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Hele verden drejer rundt
Hvis nogen synes, det går lidt for hurtigt, en
gang imellem, så skal man bare tænke på,
hvor hurtigt vores jordklode egentlig drejer; i
et solsystem, der også bevæger sig; i en galakse, der også er på vej. Og så skulle det gerne
give lidt proportioner i ens fortravlethed.
Selvfølgelig går det stærkt, en gang imellem; og på andre måder end i universet.
Men det, at vi drejer rundt og i evige bevægelser sætter vores liv ind i en anden størrelsesorden; med den i baghovedet kan vi
måske slappe lidt af. Nyde at vi er i live. Og
har tid til at hvile og nyde hinandens selskab.

deres gaver til. Altså i overført betydning.
Eller ser man sig som en mor, der overopfyldt af tak ser på sit barn; både lykkelig
og også bekymret om man kan leve op til
ansvaret og tage sig af så stor en gave?
Eller ser man sig som en far, der står med
tanker, som ligner dem, moderen har? ja,
hvor mon man står, billedlig talt, i sådan
et krybbespil?
Måske vender man ryggen til og er gået,
for det siger ikke én noget. Måske er det
et lidt for sødt og gammelt billede, med en
form for tro og religiøsitet, som man ikke
kan få en mening ud af længere.

”Raske Penge og Klumben”
synger den her sang:
Hele verden drejer rundt,
og den drejer sig ikke
kun om dig.
Hele verden drejer rundt,
og den drejer sig ikke
kun om dig.

Måske ligger man selv i krybben? Ja, jeg
ved godt, at ingen ved sine fulde fem ville
sige, at de selv var den vigtigste person.
Men, hvis vi graver lidt i hjerte og nyre,
så sker det, at vi selv er centrum i vores
egen verden. Ellers ville ”Raske Penge og
Klumben” heller ikke have fået sådan en
succes med deres sang. De har ramt et
ømt punkt hos de fleste af os.
For nogle år siden var der også en skoleudviklingsplan, der hed: ”barnet i centrum”.
Der kan sør’me hurtigt blive trangt...

Hele verden drejer rundt,
og den drejer altid den
samme vej.
Hele verden drejer rundt,
og den drejer sig ikke
kun om dig.

Den passer til jul, synes jeg. For jul er den
fest, hvor det er andre, vi tænker på. Hvor
det hele ikke drejer sig om en selv, men om
andre. Altruisme hedder det i vores kultur.
Når man ser en traditionel julekrybbe for
sig, så er krybben med det lille Jesusbarn
altid i centrum. Så er der gerne en Maria
og en Josef tæt ved, og også en okse og
et æsel. De skal varme den lille med deres
ånde, siger man. Der kan også være hyrder,
får, konger og kameler.
Alle figurer i en julekrybbe har en betydning.

Jul er en fest, hvor det er de andre, der
er centrum for ens bestræbelser, tanker,
handlinger, livsglæde og tak. Tænk at holde fest for det!
Derfor er det barnet i krybben, der står
i centrum. I enhver julekrybbe. Sådan så,
hvis vi nu skulle blive trukket ud af den tangent, der hedder: ”jamen, hvad med mig?”
p.g.a. travlhed, stress og bekymringer, så
skal vi kigge hen på krybben. Ligger jeg
selv der? Eller er det Jesusbarnet, der ligger der? Billedlig talt.
Og når det er Jesusbarnet, så huskes vi på,
at guds glæde er for alle, på hele jorden.
På nudansk ku’ det hedde: ”Hele verden drejer rundt – og den drejer sig ikke kun om dig”

Det er en spændende tanke, hvor man,
ubevidst, stiller sig selv. Er man som en
hyrde, der er glad for at nogle har givet
én en så stor glæde, så man bare må hen
og se om det er sandt ? eller er man som
en af kongerne, der drager ud, kun for at
give? Hele deres søgen er jo ikke, at de vil
finde noget, de selv skal have. De drager
af sted for give; at søge den, de kan give

Inger Hjuler Bergeon
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aktiviteter
2012
2/12 14.00 sjovt krybbeværksted for alle aldre
9/12 19.00 gudstjeneste med Odensekoret. Gløgg og æbleskiver bagefter
11/12 14.30 Adventsmøde: fortællerske Birgitte Arendt: ”Kys jorden
		
– når glæden flyder over”.
13/12 19.00 Stige friskoles julekoncert
20/12 19.00 fransk julegudstjeneste
21/12 formiddag juleafslutninger med Odense Friskole

