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At hænge lagner op i solskin
En dag i maj hængte jeg hvide lagner ud til tørre
i solskin. Der var lidt vind. Og alt var lige blevet
lysegrønt i haverne omkring mig. ”Det her er
lykke”, tænkte jeg. Hvide lagner i solskin med lidt
vind. Svage dufte af nyslået græs og lysegrønne
buske. Lidt fuglesang, lyde af biler og cykler i
nærheden.

Andre har også ret til at have rettigheder. Noget af det håbefulde, som i de sidste mange år
har præget den måde, som man i FN arbejder
med udvikling på, er netop en rettighedsbaseret
tankegang. Den er koblet til modtagerne. Det
er altså modtagernes menneskerettigheder,
som skal være den røde tråd i international bistand, fremfor giverlandenes interesser. Og da
strategierne helt konkret samarbejder ligeså
meget med ikke-statslige initiativer (NGO’er)
som med statsmagter, så kommer de enkelte
menneskers daglige liv mere i fokus: kvinder,
børn, gamle, udsatte af alle slags. Selv om vi
måske ikke altid er klar over det, når vi hører
vores politikere tale om international politik,
så er det dog den dagsorden og de mål, som
FN’s deltagerlande har forpligtet sig til. Og det
giver et nødvendigt håb, selv om vi indimellem
kan frustreres over den noget lange vej mellem
flotte ord og konkrete handlinger – og langsommeligheden vel også,

At hænge lagner op i solskin og høre dem
blafre. Det bragte mig lige 20 år tilbage. Til
Bretagne, til Rennes, til min svigermor. Hendes
lagner hængt op i solskin – og glæden ved at
være der, lægge lagnerne sammen og være
sammen om det. Og den erindring bragte mig
så 53 år tilbage: en have i Vordingborg, æbletræer i blomst, som der var spændt snore ud
imellem. Min mor, der havde hængt lagner op
og sat stokke under tørresnorene for at holde
dem højt nok oppe, så lagnerne ikke fejede hen
af jorden. Og ve dem, der i strakt galop løb efter
hinanden og væltede stokkene omkuld! Æbletræernes hvide blomster, de krogede æbletræer, man dén dag ikke måtte kravle i, lyden af
de blafrende lagner og lysten til at gemme sig i
dem og bag dem; - og forbuddet mod netop det.

Krig har altid et menneskeligt ansigt: en kvindes ansigt, et barns, en mands, en ungs, en
gammels. Og måske er det derfor, at Francois
Zimeray har kaldt sin lille bog sådan: ”Jeg har
set det samme ansigt overalt.” Det er en lille
bog fra 2016 med uforglemmelige vidnesbyrd
fra de 5 år, hvor han var Frankrigs ”menneskerettighedsambassadør”. Det er en helt særlig
diplomatisk opgave, - og meget nødvendig opgave, for menneskerettighederne er under
massivt pres mange steder i verden, siger
Francois Zimeray. Han er Frankrigs ambassadør i Danmark og blev især kendt af offentligheden efter angrebet på Krudttønden.

”Det er lykke”, faldt det mig ind. At hænge lagner
op i solskin, mærke vinden, mærke solen, dufte
luften, høre de små smæld fra det våde stof,
huske og se det for sig de små øjeblikke, hvor et
andet menneske også gik og hængte vasketøj
ud i solskin. Straks meldte der sig, uønsket og
ganske af sig selv den tanke: ”det er lige netop
det her, som kvinder i Syrien ikke kan.” Lige
netop sådan en lille almindelig dagligdagsting:
hænge sit vasketøj ud i solskin og turde glæde
sig over luften og græs, og sol og familie.

Med disse ord ønsker jeg alle en god sommer! Jamen, er det her da en sommerhilsen?
At skrive om menneskerettigheder og når de
overtrædes og om lagner i sommervind? Ja,
det er det. For jeg tror nemlig, at det er sådan,
det er for os: at glæden ved det nære og fjerne
og sorgen over det nære og fjerne, de lever
begge i vores bevidsthed. Og det er en illusion
at tro, at vi ved ønsketænkning/en tryllestav
kan fjerne det sorgfulde. Det sker kun i Disneys
tegnefilm. Ikke blandt håbende mennesker.

