighed
I år var det sange af Povl Dissing/Benny Andersen, som blev sunget ved årsmødet, som igen var velbesøgt. Palle
Wognsen blev valgt som dirigent, og
derefter aflagde Lone Ejdrup beretning.

I præstens beretning fortalte Inger Bergeon om, hvordan året har været for
hende, og det har naturligvis været et
atypisk år. Der blev nævnt at der er 7
konfirmander i år, og alt tyder på det
dobbelte antal til næste år.
Anders Krogh fremlagde regnskabet,
som udviste et overskud på ca. 230.000
kr. Aktiverne faldt med ca. 800.000 kr,
hvilket hovedsagelig skyldes fald i den
offentlige ejendomsvurdering af Finsens Alle. Regnskabet blev godkendt.
Valg til menighedsrådet: Anders
Lundsgaard ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Kurt Lunders Hansen
nyvalgt til menighedsrådet og Anders
Krogh og Lone Ejdrup blev genvalgt.
Der var også genvalg til suppleant Erik
Poulsen.
Det officielle referat af årsmødet ved referent Arne Schmidt findes i protokollen
med referater af menighedsrådsmøderne.

Der var omtale af de mange aktiviteter,
Odense Valgmenighed har haft i løbet
af 2010. Der har været foredrag, der har
været musik, der har været arrangementer for børn og der har været udstillinger. Der er også blevet investeret i nyt
inventar, nemlig lys i loftet og forsatsvinduer. Menighedsrådet har besluttet at
der fremover kun skal udkomme kirkeblad 4 gange årligt i stedet for 6 gange.
Der kan spares en del penge på denne
måde.Lone Ejdrup rettede en stor tak til
de vikarer, der har hjulpet os med at kirken har fungeret under Inger Bergeons
sygdom samt til kirkens ansatte. Alle har
medvirket til, at vores kirke har kunnet
fungere selvom præsten har været sygemeldt. Beretningen blev godkendt.

Poul Borch Nielsen

Vi omdøber „onsdagsmøde“ til Fortællecafé, så navnet siger lidt mere om form
og indhold.
UNDRE-dag er en ny form vi afprøver med mange korte oplæg fra vidt forskellige vinkler på samme emne, ud fra devisen: „det er ikke sikkert du får svar, men
du vil måske spørge anderledes bagefter".

Menighedsrådet 2011-2012

Temadage i marts 2012 bliver den 9. og 10 marts med fokus på humor og tegnekunst.

Bagerste række fra venstre:
Jørgen Findsen, Inger Hjuler Bergeon,
Anders Krogh, Poul Borch Nielsen,
Kurt Lunders Hansen
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Forreste række fra venstre:
Anne Grethe Pilgaard, Helene Sønderby,
Christina Rønlev, Lisbeth K. Jensen,
Lone Ejdrup Nielsen
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7/6: Orglets dag

Raskmelding
og ferie

Der er Carl Nielsen Orgelkonkurrence
& Festival i Odense fra den 31. maj til
den 9. juni.
Vi har stillet vores lille, men meget
gode orgel til rådighed for øvning.
Der vil blive spillet på alle byens orgler.
Program ligger rundt omkring i byen
eller på: nielsen.odensesymfoni.dk
Der bliver afholdt orgelkoncerter i
region Syddanmark onsdag den 7. juni.
I Odense Valgmenighedskirke begynder koncerten kl. 19.00

Fra den 1. januar 2011 til 1.juli 2011 har
jeg arbejdet på nedsat tid. Arbejdstiden
er steget langsomt, men sikkert efter
rådslagning med læge, valgmenighed
og Jobcenter. Fra 1. juli raskmeldes jeg
fuldstændigt.
Som sædvanlig holder kirken ferielukket 3 uger i juli. Ved ferie vil man på
min telefonsvarer få besked om, hvem
der er vikar.
God sommer!
Inger Hjuler Bergeon

– også i odense valgmenighedskirke

Siden sidst

Døde:
Ingeborg Katrine Johansen
Arne Skov Schmidt

Gudstjenester
Juni
5/6
6.s.e.påske
10.00
12/6
Pinsedag
10.00
			
			
19/6
Trinitatis søndag 10.00
26/6
1.s.e.trin.
10.00

Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon
Solist: Mats Ringaby, klarinet
Udstilling: Pinseild og -tunger
Marianne Larsen
Inger Hjuler Bergeon

Juli
3/7
10/7
17/7
24/7
31/7

2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
ferielukket
ferielukket
ferielukket

10.00
10.00

Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund

7.s.e.trin

10.00

Inger Hjuler Bergeon

August
7/8
Fra konfirmandernes studietur til København d.2.maj med Ebba og Inger.
Vi var i Mindelund Ryvangen og på Eksperimentariet, hvor de viser udstillingen Body World.
Dagen sluttede med rigtig mange „eksperimenter” i Tivoli.
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Der er efter hver gudstjeneste en uformel kop kaffe.
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47836

Navne og
adresser
Kirken
Odense Valgmenighed,
Dronningensgade 1, 5000 Odense C
www.odensevalgmenighed.dk
(Postadresse er præstens adresse)
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
Jørgen Findsen
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
Kontaktes senest fredag for kørsel

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
bliver fradraget 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

www.one2one.dk

