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Lidt har også ret
Når kravene bliver for høje, kan det være godt
at sige til sig selv og hinanden: lidt har også ret.
Det kan være krav fra én selv og fra sine
omgivelser. Det kan være krav, som opstår,
fordi de indirekte svæver rundt i æteren.
F.eks. bevæg dig noget mere, ryg ikke, hav
succes på arbejdet og i familien. Se godt
ud. Følg kostrådene. Ryd op. Kend Kierkegaards forfatterskab. Læs den sidste nye
bog. Vær aktiv. Hav venner. Og så videre.
Alle de velmente råd, der har med ”et godt
liv” at gøre, kan gå hen og få den modsatte
effekt, fordi vi ikke synes vi kan leve op til
dem. For tiden taler man om, at Facebook
skaber mindreværd blandt brugerne, fordi det kan virke som et udstillingsvindue,
hvor man viser alle sine successer og sit
spændende liv frem. Hvis man så sidder
og sammenligner med sit eget liv, så kan
det sætte tanker i gang om, at det dér kan
man slet ikke leve op til. Men så er det om
at sige til sig selv: ”lidt har også ret”.
For mange år siden, da forfatteren Peter
Seeberg var museumsleder på Viborg
Stiftsmuseum, lavede han en udstilling,
der hed ”Lidt har også ret”. Han fortalte,
at det var hans mors valgsprog. På udstillingen viste de en gammel cykellygte, et
knækket barberspejl og andre ting fra
et almindeligt hverdagsliv. Det ville nok
ikke gøre sig i et livsstilsmagasin, men
det var heller ikke det, det handlede om.
Det handlede om at åbne vores øjne for
alt det, vi overser og tager for givet. Som
ikke tillægges betydning, men som har betydning, i vores almindelige liv.
Lidt har også ret – det er en nødvendig modgift til perfektionisme. Det er en lille sætning,
som får os til at åbne øjnene for de jævne,
almindelige ting og foreteelser. Alt det, som
der er glæde i, men som ikke er noget at
skrive aviser eller lave tv-dokumentar om.
Hver gang vi sætter et ideal op, som vi vil
nå, så skulle vi måske i stedet for sætte et
lille delmål. Og glæde os over det.
Noget af det, der får vores krav til os selv
til at vokse vildt, er sammenligninger. Det

skrev Søren Kierkegaard om i fortællingen om liljerne på marken og fuglene
under himlen. Det er en meget fin og forståelig fortælling om en lilje og en due, der
lokkes til, at det, de lever, ikke er godt nok.
De er nok skabt til noget bedre. De lader
sig lokke af sammenligningerne og synes
pludselig ikke, at det, der er deres, er noget værd. Det ender ikke glædeligt.
Lidt har også ret. Det giver en ro og stille
glæde at få øjnene op for det.
Voltaire sagde det på en anderledes og
temmelig finurlig måde: ”det bedste er
det godes fjende”.
Det er også en sætning at have med sig,
hvis man er en drømmer/ en idealist/ en
perfektionist. Hvis man ikke kan være tilfreds med noget, fordi det ikke er det bedste. Hvis man ikke kan få øje på det gode,
i stort som småt, fordi man har forestillinger om, hvad der er det bedste.
”Hvis man kræver det bedste af sig selv
og hinanden og ikke kan glædes over mindre end det, så bliver vi fejlfindere og nærige med anerkendelser.
Lidt har også ret – det er da lige en sætning at gå ind i sommeren med; til sig selv
og ikke mindst til hinanden.”
Inger Hjuler Bergeon
”forsiden er et lille udsnit af Van Goghs berømte
solsikker. Hverdagsblomster, for lidt har også ret.”

Koret ”Con Moto” i kirken onsdag den 25. september kl. 18-20.
En aften med sang og spisning.
Vi har før haft besøg af koret Con Moto,
som er så fyldt af glæde og liv, at det
bare smitter. Con Moto er et musikalsk
begreb der betyder ”med bevægelse”
og det navn passer godt til dette kor.
Det er sange fra nær og fjern.
Vi kombinerer koncert med fællesspisning kl. 18.00. Udover at vi skal høre
koret, vil der også være fællessang.
Velkommen!
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aktiviteter
7/6
20.00
8-9/6		
21/6 15.00-22.00
7-8/8		
18/8		
20/8 19.00
24-25/8
27/8 16.30
29/8 20.00
11/9 10.00
14/9		
24/9 16.30
25/9 18.00-20.00
26/9 19.00
9/10 10.00
29/10 17.00
			