Krig har altid et menneskeligt ansigt, nemlig
det ansigt, at almindelige dagligdags opgaver
og glæder er slået i stykker. Og hver gang vi
eventuelt sukker over en tv-reportage eller en
avisartikel om flygtninge og tænker: ” jeg orker
ikke at høre om det mere”, så kunne vi spørge
os selv: ”hvorfor skal andre ikke have lov til at
hænge deres lagner ud i solskin – eller cykle til
fodbold eller tage på arbejde og i skole uden at
være bange? Turde se flygtningenes ansigter
for os og sige: hvordan kan vi være med til at
sørge for det?”

Inger Hjuler Bergeon
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2016

aktiviteter

4&5/6		
Årsmøde for de grundtvigske fri-og valgmenigheder i Ryslinge
10/6		 13-19
Maratonsang ved ”Kulturmaskinen” Se omtale.
8/6		 13-17
Sommerudflugt til Svendborg. Se omtale.
3&4/8		
”Sommerbørn” med andre kirker: til Egeskov og Davinde. Se omtale.
18/8		 19.00	Informationsmøde om kultur/natur- rejse til Færøerne i juni/juli
2017.
21/8		 11.40
Frokost i præstens have, Finsens alle 25. Gudstjeneste kl.10 i kirken.
31/8		 16.30
Fyraftenssang v/ Helle M. Jensen fra Ansgars kirke.
10/9		
9-20
Naturdag for alle aldre. I år ved Gyldensten strand. Se omtale.
14/9		
10-12
Onsdagsmøde/fortællecafé.
19/9		 16.30
Fyraftenssang v/ Karen Maigaard, Odense Fagskole.
29/9
17.00
Fællesmøde på Ådalskolen med Rolf Jensen, fremtidsforsker.*
3/10		 16.30
Fyraftenssang v/ Anders W. Berthelsen, forfatter og journalist.
8/10		  8-18
Ekskursion Herning: ”Brunkul og kunst på Heden”.**
12/10 10-12
Onsdagsmøde/fortællecafé.
1/11	 17-19
Kunstneren Peter Callesen i kirken: ”Ud af intet” – om sin papirkunst.
9/11	 10-12
Onsdagsmøde/fortællecafé.
9/11 19.00
”Madame Nielsen” alias Claus Beck-Nielsen, forfatter. ***
11&12/11		Dåbsmesse i Rådhushallen/Domkirken. Valgmenigheden
			deltager.****
19/11	 13-16
Julekrybbeværksted. Omtale i næste nummer.
22/11 16.30
Fyraftenssang v/ Bjørn Krab-Johansen, tidl. valgmenighedspræst.
* fællesarrangement med Odense Valgmenighed og de 4 grundviske friskoler i Odense og omegn. I år er
Ådalskolen vært og har inviteret den meget anerkendte fremtidsforsker Rolf Jensen. Mere om mødet i
næste nummer.
** årets kunsttur; - igen et samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed. I år
til Herning med de mange kunstmuseer m.m. Tilmelding fra 13.september. Mere information i næste
nummer.
***arr. Højskoleforeningens læsekredse: ”Invasionen.. - en fremmed i flygtningestrømmen.” Claus BeckNielsen er flere gange blevet indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. Mere info om arrangementet med
denne banebrydende forfatter i næste nummer.
****mere i næste nummer. Inger er med i forberedelsesgruppen. Det er et samarbejde mellem Hjallese og Skt. Knuds provstier. Af de mange ting, der sker, kan bl.a. nævnes: Peter Madsen, tegneren af
”Menneskesønnen” vil fortælle om sit værk; der introduceres ny dåbssalme ved Poul Christian Balslev og
Rikke Birkeholm; der er udstilling af dåbsting gennem tiden og nutidige traditioner; der er værksteder og fra valgmenigheden deltager vi bl.a. med et arbejdende julekybbeværksted og med børns billeder over
trosbekendelsen.

