Odense Valgmenighed
Juni · juli · august · 2015

Inger Hjuler Bergeon, Island

www.odensevalgmenighed.dk

Det grønne er godt for øjnene
Sådan tænker andemor i ”Den grimme
ælling”.
Ja, ’grønt er godt for øjnene’, dét tænker
man måske, når de nyudsprungne bøgetræer står med lysende grønt først i maj.
Og man tænker det måske, når man efter
flere dages silende regn i juni ser ind i en
dybgrøn have, hvor græsset strutter af
vand og vækst.
Grønt er godt for øjnene. Og forsommer
er grøn i Danmark. Så grøn, så grøn. Selv
om der både er gule, hvide, lilla og lyserøde
blomster, så er det de grønne farver, der
især farver byen og landet.
Forsommer, pinse og grønt hænger sammen, når man er opvokset i Danmark. Så
når Grundtvig skal skrive om pinse og dens
glæde, så bruger han udtrykket ”morgen i
maj når det grønnes”.
Pinse er universel og har med hele verden
at gøre. Det er den kristne højtid, der især
husker os på, at det med Gud og Jesus ikke
kun er til ét folk eller én race, eller ét land
eller én kultur.
Pinse er, at Gud henvender sig til alle mennesker i alle lande. Uanset kultur, sprog
og skikke.
Andemor i ”Den grimme ælling” er udtryk
for det modsatte. Hende har H.C. Andersen
gjort til et billede på alt det, der er snævert,
lokalt, patriotisk og provinsagtigt. Dér, hvor
man er så selvtilfreds, så man ikke engang
gider være nysgerrig på andet end ens eget.
”Endelig knagede det ene æg efter det andet:
”Pip! Pip!” sagde det, alle æggeblommerne
vare blevne levende og stak hovedet ud. ”Rap! Rap!” sagde andemor, og så rappede
de sig alt hvad de kunne, og så til alle sider
under de grønne blade, og moderen lod
dem se så meget de ville, for det grønne er
godt for øjnene. - ”Hvor dog verden er stor!”
sagde alle ungerne; thi de havde nu rigtignok
ganske anderledes plads, end da de lå inde i
ægget. - ”Tror I, det er hele verden!” sagde
moderen; ”den strækker sig langt på den
anden side haven, lige ind i præstens mark;
men der har jeg aldrig været!”

Det er efterhånden en gammel nyhed, at
når et menneske udtrykker sig præcist og
dybt om det nære i sine omgivelser og om
nærhed mellem mennesker og de menneskelige vilkår, så kan det forstås overalt
i verden. Noget, der fortælles godt om,
selv om det er meget lokalt, kan være en
øjenåbner på den modsatte side af kloden.
Sådan kan f.eks. en norsk film fra et udsted
mod nord sagtens udtrykke, hvad mennesker i en flække i Sydspanien også oplever.
Og omvendt.
Og H.C. Andersen læses overalt, fra Chile til
Kina; og vi læser måske en bog fra Sydafrika og tænker: ”ja, det her genkender jeg”.
Så at noget er lokalt forankret, det hindrer
ikke et globalt udsyn. Tværtimod. Når noget
er forankret i lokale, nære opgivelser og de
beskrives sandfærdigt og dybtgående, så
kan det vække genklang overalt i verden.
Det, som andemor er udtryk for, det er,
når det lokale, altså ens eget, bliver nok
i sig selv og man ikke vil have noget perspektiv på det.
Pinse begynder med, at nogle oplevede
noget. Og det prøvede de at beskrive. De
ord, de bruger, ’vindpust’ og ’ildtunger’, er
både temmelig luftige og samtidigt præcise. For hvordan ellers udtrykke, at de
blevet grebet af en virkelighed, der var
større end deres dagligdag? Pinsedags
glæde og tiltro greb fat i dem og fik dem
til at gå ud over sig selv. Fik dem ud i verden. Fik dem til at forlade deres eget. Ikke
for at erobre det fremmede og komme
som de bedrevidende. Men for at fortælle
om den kærlighed, som de selv havde erfaret med Jesus. En kærlighed, der gør
mennesker barmhjertige og får os til at
hjælpe. En kærlighed, der får os til at tilgive og til at bede hinanden om tilgivelse.
De kom fra et lille sted i et lille land på jordkloden. Men det, de gik ud med, genkendes
af alle mennesker. Og det er pinse en fest for.
God sommer!
Inger Hjuler Bergeon
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aktiviteter