31/10 16.30
12/11 19.00
13/11 10.00
26/11 16.30

Koncert i kirken med Carsten Sindvald og Basiru Suso.
Årsmøde i Vartov i Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder
Maratonsang i Kulturmaskinens gård.**
”Sommer for børn”. Fælles m. Skt. Knud provsti.
Frokost i præsten have efter gudstjenesten kl.10.
Henrik Kidmose fortæller om Andalusien og om rejsen i okt. 2014
Naturweekend for alle aldre i Vork, Vejle Ådal.
Fyraftenssang
Forundringsaften for alle aldre: Flagermus i alle størrelser ved Skovsøen.
”Fortællecafe”: Byvandring med Svend Erik Sørensen
Udflugt til bl.a. Jesuskirken i Valby, og Glyptoteket*.
Fyraftenssang
Fællesspisning, koncert og fællessang med koret: Con Moto
Samtaledag om etik på Fagskolen: Lige gyldigt ? *
”Fortællecafé”
Claus Damgaard/Enten-Eller: ”Eksistens og Inderlighed - den elskelige
Alvor der hører til at lege”. Foredrag om Kierkegaard m. sandwich.***
Fyraftenssang
Foredrag v/kunstner Martin Bigum: ”Lystvandringer i kunsten”*
”Fortællecafé”
Fyraftenssang

Se også www.odensevalgmenighed.dk og tilmeld dig gerne ”Nyhedsbrevet” så du jævnligt
kan få en opdatering i din mailbox.
*
samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
** samarbejde mellem DGI Senior Idræt, Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
*** samarbejde med Ådalskolen, Odense, Stige og Højby friskoler.
Flere af arrangementerne har omtale i dette nummer. Læg mærke til evt. tilmeldingsfrister.

RESSOURCEbank:

Der er tit nogle der spørger, om de kan hjælpe med et eller andet; det kan være en kage eller en salat eller et brød til fælles
spisninger eller det kan være med idéer og hjælp til børneaktiviteter, naturture eller ? - ja, hvad som helst. Det er vi i menighedsrådet SÅ glade for. Vi vil derfor prøve at samle en ”ressourcebank”, med mailadresser, eller telefonnumre, for dem der
ikke benytter mail. Mail/ring til Inger Bergeon.
Vi vil så en gang i mellem sende en forespørgsel ud, og så kan man frit sige ja eller nej.

Koncert med
DUO SINSUSO

Odense Valgmenighed har holdt årsmøde i marts måned. Vi havde et dejligt
møde. Regnskabet udviser overskud, og
vi kan glæde os over et stabilt medlemstal. Endvidere – som det ses af kirkebladet – er der et højt aktivitetsniveau i
valgmenigheden. Referat fra årsmødet
kan fås ved henvendelse til menighedsrådet. 
PBN

Fredag den 7.juni kl 20 i valgmenighedskirken: forestil dig vestafrikansk musik
i gensidig inspiration med jazz og klassisk ! Det sker med Duo Sinsuso, som
er Basiru Suso og Carsten Sindvald.
Entré 30 kr; forfriskning undervejs.
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”Sommer for børn” d. 7. og 8. august
Kender du børn og familier, der ikke har
mulighed for at komme på ferie, så mail/
ring til Inger Bergeon.
Vi skal sejle på Svendborg Sund den ene
dag og til Skovsøen den næste og der afhentes vi i veteranbiler!

Det er gratis for familierne.
Følgende sogne og foreninger deltager:
Ansgars, Bolbro, Fredens, Hans Tausens,
Korsløkke, Munkebjerg, Sankt Knuds, Thomas Kingos og Vor Frue kirker, Odense
Valgmenighed, FTS og EXIT.

Udflugt lørdag den 14. september
Bindende tilmelding fra mandag den 19.
august kl. 10.00 til fredag den 23. aug. til
Helene Sønderby mail: helene@mobil.dk
tlf 66189201, Lisbeth Land mail: land@dsanet.dk tlf 66170442
Først efter accept af tilmelding betales til
reg. nr. 6845 – konto 1334582
Pris 475,- pr. person.
Afgang fra Dannebrogsgade kl. 7.30.
Hjemkomst 18.30.

Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed tilbyder tur til bryggerens København.
Vi skal først se Jesuskirken i Valby, hvor
Hanne Rosenberg viser rundt og fortæller om denne helt særlige kirkebygning og
dens ophavsmand, brygger Carl Jacobsen.
Derefter kører vi til Carlsbergbyen og ser
de gamle cisterner til Københavns vandforsyning. Vi spiser frokost på Vartov. Vi slutter
med en rundvisning på Glyptoteket, - også
en af Carl Jacobsens gaver til danskerne.
Deltagerantal – max. 54 pers. Så vær
hurtig med tilmelding!

Venligst Poul Thage Pedersen, Lisbeth Land,
PiaValbak Schmidt, Inger Bergeon.

Efterårsrejse til Sydspanien 2014
Granada – Alhambra – Cordoba – Sierra Nevada
museeum. - I Cordoba byvandring i det jødiske kvarter og besøg i den store moske.
I kan læse meget mere om turen og programmet på www.odensevalgmenighed.dk
I løbet af foråret 2014 vil der blive afholdt
4-5 fyraftensmøder om historie, kunst,
musik, litteratur, mad mm.
Det første møde, som vi gerne vil invitere
til er, tirsdag den 20. august kl. 19.00 i
kirken, hvor Henrik Kidmose, Granada
Kulturrejser vil orientere om rejsen.
På årsmødet, hvor programmet blev præsenteret, var der stor interesse for rejsen.
For at vi kan få et indtryk af interesserede
deltagere, vil vi gerne, at I skriver jer på
listen i kirken fra 1. juni.

Kunst – Kirker – Arkitektur – Museer –
Madkultur – Litteratur - Flamenco-koncert.
Alt dette og meget mere skal vi opleve på
denne tur.
Lørdag den 11.10. 2014: Afrejse fra Kastrup med første overnatning i Malaga,
hvor vi bl.a. skal se Picasso Museet. Søndag kører vi til Frigiliana med besøg på
Arne Haugen Sørensens Galleri Krabbe.
Hen på eftermiddagen ankommer vi til
Olivengården, hvor vi indkvarteres for at
bo hele ugen.
I de følgende dage skal vi opleve og se
mange spændende seværdigheder.
I Granada er højdepunkterne Alhambra og
domkirken. - Besøge en række bjergbyer i
Sierra Nevada og smage den lokale mad.
Vi skal se digteren Federico Garcìa Lorcas

Inger Hjuler Bergeon, Helene Sønderby,
Ebba Abildgaard
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konfirmander

Fotograf Brian Jensen, Blitz 77

Konfirmander, Store Bededag
den 26. april 2013 i Odense Valgmenighed

Bagest fra venstre: Astrid Kjær Christensen, Poul Madsen, Niels Bøgehøj Larsen,
Laust Haubjerg Zwisler, Emilie Lyngholm Poulsen, Sofie Kæstrup Frederiksen.
Foran fra venstre: Anna Emilie Hadad Feddersen, Madeline Lykkegaard Illum
Bonde, Martha Teresa Skov Jørgensen, Ida Pilgaard, Emma Hoel Larsen.

FORUNDRINGSAFTEN

Til alle sangglade:

Maratonsang på Kulturmaskinen 21. juni kl. 15-22

naturoplevelse og samvær for alle aldre
Torsdag d. 29/8 2013 kl. 20:00 – ca. 22:30

Sammen med DGI Senioridræt og Odense
Højskoleforening inviterer Odense Valgmenighed til ”maratonsang” i Kulturmaskinens gård (Brandts) fredag den 21. juni.
Hver time fra kl. 15 til ca. kl. 22 vil en
sangleder stå for sangen sm. med en
pianist og sige lidt, mens vi synger DGIsangbogen igennem. Det er gratis at deltage og der kan købes vand, øl og kaffe.
Man kan være med ½ time eller 1 time
eller mere, som man har lyst til.
Sangledere er: Peter Mondrup, Tine
Lindhardt, Jutta Bay, Peter Bendix, Karen Maigaard, Ingeborg Markvard Andersen og Janne Møller.
Pianister er: Peter Mondrup, Jutta Bay,
Frida Rolskov, Ingrid Madsen, Carsten
Sindvald.