Forside foto
Dorrte Kudue Kjærgård har taget forsidens foto.
Dorrte er en spædende naturfotograf, som man kan se flere billeder af på: www.kudue.dk.
Eller på fb under siden kudue-foto. Hendes billeder bærer præg af stemningen, nuancerne
og detaljerne i naturen, - med fokus på livets visdom. Hun har altid haft naturen ”under
huden”: bl.a. med sin opvækst i Stiges gartnermiljø, for Dorrte er ud af en stor gartnerslægt
og datter af Erni og Erik Kjær Larsen.
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Rejse til Færøerne i sommeren 2017 8 dage
Den 26. juni til 3. juli 2017

Vi skal bo på Gjàargardur, et bygdehotel i
Gjògv de fire første nætter, og de sidste
tre overnatninger på Hotel Føroyar, der
har en fantastisk beliggenhed med udsigt
over Tòrshavn og havet. Tòrshavn – Tjørnuvik – Saksun- Gjògv – Kirkjubøur – Klaksvig – Mykines.
Mandag den 26. juni afrejse fra Kastrup til
Vagar, med byrundtur i Tòrshavn. Derefter
tjek ind på hotellet. I de følgende dage skal
vi opleve og se mange spændende seværdigheder. Sejltur til øen Mykines, som er
berømt for sit rige fugleliv. I Tòrshavn skal
vi bl.a. se Nordens Hus, Kunstmuseet, forfatteren William Heinesens Hus, Tinganes
og Domkirken. I Kirkjubøur vil kongsbonden
fortælle om kirkerne. På heldagsturen til
Klaksvig kører vi igennem den 6.2 km lange
tunnel, som forbinder Eysturoy med Bordoy, og hvor kunstneren Tròndur Patursson har dekoreret loft og vægge. Vi skal
se Leirvik bådemuseum, Christianskirken
med udsmykning af Joakim Skovgaard. I
Blasastova et museum med gamle færøske huse. På turen til nordøerne gør vi stop
ved Saksun med den smukke lille kirke i
bunden af en naturhavn, og vi besøger
Dùvugardur, en kongsbondegård. I Tjørnuvik skal vi, opleve Kingosang. I Gjògv vil

der være en kulturel færøsk aften, med
buffet, musik og kædedans. Forbehold for
ændringer. Vejret skifter hurtigt på Færøerne, så det kan forekomme, at der bliver
byttet rundt i ugeprogrammet. I kan læse
meget mere om turen og programmet
på www.odensevalgmenighed.dk I begyndelsen af 2017 vil der blive afholdt 4 – 5
fyraftensmøder om Færøernes historie,
kunst, musik, litteratur mm. Prisen for 8
dage er ca. kr. 12.298 i delt dobbeltværelse inklusiv alle udflugter,entreer, halvpension, to frokoster, gode hoteller, guider og
bus på Færøerne. Tillæg for enkeltværelse
kr. 2.250. Det første møde, som vi gerne
vil invitere til er torsdag den 18. august
2016 kl. 19.00 i kirken, hvor Gislev Rejser
vil orientere om rejsen. På årsmødet blev
den kommende rejse omtalt, og der var
stor interesse. Der er nu mulighed for at
skrive sig på listen inde i kirken, eller ved
at kontakte en fra rejseudvalget. Vi regner
med ca 25 deltagere, og skulle der være
flere, bliver der en venteliste.
Inger Bergeon 		 66 12 57 05
Helene Sønderby 26 18 83 01
Ebba Abildgaard
31 20 12 58
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Sommerudflugt onsdag den 8. juni 2016

Sommerbørn
3. og 4. august

Tag med på en spændende udflugt til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Her
får vi en guidet rundvisning og hører historien om de mange mennesker, som har levet
på samfundets skyggeside. Museet arbejder
med at bevare, forske i og formidle samfundets forsorg på f.eks. børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem
fra midten af 1800-tallet til i dag. Efter rundvisningen får vi kaffe i museets café og har
derefter mulighed for selv at gå omkring og
bl.a. nyde museumshaven.