2015
7/6		
17/6		

9.30		
Årsmøde i Rødding for ”de grundtvigske valg- og frimenigheder”
13.00		Sommerudflugt til Ladbyskibet, ”brodeuserne” og kaffe
i Kerteminde. Se omtale og tilmelding s. 5
19/6		 14- 21		
Maratonsang*, se s. 7
5-6/8 			
”Sommerbørn” – et fælles projekt i Skt. Knuds provsti
23/8		 10.00		Frokost i præstens have ca. kl.11.30. Menighedsrådet
sørger for tærter, salat, kaffe, kage m.m. Slut ca. 13.30
26/8		 16.30		Fyraftenssang med Anja Damkjær True.
En time m. Højskolesangbogen
5/9		 15.00		
Den danske Strygekvartet (!) Carl Nielsen. **
9/9		 10.00		Ole Bjørnsen medvirker og fortæller:
”På cykel til grænsen d. 9. april”
					
Og vi skal se en portrætfilm med ham af Svend Erik Hansen.
19/9		
9.00		
Naturtur ”over sø og vand” i Davinde. Se omtale s. 5
22/9		 19.00		
Edel Thomsen om maleren Arne Haugen Sørensen. *
6/10
16.30		
Marianne Granvig fortæller om Carl Nielsen. Slut kl.18.30
20/10 19.00		Jens Rosendal og Rasmus Borring; digter og komponist.
Entré 100 kr.
24/10
8.00		Kunst-tur til Vejle og Vejen.
* Omtale og tilmelding i næste kirkeblad
7/11 			
Undredag
Fyraftenssang i efteråret 2015 arrangeres af Marie Louise Paludan Paulsen.
Se resten af programmet i næste kirkeblad.
Onsdagsmøde/fortællecafé: 9/9; 7/10; 11/11 og 13/1; 10/2; 9/3.
Resten af programmet i næste kirkeblad.

* betyder at det er et samarbejde med Odense Højskoleforening.
** 	betyder, at det er Odense Musikforening’s koncerter. Om medlemskab/ køb af billet:
www.odensemusikforening.dk

Se også www.odensevalgmenighed.dk samt opslag og pjecer i kirken.
Send MEGET gerne en mail til Inger til ihb@km.dk, så får du jævnligt et ”Nyhedsbrev”.

siden sidst
Døbte:
Sixten Grøn Spile - Magnus Brandt Hansen
Anna Kølle Andersen - Karoline Kølle Andersen
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Fra menighedsrådet

Sommerudflugt

Vil du med?

Onsdag den 17. juni 2015

Finn Henriksen og Marie Louise Paulsen inviterer på fugleture:
Vi vil gerne følge op på forårets foredrag
om fugle og tage jer med ud på nogle ture
for at se og høre Danmarks fugle. Vi forestiller os nogle torsdage kl. 10.00-13.00.

Vil du være med-sponsor?

Årsmødet 2015 i vores valgmenighed var
igen i år med mange deltagere og det var
en stemningsfuld og rar aften med mange
gode tilkendegivelser. Efter menigheds
rådets og præstens beretning, var der
fremlæggelse af et årsregnskab med et
pænt overskud. Jørgen Findsen, Christina
Rønlev og Pia Valbak Schmidt var alle på valg
til menighedsrådet - og blev genvalgt. Som
suppleant blev Louise Mosbæk genvalgt.
Anne Grete Pilgaard

I forbindelse med udstillingen ”Veje der
krydses” i kirken før påske blev der fra
flere sider ytret ønske om, at Odense Valg
menighed kunne anskaffe et af værkerne.
Derfor har menighedsrådet truffet aftale
med Perry Oliver om at købe skulpturen
Open Cross, som for øjeblikket er udstillet
andetsteds. Oliver har tilbudt os en meget
fordelagtig pris på kr. 40.000,-.
Værket skal betales over 4 rater i løbet af
et år. Vi har allerede nu modtaget tilsagn fra
medlemmer af valgmenigheden om det meste af første rate. Alle er naturligvis meget
velkomne til at være med til at vi kan betale
værket ved frivillige bidrag. Der er også planer om at søge fondsmidler om nødvendigt.
Bidrag kan indbetales på valgmenighedens
konto reg. nr. 1551 kt. nr. 6449263. Husk
at notere på indbetalingen, at der er tale
om bidrag til skulptur. Såfremt man er
medlem af Odense Valgmenighed vil det
indbetalte bidrag automatisk blive indberettet til SKAT og er dermed fradrags
berettiget efter gældende regler. Der er
intet minimumsbeløb for fradrag.
Vi er meget glade for at det har været muligt at beholde en lille smule af den store
udstilling. Vi håber mange vil være med til
at støtte indkøbet.
At sætte noget nyt ind i kirkerummet giver
altid anledning til overvejelser om, hvorvidt
der kunne være andre ting som kunne ændres, så balancen i rummet bliver bedre
– overvejelserne går på fx at få integreret
prædikestolen bedre. Nogle medlemmer
er i gang med undersøgelse af, om man
måske kunne skaffe midler til et flygel –
i så fald skal dette også kunne passes ind
i kirkerummet. Menighedsrådet modtager
gerne inspiration fra medlemmerne og
regner også med at formidle tanker om
indretning af kirkerummet i kommende
numre af kirkebladet. Her vil debatindlæg
være meget velkomne!

