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Sorg tager tid
Sorg tager tid. Og sorg forandrer os. Det ved enhver, der har mistet. Sorg tager længere
tid, end man måske forventer. Sorg forandrer os også på andre måder, end vi havde
forestillet os det.
I en ældre bog af A.S.Byatt siger en mand, hvis unge kone dør i en ulykke, famlende til sig
selv, at han havde fornemmelsen af, at sorgen ville tage meget længere tid, end han nok
troede. Og undervejs i den lange romanserie på 4 bind, da ser vi, hvordan han langsomt
forandrer sig. Først er han ved at gå i stykker – men går sig fra det, for han vandrer i månedsvis gennem England. Denne enkemand er kun en biperson i A.S.Byatts romanserie fra
1980’erne, men hans skæbne fylder. Han er småtyk og klodset; han er lidenskabelig, men
mangler tit ord for sine tanker. Han er præst, men opgiver sit embede og bliver i stedet
’professionel lytter’ for ulykkelige mennesker. Det kommer til at passe, at sorgen tager
længere tid, end han havde troet og at den forandrer ham mere og på andre måder, end
han havde kunnet forestille sig. Det synes jeg, er et godt vidnesbyrd at få, - selv om det er
i en skønlitterær bog.
I de sidste par år er der udkommet flere bøger, hvor mennesker fortæller om deres personlige sorg. I den ene (”Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog”) skriver
forfatteren Naja Marie Aidt, at hendes sprog gik i stykker. Altså, en forfatter, som mister
sine ord og ikke kan sætte sætninger sammen før efter meget lang tid. Og i en anden bog,
af Julien Barnes, (Vejen op, vejen ned) skriver han, at der måtte gå over 7 år før han kunne
skrive noget om sorgen efter sin kones død, selv om kolleger og forlæggere havde løbet
ham på dørene for at han skulle skrive om den. Så svært er det at miste.
Når vores bekendte og venner kastes ud i sorg, så må vi give dem tid! Vi må også håbe, at
andre vil give os tid, den dag, det er os, der rammes. Der er nemlig ingen hurtige løsninger.
Men omgivelser kan i deres afmægtighed og medfølelse føle sig fristet til at komme med
velmenende og gode råd. Dog: for tidlig trøst er ingen trøst. Og for tidlige ”gode råd” er en
belastning for den sørgende, siger de selv.
Hvad skal vi nå? Vi skal vel ikke have et samfund, hvor mennesker ikke må være ’famlende’
i lang tid efter et tab? Eller ikke må forandre sig efter at have mistet ?
Sørgende mennesker skal have tid. Sørgende mennesker skal have ro og omsorg. I lang
tid. Vi andre skal tænke os om og ikke stille krav. Men være nærværende uden at ville
finde løsninger. For der er ingen løsning på sorg. Den tager tid. Og længere tid end man
måske havde forestillet sig. Sorg forandrer os også – på måder, vi ikke kan forudse. Også
derfor skal vi vise tålmodighed.


Inger Hjuler Bergeon

Forsidebilledet: foto, Inger Bergeon, september 2017: Fra det sidste stykke af pilgrimsvejen inden Trondhjem;
”Pilgrimsleden”.

siden sidst

Døde: Gitte Schmidt Fritsdal, Svend Erik Sørensen, Bjarne Eckhoff,
Hans Ove Hansen, Hans Kirkeløkke, Gerda Gammelgaard Jochumsen
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aktiviteter

September
1/9
2/9
6/9
12/9

14.00	Kort koncert, men stor musik v/Trio Chalumeau. (Gratis f. medlemmer).
15.00
Lieder v/Det Fynske Sangselskab.***
16.30
Fyraftenssang med Tine Kortermand. Se omtale.
10-12	Onsdagsmøde med forfatter Heidi Andersen: ”Døden kommer med ål”.
Se omtale.
15/9 9-14.30
Naturdag for alle aldre – en hyggelig og aktiv dag på Stige Ø. Se omtale.
23/9 10-13.30
Fællesgudstjeneste for fynske valgmenigheder; frokost og udstilling.
30/9
15.00
Koncert ** med Trio Vitruvi.