Skumringsmørke, mørk skovsø, naturoplevelse og flagermus.
Mød op til den første af flere forundringsaftener, hvor vi i socialt samvær skal mødes og få oplevelser, som vi ellers ikke
umiddelbart får.
Første oplevelse er en skumringsvandring langs Skovsøen, hvor vi skal opleve,
når flagermusene i alle størrelser vågner
og flyver hen over vandets mørke skær.
Vi mødes ved ishuset ved Skovsøen kl.
20:00, hvor vi fra professor Axel Michelsen får en introduktion til flagermusene
og deres færden.
Vel mødt til en spændende aften til oplevelser ud over det sædvanlige.
Christina Redtz Rønlev
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Familietur til Vork,
Egtved, d. 24. og
25.august 2013
Primo september 2012 prøvede vi noget nyt. Vi havde inviteret til familietur til
Rodbjerggaard ved Egtved. En spejderlejr
af lidt ældre dato, men i Danmarks skønneste natur, og med bygninger som kan
rumme omkring 45 personer + det løse.
Det var en hyggelig weekend hvor alle på
tværs af generationer hyggede sig sammen. Der blev fanget ørreder med fingrene, lavet aftensmad over bålet, hygget
ved bålet hvor pandekagerne også blev
bagt til dessert inden der skulle løbes et
lille natløb. Efter morgenmaden søndag
var der morgensang en times tid medens
vi ventede på, at græsset skulle tørre.
Blæsten hjalp med at få græsset tørt, og
den selv samme blæst kunne bære alle
de drager vi havde med. Alle generationer
deltog i opsætning og flyvning med drager, som gjorde sig flot ud over Vejle Ådal.
D. 24. – 25. august har vi igen lejet Rodbjerggaard, og vi har bestræbt os på at
lave et spændende program, hvor der er
plads til alle, og hvor samværet selvfølgelig er det vigtigste. I år deltager der flere
konfirmander, så der vil uden tvivl blive rift
om pladserne, så skynd jer! Tag en hurtig
beslutning og tilmeld jer til Inger Hjuler
Bergeon på tlf. 66125705 eller mail; ihb@
km.dk senest 30. juni.
Der er 41 indendørs sovepladser, som vi
vil fordele i forhold til antal i familierne.

Der er en god campingplads hvor der er
plads til telte, bivuak og selvfølgelig campingvogn, så har I mod på en af disse muligheder, vil det blive taget godt imod.
Medbring musikinstrument, praktisk tøj/
fodtøj, lagen, dyne/sovepose, håndklæde,
lommekniv, lygte osv.
Program ligger i kirken og på hjemmesiden. Hvis der er yderligere spørgsmål,
kan Jørgen Findsen kontaktes på tlf. 20
41 95 89.
Prisen for arrangementet med naturvandring, materialer, frokost og middag
lørdag, morgenmad og frokost søndag,
samt saftevand og kaffe/te ad libitum.
Voksne: kr. 150.- og børn indtil 14 år: kr. 75
Hvis I vil bage og medbringe kage til ca. 20
personer vil vi gerne vide det, ligesom vi
gerne vil vide om I har ledige pladser i bilen.
På gensyn i Danmarks skønneste natur.
Rodbjerggaard, Vorkvej 73, Vork,
6040 Egtved.
Jørgen Findsen
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gudstjenester

Juni
2/6		
9/6		
16/6		
23/6		
30/6		

10.00 1.s.e.trin.		
ingen			
10.00 3.s.e.trin.		
10.00 4.s.e.trin.		
10.00 5.s.e.trin. 		

Inger Hjuler Bergeon
Årsmøde i Vartov
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Juli
7/7		 14.00
14/7			
21/7			
28/7			

6.s.e.trin.		
ferielukket
ferielukket
ferielukket

Mette Marslund

August
4/8		 10.00 10.s.e.trin.		
11/8		 10.00 11.s.e.trin.		
18/8		 10.00 12.s.e.trin.		
					
25/8		 ingen			

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
frokost i præstens have
naturweekend for alle aldre

www.odensevalgmenighed.dk

Frokost i
præstens have

ferie i kirken

- søndag d. 18/8 2013
Vanen tro danner præstens have på
Finsens Allé rammerne omkring en
hyggelig frokost søndag d. 18/8. Vi
mødes efter gudstjenesten kl. 11:30
og tilbringer et par hyggelige timer i
hinandens selskab.

Kirken er sommerlukket i
uge 28, 29, 30.
Men kan naturligvis åbnes ved kirkelige
handlinger.
Vikar for begravelser/bisættelser i uge
27, 28, 29, 30 er Mette Marslund,
tlf: 62 28 15 68 eller 23 71 65 68.

Menighedsrådet sørger for at arrangere en let frokost med efterfølgende
kaffe.
Alle er naturligvis velkomne – høj som
lav – børn og voksne. Vel mødt til en
hyggestund uden for kirkerummets
rammer.

siden sidst
Døde:
Bodil Boldt Rasmussen
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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,
annegretepilgaard@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
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