På årsmødet d.24.03.2015 blev det vedtaget at ændre bidragssatsen til Odense
Valgmenighed fra 1,2% til 1,3% og samtidig
lade arbejdsmarkedsbidraget udgå af beregningsgrundlaget. Ændringen er forårsaget
af Odense Valgmenigheds regnskabsfører
fremover selv skal indhente medlemmernes
skatteoplysninger hos SKAT. Det betyder at
det enkelte medlem i sin Skattemappe på
www.skat.dk skal give tilladelse hertil. Der vil
i nær fremtid blive udsendt et brev til hvert
enkelt medlem, hvoraf det vil fremgå, hvad
man skal gøre i den forbindelse. Vi håber på
jeres forståelse disse ændringer.
Anders Krogh
Af hensyn til børn, unge og de, der ikke tåler
alkohol, er der ønske om alkoholfri altervin i
valgmenigheden. Derfor vil vi, som et forsøg,
fra d. 1. marts til d. 1. oktober benytte vindruesaft. Undervejs er alle meget velkomne
til at fortælle menighedsrådet, hvad de synes om det.
Der bliver indkøbt yderligere 10 højskolesangbøger efter ønsket blev fremsat på
årsmødet.
Et medlem har spurgt hvordan man kan bidrage med sin hjælp til arbejdsopgaver i kirken. Man er altid velkommen til at bage kager
til fryseren, som bl.a konfirmandholdene har
stor glæde af. En anden mulighed er, at man
tilmelder sig nyhedsbrevet. Så kunne menighedsrådet her spørge om nogen kunne
bidrage med hjælp når der er behov.

Hvis man er interesseret, kan man skrive
sig på en seddel i ”den lille stue” i kirken
ELLER maile til Finn eller ringe til Marie
louise. Udover navn og adresse vil vi
gerne have tlf.nr og e-mail. Man skal
også skrive om man har bil eller ønsker
kørelejlighed.

Kom med til VIKINGESKIBSMUSEET og se
LADBYTAPETERNE blive broderet af brodøserne. - Vi får en rundvisning og fortælling
om tapeterne. Eftermiddagskaffe ved det
flotte nye havneanlæg i Kerteminde.
Program:
kl. 13.00 Afgang fra Dannebrogsgade
kl. 13.45 	Rundvisning ved
Inge Svensmark
kl. 15.15 Kaffe hos Thorsted´s
kl. 17.00 Hjemkomst

Finn tlf: 2074 1945;
Email: finn.sax@gmail.com.
Marie Louise: tlf.: 2423 7319

Tilmelding senest den 10. juni på seddel i
den lille stue eller til Inger - 66125705 /
ihb@km.dk - Pris: kr. 75,Vel mødt!

Med venligste hilsner

Helene Sønderby

Marie Louise og Finn

Mød op til en skøn naturdag
- Over sø og land i Davinde lørdag d. 19. september
I år bliver vores velkendte naturweekend
et lidt anderledes arrangement. I løbet af
en lørdag skal vi i hyggeligt samvær besøge Naturskolen Åløkkestedet og på tværs
af aldersgruppe udforske dette skønne
steds mange muligheder.

Tidspunkterne er vejledende og ret til ændringer forbeholdes.
Og det praktiske:
Naturskolen Åløkkestedet
Hudevad Byvej 20 - 5792 Årslev
Tlf 6375 0990 - www.oversoeogland.dk

Programmet i korte træk:
Kl. 9 Morgenkaffen sørger OV for, herefter
rundvisning i området af naturvejleder Elsebeth Pedersen.
Kl. 12 spiser vi vores medbragte frokost.
Kl. 13 – 15 aktiviteter for alle aldersgrupper.
Kl. 15 pause med saftevand/kaffe og kage.
Kl. 16 aktiviteter og klargøring til aftensmad.
Kl. 18 grillen tændes og vi spiser