Oktober
3/10
18.00
		 19.30
4/10
16.30
6/10 7.30-23
27/10
15.00
28/10
15.00

Fællesspisning kl. 18; Se omtale.
Koncert med Anne Vilain og Poul Christian Balslev.
Fyraftenssang med Anders Skovgaard. Se omtale.
Kultur-tur til Aalborg: omvisning på KUNSTEN. Se omtale.
Koncert** med Erlendis Quartet.
Lieder v/Det Fynske Sangselskab.***

November
1/11
8/11
14/11
15/11
18/11
25/11

16.30
Fyraftenssang med Dennis Hornehave Jakobsen. Se omtale.
19.00
Forfatter Josefine Ottesen arr. af Højskoleforeningens læsekredse.
10-12	Onsdagsmøde med billedkunstner Dinna Jespersen og Hanne Ipsen.
Se omtale.
19.00
Foredrag med Imran Rashid: SLUK. * Se omtale.
15.00
Lieder v/Det Fynske Sangselskab.***
15.00
Koncert** med Gustav Piekuth.

Julekrybbeværksted for små og store bliver lørdag d. 1. december kl. 11-14 – med frokost.
Tilmelding inden d. 28. 11. til ihb@km.dk.
Trio Chalumeau (klarinettisterne John Kruse, René Højlund Rasmussen, Kenneth Larsen) spiller uddrag
af Bachs Goldbergvariationer (ca. 30 minutter). Dørene åbnes kl. 13.45.

* Samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.
** Betyder at det er arrangeret af ’KAMMERMUSIK Odense’ (tidl. Odense Musikforening).
*** Det Fynske Sangselskab. Se det spændende indhold på Sangselskabets hjemmeside.

Hvis du ikke får kirkebladet i din postkasse senest 1 uge efter udgivelse, bedes du meddele det til
Christina Rønlev (christinaroenlev@gmail.com). Tak !

3

2 onsdage med litteratur og billedkunst
De to onsdagsmøder i efteråret har med kunst at gøre. Det ene for
ørerne og det andet for øjnene. I september om en ny bog og i
november om ældre gavlmalerier i Odense, der skal restaureres.
Onsdag d. 12. september kl. 10-12: Forfatter Heidi Kølle Andersen om
sin bog: ”Døden kommer med ål”. Bogen handler bl.a. om Langeland og
har henover sommeren fået meget fine anmeldelser. Heidi er også mor
til tidl. og nuværende konfirmander - og medlem af valgmenigheden.
Onsdag d. 14. november kl. 10-12: Gavlmalerierne i Odense By med
kunstneren Dinna Jespersen, tidl. Carvalho og Hanne Ipsen. Der vises
billeder og fortælles om det store projekt med at opmale 5 store gavlmalerier. "Foreningen til bevarelse af kirkekunst på Odenses gavle"
blev dannet i maj 2018 for at bevare de 5 malerier, der alle er fortolkninger over scener fra Claus Bergs altertavle i Odense Domkirke.

Fyraftenssang efterår 2018 ved Ulla Kjær Kaspersen
4 dejlige fyraftenssangarrangementer er atter på vej. Mød op til dejlige fælles oplevelser
og sange – alle datoer med start kl. 16:30.
Den 6. september, vært - Tine Louise Kortermand, odenseansk lyd- og performancekunstner, optrådt bl.a. i projekt Urban Ishøj med unge musikere samt værket Wild
Nature, som udspringer af samtaler med krigsveteraner og deres familier.
Pianist: Karen Overby.
Den 4. oktober, vært - Anders Skovgaard, projekt- & eventansvarlig hos Teater
Momentum, skribent på This Is Odense. Pianist: Karen Overby.
Den 1. november, vært Dennis Hornehave Jakobsen, formand for FALIHOS foreningen af historie- og samfundsfagslærere, blogger, forfatter, bl.a. til Sigurd Barret's serie om danmarkshistorie,
Pianist: Karen Overby.
Den 5. december, vært Pia Sigmund, forfatter, fortæller,
kulturformidler, fhv. konsulent i Dansk Flygtningeråd.
Pianist: Peter Sigmund

Så udløses spændingen

Naturdagen 2018 går til Stige Ø lørdag d. 15. september
Vi mødes ved parkeringspladsen ved ishuset kl. 9.00. Traditioner tro spiser vi morgenmad sammen, vi sørger for kaffe, te mælk-juice-saftevand, rundstykker og wienerbrød,
så mød morgenfriske op til hyggeligt samvær. Herefter er der rundvisning på øen, hvor
vi ser hvordan Odense Kommune har fået ændret en losseplads til en skøn naturperle.
Der bliver også mulighed for at prøve forhindringsbanen osv. Stige Ø byder på mange
gode oplevelser og aktiviteter, så der vil være en masse ting, vi kan gøre sammen på
kryds af alder og interesser. Så alle er velkomne.
Kl. 12.00 spiser vi vores medbragte frokost. Medbring også selv drikkevarer til frokosten. Efter frokosten bliver der tændt op i bålet, så vi kan lave pandekager. Hertil
serveres der kaffe, te og saftevand. Arrangementet slutter omkring kl. 14.30
Tilmelding inden den 12.9. til ihb@km.dk
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Gudstjeneste