Odense Valgmenighed deltager igen i år i
det dejlige projekt i Skt. Knuds provsti, der
går under navnet ”Sommerbørn.” Det er 2
sjove og indholdsrige dage.
Det er for børn og forældre/bedsteforældre, der af en eller anden grund ikke har haft
mulighed for at komme på sommerferie.
Derfor arrangerer kirkerne i Odense 2 dage
med oplevelser, forplejning, transport og
alt betalt.
Onsdag den 3. august tilbringer vi på Egeskov Slot og torsdag den 4. august er vi på
Naturskolen i Årslev, hvor vi bygger tømmerflåder, laver mad i gruber og leger. Herfra hentes vi i smukke veteranbiler, som
Jørgen Findsen har organiseret
Der er plads til 50 tilmeldte og tilmelding
skal ske senest fredag den 1. juli til sognepræst Camilla Balslev på cbf@km.dk.

Kl. 13.00: A
 fgang med bus fra
Dannebrogsgade.
Kl. 17.00: Hjemkomst samme sted
Pris: kr. 75,Tilmelding til Helene: tlf. 66 18 92 01 eller
sonderbyhelene@gmail.com eller på seddel
i kirkens lille stue senest den 5. juni.

Ansgars, Bolbro, Fredens, Hans Tausens,
Korsløkke, Munkebjerg, Sankt Knuds, Thomas Kingos, Vollsmose og Vor Frue Kirker,
Odense Valgmenighed og FTS
Spørg endelig Inger, hvis du vil vide mere.
Enten på tlf 66 12 57 05 eller mail:
ihb@km.dk

Fra den festlige konfirmationsdag den 22. april 2016. Stående bagved, fra venstre: Frida Schmidt
Kristjansdottir, Oliver Valdemar Traun, Lukas Stanek Rasmussen, Noah Alejandro Rosendorf Larsen, Asger
Kjær Christensen, Rie Bøgehøj Larsen. Siddende, fra venstre: Frederikke Rosendorf Rasmussen, Amanda
Frederikke Traun, Elisabeth Henriette True, Rebekka Damkjær True, Zenia Schnoor Thycosen.
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Naturtur ved Gyldensten Strand
Lørdag den 10. september skal vi på
naturtur. Traditionen tro vil der være akti
viteter for alle aldersgrupper, og der vil
være aktiviteter der kan tilpasses vejret.
Vi glæder os til en hyggelig dag hvor vi
starter med lidt morgenmad, herefter er
der forskellige aktiviteter til vi skal spise
frokost. Frokosten medbringer man selv.
Efter frokost forsætter aktiviteterne hele
eftermiddagen, kun afbrudt af kaffepause.
Dagen slutter med grillmad som vi laver i
fællesskab.
Det er ingen pligt til at skulle deltage i alle
aktiviteterne, man melder sig bare til det
som man har lyst til.

Nærmere om det endelige program og oplysning om tilmelding kommer på hjemme
siden www.odensevalgmenighed.dk inden
længe.
Jørgen Findsen

Maratonsang efter
Højskolesangbogen

Fyraftenssang
sommer 2016

Fredag den 10. juni 2016
v/ Kulturmaskinen

Else Pape har overtaget ”stafetten” med at
arrangere fyraftenssang fra august til november, - og programmet ses nedenfor.

Vi har måttet ændre dato til den 10. juni.
Vi håber vejret bliver godt. I år begynder
vi og slutter vi tidligere end de andre år.

Onsdag den 31. august: Helle M. Jensen,
kirketjener ved Ansgars kirke.

