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Den omvendte verden eller...
Da bedstefar var ung, var det de voksne,
der tog børnene med i kirke. I dag tager
børnene de voksne med. Det er noget af
det helt nye, der er sket i de sidste år.

blive taget alvorligt. Begge slags kirkegængere vil inddrages og vil ikke anses
hverken for publikum eller for kunder.
Et lille eksempel på det med involvering er
fra en mødregruppe i Århus. Her spurgte
en mor en anden: ”tror du, vi må tage vores faddere med til dåbssamtale hos præsten? For de vil gerne vide noget om, hvad
de har sagt ja til; de vil gerne kunne leve
op til det.”

Ja, det kan godt være, at man i en valgmenighed har været mere vante til, at de
voksne lærte de små og de unge at gå i
kirke. Og at man stadig tror, det er sådan.
Men når vi åbner øjnene og griber i egen
barm, så kan vi se, at sådan er det ikke
længere. Heller ikke i Odense Valgmenighed. Her ligner vi andre kirker.

Det er en overraskende måde at forholde
sig til fadderskab på. Det er noget nyt, at
mennesker udtrykker sådan et ønske om
engagement og involvering.

Vi er stadig mange, der kommer i kirke om
søndagen. Vi kan ikke lade være. Men de
fleste danskere vil have en anledning for
at komme i kirke. Og så må vi jo lave nogle
anledninger.

Man troede måske, at når kirken blev
mere og mere fremmed for mange, eller
omvendt, så ville det betyde dalende interesse. Men så er der sket det modsatte:
voksne mennesker vil gerne kende noget
mere til det. Og de vil som en selvfølge
gerne involveres, deltage, høres og ses.

Der er sket det helt overraskende de sidste 20 år, at interessen for kirken er vokset. Men den er vokset på en anden måde,
end kirke-folk troede.
Unge og voksne vil gerne vide, hvad kirke
og kristendom er. De vil også gerne komme, hvis der er en anledning. Men den skal
være relevant for lige netop dem og deres
livssituation. De vil ikke komme søndag
kl.10 som en regelmæssighed.

Nu er det tit de små, der får de voksne
med i kirke, blandt de såkaldte ”kirkefremmede”. Hvor fremmede de er, eller hvor
fremmed kirken er for dem, det vil tiden
vise. For mange af dem vil gerne komme,
når kirkerne laver arrangementer for små
og større børn, for unge og for halvvoksne
og for voksne og ældre. Men man vil inddrages. Og det er da skønt.

Lige her mødes og krydses to grupper af
kirkegængere: de, der kommer en gang i
mellem for at få noget at vide og have en
oplevelse, som er relevant for deres liv og
som taler til flere sanser. Og andre, der
kender og elsker den vante gudstjeneste
og som ønsker den form med den ro, det
giver. Begge parter ønsker naturligvis at

Dette her er noget, som er på dagsordenen mange steder lige nu, når vi taler om
kirke og fremtid. Og derfor skulle dette
være min sommerhilsen til jer.
Inger Hjuler Bergeon
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aktiviteter
Juni
5/6 13.00
9/6		
10/6		

Udflugt til Humlemagasinet*
Årsmøde i Ågård Frimenighed i Foreningen af grundtvigske fri og
valgmenigheder

August
19/8

10.00

Frokost i præstens have, Finsens alle 25, efter gudstjenesten

September og flg.
1/9 og 2/9
Naturskøn weekend for alle aldre. Se omtale og pjece
6/9 19.00	Teater med Agnete Bjørn: ”Komponistens hustru og Billedhuggerinden”
			
Om Anne Marie Carl Nielsen. OH og OV
27/9 19.00	Samtale-dag på Odense Friskole om etiske dilemmaer; OF, Gr. F.
			
OH og OV
25/10 19.00	Poul Götke: ”Tudefjæsets martyrium.” Manden i ny nordisk litteratur”
			
Arr. Læsekredsene
6/11 19.00 Film i kirken: “Sophie Scholl.” Inger Begeon indleder. OH og OV
10/11
9.00 UNDREdag : foreløbig titel: ridderlighed og venskab

2013
20/1 16.00 Soiré: koncert med Torben Krebs, Carsten Sindvald, Finn Henriksen
5/2 19.00 Foredrag v/ Peter Kemp: Frygtkultur og retssikkerhed. OH og OV
11/2 19.00 Film i kirken: ”Putins Kys”. Steen Johannesen indleder. OH og OV
8/3 19.00** Joakim Garff: Kierkegaard
9/3 13.30** Svend Brinkmann: ”Kierkegaard i supermarkedet”
11/4 19.00 Anne-Marie Mai: ”Hvor litteraturen finder sted”. Arr. læsekredsene
1/5 19.00 Foredrag v/ Hanne Rosenberg: Carl Jacobsen, brygger m.m.
			