Den. 23. sept. 2018 med de fynske valgmenigheder
I år er det Odense Valgmenighed, der står for dette fællesarrangement. Gudstjenesten
starter kl 10.00, hvorefter der er fælles frokost ca. kl. 11.30. Efter frokosten vil der kl.
12.30 være fernisering af kunstneren Henrik Kruuse
Sandstrøm’s billeder. Henrik vil selv være til stede, og
der vil også være digtoplæsning. Under ferniseringen
serveres der kaffe.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage i dette
hyggelige arrangement, hvor der også vil være rig
mulighed for at snakke med medlemmerne fra de
andre valgmenigheder.

Mad og musik

Onsdag d. 3. oktober med duoen Vilain & Balslev
Povl Chr. Balslev, klaver/orgel og Anne Vilain, cello.
Kl. 18.00: fællesspisning: ”Chili con carne” og ”Chili sin carne”
Kl. 19.30: koncert med temaet: "Nordisk tone"
Koncertrepertoiret er klassisk, med stor
fokus på skandinavisk musik. Der er kompositioner fra Danmark, Norge, Sverige,
Letland, Finland. Vi er i et musikalsk univers,
som i en intens dialog indeholder både solistiske og improvisatoriske elementer.
Pris: 50 kr. for mad og koncert. Tilmelding
senest 30. sept. til ihb@km.dk / tlf 66 12 57 05
(for koncert alene: 30 kr.).

Orientering om Persondataforordning
Som bekendt trådte den nye Persondataforordning i kraft den 25. maj 2018.
I den forbindelse har menigheden udarbejdet en privatlivspolitik, som bruges til at oplyse
jer som medlemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.
Som medlem opfordres du til at læse privatlivspolitikken på vores hjemmeside:
https://www.odensevalgmenighed.dk/om-odense-valgmenighed/privatlivspolitik/
I politikken kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi har om dig som medlem,
hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvad dine rettigheder er i den forbindelse.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Anne Grete Pilgaard på mail
odense.valgmenighed@gmail.com eller præst Inger Hjuler Bergeon på mail ihb@km.dk.
Menighedsrådet
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Ekskursion til Aalborg med kunst og teater
(sammen med Odense Højskoleforening)
Lørdag d. 6 .oktober 2018 kl. 7.30 - ca. 22.15
KUNSTEN og WEST SIDE STORY.
I år vover vi at lægge en teaterforestilling ind i vores ekskursion. For Aalborg Teater
opsætter WEST SIDE STORY – og det er ikke hver dag, man kan opleve denne moderne
musikfortælling af Leonard Bernstein. Det er et samarbejde med Århus Teater, hvor
forestillingen i foråret 2018 fik meget fine anmeldelser.
Inden forestillingen besøger vi KUNSTEN. Aalborg kunstmuseum er tegnet af Alvar Aalto.
Bygningen blev gennemrenoveret ude og inde for nogle år siden og alle værker blev ophængt på en ny måde. Det er et fantastisk museum at besøge! Både fordi bygningen i sig
selv er et kunstværk og fordi den lader de mange kunstværker komme til deres fulde ret.
Kl. 7.30: afgang fra Dannebrogsgade. Pause med kaffe og brød undervejs.
KUNSTEN ca. kl. 11- 14.
På KUNSTEN får vi omvisning i 2 grupper, både i den permanente ophængning med
kendte værker og i særudstillingen FOCUS med over 80 sjældne værker fra 1985-2015
af Michael Kvium. På KUNSTEN serveres brunch i ”Café Aalto”.
14.15 - 15.30: mulighed for gåtur på den flotte havnefront i Aalborg,
hvor bl.a. Utzon Hus ligger.
Kl. 16.00 West Side Story i Aalborg Teater. varighed (inkl. pause) 2 t og 30 min.
Den berømte musical med musik af Leonard Bernsteins og sangtekster af Stephen Sondheims fra 1957. En moderne udgave af en Romeo-Julie-fortælling med to rivaliserende
ungdomsbander i New Yorks gader. I Aalborg er der et 12 mands orkester og 23 medvirkende på scenen. Mathias Flint synger/spiller Tony og sopranen Isabel Schwartzbach
synger/spiller Maria. Vi har købt A-billetter.
Kl. ca. 18.40: en lækker sandwich og 1 øl eller vand ved/i bussen
Hjemkomst ca. 22.15
Pris, (inklusiv formiddagskaffe, entré og omvisning samt brunch med drikkevarer på
KUNSTEN, teaterbillet (A-gruppe) samt sandwich med øl eller vand: 975 kr.
Deltagerantal: max 55 personer.
Tilmelding til Mette Bjerg fra mandag d. 11. september kl. 10. - og ikke før!
Pr mail til mettebjerg@email.dk.
Først efter accept af tilmelding indbetales til Reg. nr 6845 Konto 1334582
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SLUK - Kunsten at overleve i en digitaliseret verden
v/ Imran Rachid
Torsdag d. 15/11 kl. 19.00
(fælles med Odense Højskoleforening)
Imran Rashid er uddannet læge fra Københavns Universitet
i 2005, speciallæge i almen medicin. Har startet flere IT-selskaber, lanceret en række forskellige sundhedsapps samt
haft egen praksis i Kastrup i halvandet år.
Foredraget handler om børns og voksnes store forbrug af smartphones og digitale medier. Det er helt bevidst, at Imran Rachid berømte bog om emnet hedder SLUK, for der er
grund til at være på vagt. Det skaber nemlig afhængighed at være på de digitale medier.
OBS: Entré kr. 50,-