2013
15/1		 17.00
			
16/1		 10.00
			
20/1 16.00
22/1		 16.30
3/2		 11.30
5/2		 19.00
11/2		 19.00
13/2		 10.00
			
25/2		 16.30
3/3		 10.00
			
8/3		 19.00
			
9/3		 10.00
9/3		 13.30
13/3		 10.00
			
18/3		 16.30
19/3		 19.00
3/4		 18.30
11/4		 19.00
18/4		 16.30
1/5		 19.00

Hvordan vælger vi ? Fyraftensmøde om etik og sundhedsvæsen		
Henrik Schroll: hvad er et godt liv? og hvad koster det?**
Fortællecafé/onsdagsmøde: Besøg i Bellinge Kirke
Stine Nøjgaard fortæller om kalkmalerierne.
Soiré: koncert med Torben Krebs, Carsten Sindvald, Finn Henriksen*
Fyraftenssang ved Henrik Jensen (se omtale)
intro for nye konfirmander
Foredrag v/ Peter Kemp: Frygtkultur og retssikkerhed*
Film i kirken: ”Putins Kys”. Steen Johannesen indleder*
Fortællecafé/onsdagsmøde: Dorrit Munk Jørgensen:
”Det Digitale Danmark; hvordan undgår vi et B-hold?”
Fyraftenssang ved Torsten Johannesen (se omtale)
fælles gudstjeneste i Odense med de fynske fri-og valgmenigheder
Bagefter frokost m.m. Slut kl. 13.30.
Joakim Garff: ”Den globale provokatør. En aktualiserende introduktion 		
til Kierkegaards tid og tænkning.”
Lilian Munk Rösing: ”Trang til kærlighed. Om Loven og Kærligheden"
Svend Brinkmann: ”Frygt og Bæven i supermarkedet” (se pjece)
Fortællecafé/onsdagsmøde: film: ”Miraklet i Lourdes”			
en eftertænksom og meget charmerede film
Fyraftenssang ved Svend Erik Sørensen (se omtale)
Årsmøde. Valgmenighedens generalforsamling
Kirkevandring med de andre kirker i Odense
Foredrag v/Anne-Marie Mai: ”Hvor litteraturen finder sted”*
Fyraftenssang ved Torben Iversen (se omtale)
Foredrag v/ Hanne Rosenberg: Carl Jacobsen, brygger m.m. *

*	et samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed eller OH’s Læsekredse
Pris for en aften inkl. forfriskning: 30 kr.
** Hvordan vælger vi ?
3. og sidste fyraftenmøde om etik i vores hverdag. Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding 3 dage før den enkelte aften. 		
Pris: 50 kr.
Følg med på :
www.odensevalgmenighed.dk og tilmeld dig gerne ”Nyhedsbrevet” så du jævnligt kan få en opdatering i din mailbox.
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Nytårshilsen 2012
Samarbejdet mellem de øvrige fynske valgog frimenigheder er blevet genetableret, da
Inger inviterede og vi lagde hus til et møde
med de øvrige præster, for at drøfte hvordan et samarbejde kunne se ud. Det første
initiativ er besøg fra Ryslinge i forbindelse
med temagudstjenesten i november – og
næste skridt er en fælles gudstjeneste den
3. marts, hvor de andre menigheder er inviteret til gudstjeneste – og til at spise deres
medbragte frokost sammen med os.
På samme måde er et tidligere samarbejde med friskolerne genoptaget. Her er
aftalt, at lave fælles foredrag hvert halve
år på skift hos hinanden - første gang på
Odense Friskole: foråret 2013.

Pludselig er urene igen stillet tilbage til
vintertid, aftenerne bliver mørke og vi
nærmer os advent, juletid og nytår. Forud
sigeligt og forventeligt – og alligevel nyt
og anderledes hver gang.
Det forudsigelige, forventelige, nye og anderledes er også ord, der kan beskrive de
aktiviteter, som man kan møde i Odense
Valgmenighed. Og vi vil gerne, at der er
plads til det hele. Med et stadigt fokus
på at det er vores medlemstal, der er
grundlaget for vores menighed, drøfter vi
jævnligt i menighedsrådet, hvordan vi kan
tilgodese forskellighederne, så det er vedkommende at være medlem, og så nye
kan få lyst at være med.
Den kendte gudstjeneste søndage kl. 10.00
– og den mere eksperimenterede temagudstjeneste, der finder sted andre søndage kl. 16.30, er et eksempel på hvordan gudstjenesten gøres forskellig. Men
alligevel med forudsigelighed, fordi vi ved,
hvornår vi møder det kendte – og hvornår
vi møder det anderledes.

Mange andre initiativer er i gang og på vej
– og med følelsen af, at der er opbakning,
initiativ og engagement, blusser energien
og lysten til at blive ved.
Tak for det – og godt nytår!
Menighedsrådet
Anne Grete Pilgaard

"Bebudelsen"
Motiv fra
Taize-kirken
i Frankrig
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TAK til Liss-Lotte Talbro, der fik en god idé!
Hun skriver:

Fyraftenssang
I det nye år prøver vi med fyraftenssange
en times tid i kirken. Vi synger efter højskolesangbogen. Kom som du er, tag venner,
bekendte, kolleger mv. med, så vi får en god
og hyggelig time sammen. ALLE er velkomne.
Øl og vand kan købes.

Vi synger:
Tirsdag d. 22. januar v. Henrik Jensen
Mandag d. 25. februar v. Torsten Johannesen
Mandag d. 18. marts v. Svend Erik Sørensen
Torsdag d. 18. april v. Torben Iversen
Alle dage fra kl. 16.30 - 17.30

Ja, sådan
behøver en
krybbe ikke
se ud…
Vi inviterer alle børn i Odense Valgmenighed til at komme søndag den 2. dec. kl. 1416 og lave krybber. Tag familie og venner
med. Det foregår i valgmenighedskirken.
Og det bliver sjovt. Send en mail til Inger:
ihb@km.dk.