OH og OV
11/5 		
Udflugt til Bryggerens København; bl.a. Jesuskirken OH og OV
* Sommerudflugt.
Vi inviterer til dejlig sommerudflugt grundlovsdag, tirsdag den 5. juni kl. 13- 17.
Med bus og med kaffebord. I år tager vi til ”Humlemagasinet”, hvor haven står i sit flotteste flor.
Der er særudstilling om Christian X og der er i den grad kongelig lagkage.
Pris: 100 kr ( entré og kaffebord). Afgang fra Dannebrogsgade.
Hurtig tilmelding til Inger Bergeon, tlf: 66 12 57 05
** det er Kierkegaard-år i 2013. Temaweekenden d. 8. og 9. marts vil handle om ”den
frække og den fromme Kierkegaard”.
Se www.odensevalgmenighed.dk og tilmeld dig også Nyhedsbrevet så du hver måned
får en opdatering i din mailbox.
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SOMMER FOR BØRN
Der er startet et spændende samarbejde
mellem flere sogne i Skt. Knuds Provsti,
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
og Odense Valgmenighed. Initiativtager
til dette er sognepræst Camilla Balslev,
Vor Frue kirke, som også er ansat til at
inspirere til nyt diakonalt arbejde. Diakoni
er konkret hjælp og er en naturlig del af
kristendommens rødder.

SOMMERAKTIVITET MANDAG DEN 6.
OG TIRSDAG DEN 7. AUGUST!

Der er en arbejdsgruppe, som har planlagt to dage for børn og forældre i august.
Det nye diakonale samarbejde rette sig
nemlig mod børn i Odense.

Deltagelse og forplejning er gratis. Max
antal er 60 (børn og voksne). Sidste frist
for tilmelding er fredag den 15. juni.

Den ene dag er vi Den Fynske Landsby,
hvor vi har tilrettelagt et sjovt program.
Den anden dag skal vi besøge Torben Iversen og H. C. Andersen Paraden og slutte
med mad og aktiviteter i Munkebjerg
kirke.

Henvend dig til din lokale præst eller Camilla Balslev, 2174 6539, for at høre
mere.

Der er børn, som ikke kommer på ferie.
Der er også børn der af økonomiske grunde heller ikke får andre oplevelser. Med
kommunens besparelser er der flere af
disse børn, da tilskud til feriekoloni beskæres.

Sommerhilsener fra
Korsløkke, Bolbro, Sct. Hans, Vor Frue,
Sct. Knuds, Ansgars, Hans Tausen,
Thomas Kingo og Munkebjerg sogne,
Odense Valgmenighed og
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde

Arbejdsgruppens tilbud er derfor til disse
børn.

Fælles weekend. Familietur.
Dette arrangement henvender sig til ALLE.

dersklasser, ja de bliver faktisk bedst, hvis
alle aldersklasser er til stede.

Tit retter et arrangement sig til en bestemt aldersgruppe – og ofte har vi i
aktivitetsudvalget talt om, at vi gerne
ville kunne arrangere noget, der ikke er
aldersbestemt. Noget, som kunne give os
mulighed for at samles på tværs.

Vi ville kunne få tid sammen, hygge sammen, grine sammen.
Stedet ligger meget smukt. Alene det er
en oplevelse – at være sammen et helt
andet sted, i den skønneste natur.

Hvordan får vi sagt til jer, at vi virkelig håber, at der bliver opbakning til en fælles
weekend?

Det kunne være sjovt at hjælpes ad med
at lave noget af maden, som bålmad. Det
ville være perfekt, hvis maden var selvfanget ørred (men vi tager nok et par stykker
med hjemmefra også), og skal man fange

Der vil være mulighed for mange forskellige aktiviteter. Alle kan udføres af alle al4

en ørred, kan det jo diskuteres, hvordan
det bedst gøres – selvom man vist ikke
må tale så højt, at fiskene hører det. Der
ville nok være eksperter i pandekagedej
og eksperter i Marshmallows til dessert
– og det man ikke er ekspert i, når man
kommer, bliver man måske god til ved fælles hjælp.

af hinanden. Vi kunne spille spil sammen.
Vi kunne lave kunst i naturen – eller filte.
Måske kunne nogen læse en historie op
for os andre. I er mere end velkomne til
at bidrage med gode ideer til aktiviteter.
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om
det er lykkedes for os at få jer med på ideen. Antallet af tilmeldinger vil vise det – vi
håber, at vi får en dejlig weekend sammen.

De voksne kunne måske komme i tanke
om lege, de har prøvet (måske for mange
år siden), og legene kunne sættes i gang
på ny. Man kunne lære nye plantenavne

Mange hilsner fra Aktivitetsudvalget.

konfirmander
Konfirmander, Store Bededag
den 4. maj 2012 i Odense Valgmenighed

Siddende fra venstre:
Anna Johanne Skjødt Iversen, Cathrine Bresler Rønaa, Josephine Christina
Knudsen Neckelmann, Pauline Amalie Tabaka Holm Wøllekær.
Stående fra venstre:
Sigrid Mosbæk Rush Madsen, Petrine Klostergaard, Lasse Borg,
Sune Stangerum Thycosen, Marcus Oliver Fjord Larsen, Jonas Bøgild Larsen,
Hjalte Heibøll Skov Larsen, Amalie Krarup, Sophie Lund Møller.
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Præsentation af Odense
valgmenigheds nye formand
så jeg kommer selv sagt ikke ind på posten
for at lave revolution. Men jeg vil gøre mit til,
at bidrage til at bevare og udvikle det fællesskab og nærvær jeg møder i kirken -og
i samarbejdet omkring kirken. Jeg vil gøre
mit bedste for at repræsentere Odense
Valgmenighed med den åbenhed, rummelighed, aktivitet og plads for forskellighed,
som jeg har mødt.