			
		
2/9
		 9/9
		
16/9
		 23/9

t
10.00
16.30
10.00
10.00

September

14.s.e.trin.
TEMA
Høstgudstjeneste
17.s.e.trin.

gudstjenester

Jørgen Flensted-Jensen		
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

				

Fællesgudstjeneste fynske fri-og valgmenigheder m.frokost og fernisering		

		
30/9

10.00

18.s.e.trin.

		 7/10
		14/10
		21/10
		28/10

16.30
TEMA
		
10.00
21.s.e.trin.
10.00
22.s.e.trin.

		 4/11
		11/11
		18/11
		25/11

10.00
16.30
10.00
10.00

Inger Hjuler Bergeon

Oktober

November

Alle Helgens dag
TEMA
25.s.e.trin.
Sidste s.i kirkeåret

Inger Hjuler Bergeon
Ferielukket
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Anders Carlsson

- der er altid en lille kop ”kirkekaffe” eller lidt frugt efter hver gudstjeneste.

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
61 41 00 52
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 20 74 19 45

Odense Valgmenighed er kommet på Facebook
Klik ind og ”like” Odense Valgmenighed på Facebook og kom
gerne med en kommentar.

Kirketjener
Annalise Rasmussen
amta@mail.dk
Tlf. 24 24 59 28
Kasserer
Henrik Therkelsen,
restato@restato.dk
Tlf. 21 69 01 48
Regnskabsfører
Rosager Regnskab
v/Lone Rosager Poulsen
mail@rosagerregnskab.dk
Tlf. 22 16 98 61
Redaktion
Christina Redtz Rønlev (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon
Louise Mosbæk
Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Kontaktes senest fredag for kørsel

valgmenighed?
En valgmenighed er en fri og åben menighed inden for Den danske Folkekirke. Som valgmenighed vælger, ansætter og lønner
menigheden selv sin præst og det øvrige personale.
En valgmenighed er opbygget som en forening, hvis øverste
ledelse er generalforsamlingen/årsmødet, der vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift.
Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men et medlemsbidrag, som p.t. er fastsat til 1,3% af den skattepligtige indkomst.
Odense Valgmenigheds medlemsbidrag fastsættes så det efter
fradrag svarer til Odense Kommunes kirkeskat.
Hvordan bliver man medlem?
Man bliver medlem ved at henvende sig til Valgmenighedens
præst.
At melde sig ind i en valgmenighed svarer til at løse sognebånd
fra en sognekirke til en anden, men her sker det bare til en
valgmenighed. Valgmenighedens præst sørger for det registreringsmæssige omkring overflytningen.
Ved indmeldelse giver man tilladelse til, at valgmenighedens
regnskabsfører kan hente oplysninger fra SKAT til beregning
af medlemsbidraget. Dette er fradragsberettiget og indberettes til SKAT.

Vi henviser til den gældende privatlivspolitik på valgmenighedens hjemmeside.
kindly.dk

Svanemærket tryksag 5041 0513

Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84