Sangværterne er:
13:00 – 13:45 Povl Chr. Balslev
14:00 – 14:45 Ruth Kabel
15:00 – 15:45 Uffe Strandby
16:00 – 16:45 Tina Christiansen
17:00 – 17:45 Janne Wind
18:00 – 18:45 Peder Meisner

Mandag den 19. september: Karen Maigaard, tidl. rektor for Odense Fagskole.
Mandag den 3. oktober: Anders W. Berthelsen, journalist, forfatter m.m.
Tirsdag den 22. november: Bjørn Krab-Johansen, tidl. præst i Odense Valgmenighedskirke.

Man kan komme og synge med 10 minutter
eller en halv time eller to timer – alt som
man har sanglyst til. Men som man siger på
fransk: ”l’appetit vient en mangeant”
(dvs. appetitten kommer, mens man spiser)
så gælder det samme, når man synger:
man får simpelthen lyst til at synge, mens
man synger.

Til ”fyraftensang” er vi mellem 25 og 35, der
synger fra Højskolesangbogen. Sangværten
har valgt sangene og introducerer dem med
små betragtninger. Der er en afslappet og
rar stemning, for det at synge giver et velvære og en glæde, som man sidder og er
fælles om. Det er gratis at deltage.

Velkommen den 10. juni
Inger Hjuler Bergeon
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gudstjenester

juni
5/6		

ingen

kl. 10. i Ryslinge

Årsmøde

12/6

10.00

3.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

19/6		

10.00

4.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

26/6

10.00

5.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

Sommerlukket til 25. juli

juli
31/7

10.00

10.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

august
7/8

10.00

11.s.e.trin

Inger Hjuler Bergeon

14/8

10.00

12.s.e.trin.

Inger Hjuler Bergeon

21/8

10.00

13.s.e.trin.	Inger Hjuler Bergeon

				

frokost i præstens have

28/8

Inger Hjuler Bergeon

10.00

14.s.e.trin.

www.odensevalgmenighed.dk

siden sidst
Døbte:
Inger Spile Andersen
Wilhelm Grøn Spile

Viede:
Ida og Mie Ejdrup Holm

Døde:
Herdis Elisabeth Jensen

Sommerferie i kirken
Der er ikke gudstjenester i juli før den 31. juli. Men vi åbner naturligvis, om der skulle
komme begravelse eller bisættelse. Ring da til Jørgen Findsen på 20 41 95 89.
Han formidler så kontakt til den præst, der er sommervikar.
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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
Anne Grete Pilgaard,
odense.valgmenighed@gmail.com
65 96 22 98 og 61 41 00 52
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 32 11 12 21
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84
Kirketjener
Annalise Rasmussen
arnedamsted@hotmail.dk
Tlf. 66 17 59 20 og 24 24 59 28

Regnskabsfører
Jørgen Hansen
Lærkevangen 15, 5210 Odense NV
jorgen.hansen@talnet.dk
Tlf. 66 16 14 93
Redaktion
Christina Redtz Rønlev (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Pia Valbak Schmidt
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Kontaktes senest fredag for kørsel

Kindly.dk

om at blive medlem...
At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse sogne
bånd fra sit bopælssogn til enten et andet sogn eller en valgmenighed. Det betyder, at man forbliver medlem af den danske folkekirke og bibeholder de rettigheder, som deraf følger.
Vi modtager ingen økonomisk støtte fra stat eller kommune,
men afholder alle udgifter udelukkende ved medlemmernes
bidrag. Læs yderligere information om medlemskab og indmeldelse på www.odensevalgmenighed.dk. Du er også velkommen til at ringe til præsten og høre nærmere på 6612 5705.
Nyhedsbrev
Modtag regelmæssigt korte aktuelle nyhedsbreve fra
Odense Valgmenighed ved at gå ind på hjemmesiden:
www.odensevalgmenighed.dk og meld dig til.

Svanemærket tryksag 541-513

Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 21 38 52 59