Efter sidste årsmøde og
efterfølgende konstituerende menighedsrådsmøde har posten som
formand skiftet hænder.
Anne Grete Pilgaard
overtager posten og her
følger med hendes egne ord lidt om, hvem
hun er, og hvilke tanker hun har gjort sig i
forbindelse med formandsposten.

Der er meget at lære og sætte sig ind i,
for selv om Grundtvig, kirke og friskole har
været bestanddele i hele mit liv - så er der
mange andre og måske mere tekniske ting
at forholde sig til. Men det siges, at elefanter skal spises i små bidder!

Det er med en vis ærbødighed jeg overtager posten som formand for Odense Valgmenighed. Lone Ejdrup har gjort det rigtig
godt - og det bliver ikke nemt at komme
efter hende. Lone ønskede at blive afløst og med Lone på næstformandsposten og
et menighedsråd, jeg ved er meget engagerede og aktive, vovede jeg at sige ja til at
tage over.

I dagligdagen arbejder jeg som leder i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Jeg bor sammen med min mand Jacob, og de 3 af vores 4 børn på 21, 18, 17
og 13 år i Skovbrynet i Odense S.

Formandsposten var ikke en opgave, jeg
havde gået og tænkt, jeg ville byde ind på -

Anne Grete Pilgaard

Lone Ejdrup Nielsen har været formand for
Odense Valgmenighed siden 2003.
Efter årsmødet 2012 ønskede Lone ikke
længere at være formand for valgmenigheden, og i stedet konstituerede menighedsrådet sig med Anne Grete Pilgaard
som formand.

Valgmenighed af Christina Rønlev.
Redaktionen har spurgt Lone, hvad der
var årsag til, hun ikke længere ville være
formand. Og Lone nævner blandt andet,
at det er vigtigt at give tingene videre,
hun har været formand i mange år, og
det er også en fordel at stoppe som formand, mens man endnu sidder i rådet.
(Lone er blevet næstformand nu).

Lone har i sin formandstid overrakt rigtig mange buketter. Derfor syntes vi, hun
også selv skulle have en buket. Det kunne
ikke blive til årsmødet, da beslutningen
om, hvem der skal være formand, hører
til på menighedsrådets konstituerende
møde. Men efter gudstjenesten 6. maj
fik Lone overrakt en buket fra Odense

På spørgsmålet om, hvad der har været
vigtigt for Lone som formand siger hun:
Det er vigtigt, at vi er fælles om noget;
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gudstjenester

Juni
3/6
10/6
17/6
24/6

10.00
ingen
10.00
10.00

Trinitatis		
Årsmøde i Aagaard
2.s.e.trin.		
3.s.e.trin.		

Mette Marslund

10.00
19.00
ferie
ferie
ferie

4.s.e.trin.		
5.s.e.trin.

Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Juli
1/7
8/7
15/7
22/7
29/7

August
5/8 10.00 9.s.e.trin. 		
12/8 10.00 10.s.e.trin.		
19/8 10.00 11.s.e.trin.		
						
26/8 10.00 12.s.e.trin.		

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
frokost i præstens have
Inger Hjuler Bergeon

www.odensevalgmenighed.dk

Præsentationen af vores nye menighedsråds-

ferie i kirken

medlem Pia Valbak Schmidt følger i næste blad.

Fra den 9. juli til den 29. juli holder
jeg ferie.
Ring til Anders Krogh tlf: 65 96 24
66 eller 21 38 52 59 som sørger for
kontakt til vikarer ved bisættelse/
begravelse.
Kirken males indvendigt i ferietiden.
Derfor skal man først kontakte Anders Krogh. (vikar for Inger er Mette
Marslund). 
I.H.B.

at vi holder fast ved traditionerne, så
de ikke glemmes; at vi tager ansvar for
hinanden og kirkens aktiviteter; at vi
holder fast i fællesskabet og glæder os
over, at vi kender hinanden.

siden sidst

Herfra skal lyde en stor tak til Lone for
den store indsats, hun har ydet som
formand for Odense Valgmenighed.

Døde:
Inga Kristensen
Marie Kristensen

Poul B Nielsen
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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. 65 93 10 04
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
Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 65 96 24 66

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
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

Regnskabsfører
Jørgen Hansen
Lærkevangen 15
5210 Odense NV
jorgen.hansen@talnet.dk
Tlf. 66 16 14 93