Pris pr. deltager incl. morgenkaffe, saftevand,
brød, eftermiddagskaffe og aftensmad:
Voksne kr. 75.- , Børn (under 15 år) kr. 50.Konfirmander deltager gratis.
Tilmelding til Inger, IHB@km.dk eller
6612 5705 senest 5. september
Jørgen Findsen og Christina Rønlev

Poul Borch Nielsen
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Sommerferie
Der er ingen gudstjenester i juli
måned i valgmenigheden. Men,
ligesom de andre år, åbner vi
selvfølgelig, hvis der kommer en
bisættelse eller en begravelse.
Ring til Jørgen Findsen på tlf. 20
41 95 89. Han vil med det samme
formidle kontakt til den præst, der
er sommervikar.
IHB

Konfirmand
til næste år?

Maratonsang Kulturmaskinen ved Brandts

Vil du være konfirmand i Odense
Valgmenighed næste år? Så meld
dig til på ihb@km.dk. Inden 14.juni.
Jeg inviterer også alle jer nye konfirmander og forældre til gudstjeneste d.
14. juni kl 10.00, så I kan få lidt mere at
vide om næste år og hilse på hinanden.

Fredag 19. juni 2015, kl. 14.00 - 21.00
synger vi los efter Højskolesangbogen.
Sted: Kulturmaskinen, Farvergården 7,
5000 Odense C. Det er gratis. Man kan
købe kaffe/brød undervejs. Man kan
droppe ind når som helst.

Fredag den 19. juni 2015
Arrangører er Odense Valgmenighed
/ Odense Højskoleforening / DGI Fyn
Senioridræt. Se hvilke forsangere, pianister og temaer for sangvalg på www.
odensevalgmenighed eller tag en infoseddel i kirken.
IHB

IHB

gudstjenester

Konfirmander 2015
juni

7/6 ingen 1.s.e.trinitatis
Årsmøde i Rødding
14/6 10.00 2.s.e.trinitatis
Inger Hjuler Bergeon
				nye konfirmander hilser på
21/6 10.00 3.s.e.trinitatis
Inger Hjuler Bergeon
28/6 10.00 4.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon

juli

Forrest fra venstre: Alberte Gerrild Rasmussen, Caroline Grimshave Bangsgaard, Vigga Bang-Larsen,
Sofie Andkjær Balslev, Amalie Hohwy Stokholm. Bagerst fra venstre: William Wille Carlsen, Nikolai
Søndergaard Thomsen, Emil Elnif Frederiksen, Torsten Jakobsen, Magnus Brandt Hansen, Philip Amtrup
Andersen, Jalte Seier Rosborg Schaarup, Nikolai Friis Sangild.

Sommerbørn
Igen i år er Odense Valgmenighed med
i det fælles projekt i Skt. Knuds provsti:
Sommerbørn. Det er to dage med udendørsaktiviteter for børn og deres familier,
som ellers ikke kan komme på sommer
ferie. Og det er gratis.

Den 6.august er valgmenigheden
vært kl 9.00 med morgenbord i kirken, inden vi tager med bus til Fjord
og Bæltcenteret i Kerteminde. Senere er der strandtur og vi er tilbage
kl. 16.30.

I år er det onsdag d. 5. august kl 13-18.30
med besøg i Den fynske Landsby, kørsel med
veteranbiler og aftensmad i Bolbro kirke.

Hvis man vil med eller kender nogle,
der vil, så ring til Inger Bergeon på tlf.:
66 12 57 05 eller mail: ihb@km.dk.
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5/7
			
sommerlukket
12/7				sommerlukket
19/7				sommerlukket
26/7				sommerlukket

august
2/8 10.00 9.s.e.trinitatis
Inger Hjuler Bergeon
9/8 10.00 10.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
16/8 10.00 11.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
23/8 10.00 12.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon
				m.frokost i præstens have
30/8 10.00 13.s.e.trinitatis Inger Hjuler Bergeon

Der er en kop uformel kaffe efter hver gudstjeneste,
som man er velkommen til, hvis man har lyst.

www.odensevalgmenighed.dk
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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

om at blive medlem...

Redaktion
Poul Borch Nielsen (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Christina Redtz Rønlev

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.

Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Kontaktes senest fredag for kørsel

Nyhedsbrev
Modtag regelmæssigt korte aktuelle nyhedsbreve fra
Odense Valgmenighed ved at gå ind på hjemmesiden:
www.odensevalgmenighed.dk og meld dig til.

Kindly.dk

Svanemærket tryksag 541-513

Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 65 96 24 66