Mail-adresser
Åh, skal vi nu igen til at høre, at vi skal ”gå
på nettet”, ”maile” osv? Ja, det bliver vi
nok nødt til. Lad mig understrege, at det
altid skal være muligt at følge med i Odense
Valgmenigheds aktiviteter og komme i kon
takt med præst og menighedsråd uden at
man er net-bruger.

er det også en meget billigere form for
kontakt end at sende fx mødeinvitationer
med posten.
Så hvis du er net-bruger, må du meget
gerne sende til mail-adresse til ihb@km.dk
eller tilmelde dig Odense Valgmenigheds
nyhedsbrev via vores hjemmeside:
www.odensevalgmenighed.dk .
Vi vil gerne have rigtig mange på maillisten.

Men de elektroniske medier giver os både
mulighed for hurtigere kommunikation
end kirkebladet kan sikre, i nogle tilfælde
mere direkte kommunikation og endelig

Poul Borch Nielsen
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Nu var det tid igen…
Den 3. marts har vi med de andre fynske
fri-og valgmenigheder aftalt at mødes.
Det bliver med gudstjeneste kl. 10.00.
Derefter er der fælles medbragt frokost.
Vi håber, at snakken vil gå ved bordene.

Der vil blive lidt underholdning og vi slutter
senest kl. 13.30.
Det er et nyt initiativ, hvor vi på Fyn vil mødes,
skiftevis hos hinanden.
IHB

Hvis man tænker på at blive konfirmeret
i Odense Valgmenighed…
Den første søndag i februar, den 3.2. inviterer vi familier med store børn til at høre
om, hvordan det er at være konfirmand i
Odense Valgmenighed. Kom, både hvis du
har besluttet dig for det eller hvis du går og
tænker over det.

Man kan godt være konfirmand hos os, selv
om man ikke er medlem. Der er gudstjeneste
kl. 10.00 og ca. kl. 11.30 er der et lille intromøde ved bl.a. formanden og mig.
IHB

Sensommerweekend
Dato: 24. og 25. august 2013.
Sted: Rodbjerggård i Vejle Ådal.

Det var så stor succes med vores naturweekend for alle aldre i september 2012,
at vi - på utallige opfordringer - gentager den.

Adventsmøde den 11.december kl. 14.30
I år holder vi det hyggelige adventsmøde
om eftermiddagen.

under overskriften: ”Kys jorden – når glæden flyder over”.
Inviter gerne andre med. Meld også gerne
til hos Inger på Tlf: 66 12 57 05 eller
ihb@km.dk

Vi har fået Birgitte Arendt til at komme.
Hun er en fortæller med vid og underfundighed. Der sidder gerne en lille filur inde
bag hendes gode fortællinger. Hun fortæller

Menighedsrådet

siden sidst
Døbte:
Isabella Dolmer Jensen
Liam Dolmer Jensen
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gudstjenester

December
2/12		 10.00 1.s.i advent
				
9/12		 19.00 2.s.i advent
				
16/12 10.00 3.s.i advent
20/12 19.00 fransk julegudstj.
23/12 10.00 4.s.i advent
				
24/12 14.30 juleaften
24/12 16.00 juleaften
25/12 10.00 juledag

Inger Hjuler Bergeon
Fløjteensemble v/ Rikke Petersen
Inger Hjuler Bergeon
Odensekoret medvirker
Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
de 9 læsninger med musik
Inger Hjuler Bergeon. Solist medvirker
Inger Hjuler Bergeon. Solist medvirker
Inger Hjuler Bergeon

Januar
1/1		 16.00 Nytårsdag
				
6/1		 10.00 Hel.3Kong.
13/1		 16.30 TEMAgudstj.
20/1		 14.00 s.s.e.Hel.3Kong.
27/1		 10.00 septuagesima

Inger Hjuler Bergeon
med ekstra musik
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Ina Aagaard
Inger Hjuler Bergeon

Februar
3/2		 10.00 seksagesima
				
10/2		 16.30 TEMAgudstj.
				
17/2		 10.00 1.s.i fasten
24/2		 10.00 2.s.i fasten

Inger Hjuler Bergeon
intro for nye konfirmander
Inger Hjuler Bergeon
fastelavn for alle aldre
Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon

Marts
3/3		 10.00 3.s.i fasten
				
				

Inger Hjuler Bergeon
gudstjeneste for fri-og valgmenigheder
på Fyn med frokost bagefter.

www.odensevalgmenighed.dk
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navne og adresser

47836

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,
annegretepilgaard@gmail.com
65 96 22 98 og 61 41 00 52
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 66 16 95 89
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 32 11 12 21
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84
Kirketjener
Annalise Rasmussen
amta@mail.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
Poul Borch Nielsen (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Christina Redtz Rønlev
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Kontaktes senest fredag for kørsel
www.one2one.dk

om at blive medlem...
At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse
sognebånd 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.
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. 65 96 24 66

