Odense Valgmenighed
Marts · April · Maj · 2019
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aktiviteter

Marts
3/3
4/3
10/3
13/3
17/3
20/3
22/3
23/3
23/3

16.30	TEMAgudstjeneste om faste; med musik, poesi og billedet:
”Menneske, hvor er du?” af Uwe Appold. Se artikel s.3.
17.00
Trio Vitruvi, arrangeret af ’KAMMERMUSIK Odense’
11.20	Åbning af udstilling med Svend-Allan Sørensens store grafiske arbejder.
10-12
Onsdagsmøde med Lone Binzer, leder på Ådalskolen. Se omtale.
11.30
Infomøde til nye konfirmander.
19.00
Årsmøde. Se indbydelsen s.4.
19.00
Anne Marie Pahuus: Hannah Arendt - at håbe for andre end os selv.
10.00
David Bugge: Når litteraturen giver håb.
13.30
Mikkel Krause Frantzen: En fremtid uden fremtid?

April
7/4

15.00	Koncert med Ensemble Mutatis, arrangeret af
’KAMMERMUSIK Odense’
27/4
9-15
Hyggelig arbejdsdag i kirken.
28/4
11.30	Efter gudstjenesten holder vi ”samtale-møde” om dåb kl. 11.30 - 13.00.
Tilmelding til Inger inden d.14.april. Se mere nedenfor.
29/4 9.30-13	2 Foredrag om «Ånd og ritual» med Chrstian Hjordkær og Lone Milkær
arr. af Grundtvigsk Midtbane. Spørg Inger om tilmelding.

Maj
25/5

9.00	Årsmøde i Sdr. Nærå for Foreningen af grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. Blandt andet foredrag med Rane Willerslev.
Se mere side 6 om tidspunkt og tilmelding.

	
Fyraftenssang: i forårssæsonen er der ingen fyraftenssang, fordi ingen har ”taget stafetten” med at
arrangere det. Kunne du få lyst til at arrangere det, så spørg endelig menighedsrådet om hvordan.

		Sorggruppe for voksne: Inger samarbejder med andre præster i Odense om sorggrupper for voksne.
Hvis du er interesseret, så ring på 66125705 eller mail på ihb@km.dk

		Onsdag d. 13.marts kl. 10-12: Lone Binzer, leder af Ådalskolen.
Lone vil fortælle både om gejsten og udfordringen i at gøre det grundtvigske
aktuelt og levende.

		28/4 Dåbsdebat – et samtale-møde om den debat, der bl.a. er i Kristeligt Dagblad om dåb. Hvad
mener vi selv med dåben? Skal vi som kristne bekymre os for de udøbte børn? Og hvad siger vores
luthersk-evangeliske folkekirke? Efter et par korte oplæg fra bl.a. Torsten Johannesen og Inger
sætter vi en samtale i gang. Der serveres en bolle med pålæg. Tilmelding senest 14. april til Inger.
Arbejdslørdag
Det er næsten ved at blive en hyggelig tradition i Valgmenigheden, at vi forår og efterår holder en
arbejdslørdag, hvor vi får lavet en masse praktiske gøremål kombineret med hygge og snak. I år starter
vi ud med en arbejdslørdag den 27. april fra kl. 9.00-15.30. Vi starter ud med fælles morgenbord. I løbet
af dagen vil der også blive serveret frokost og eftermiddagskaffe med kage.
Meld til på mail hos enten Inger (ihb@km.dk) eller Annalise (amta@mail.dk).
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Menneske, hvor er du?

Das Misereor-Hungertuch 2019 „Mensch, wo bist du?“ von Uwe Appold© Misereor

”Menneske, hvor er du?” Vi kender spørgsmålet fra 1.Mosebog, hvor Gud råber: ”Adam,
hvor er du?”, da Adam og Eva havde skjult sig. Det er samme spørgsmål, for ’adam’ betyder
’menneske.’ ”Menneske, hvor er du? ” det er den tyske kunstner Uwe Appold, der kalder sit
billede sådan. Det er lavet til de tyske kirkers fasteindsamling i år. Det svarer til indsamlingen ”Brød til Verden” fra Folkekirkens Nødhjælp, for i mange år har de europæiske kirker
været fælles om at samle ind til verdens fattigste i fastetiden.
Fasten har altid været en tid, hvor man tænkte på sit forhold til andre, til sit forbrug og
til verden. Ofte ved, at man afholdt sig fra en bestemt slags mad eller fra alkohol eller fra
tobak og slik. Alle kulturer og alle religioner kender til det at faste.
”Menneske, hvor er du?“ – med denne titel spørger billedet os: ”Menneske, hvor står du?
Hvad står du for? Hvem er du?” Med konkret jord fra Jerusalem og med guld på blå baggrund viser Uwe Appold, at mennesket har mange muligheder. I centrum af den gyldne ring
på brunt jord er et lille gyldent hus. Og det er åbent. Det er symbol for menneskers fælles
hus, - vores fælles bolig i verden. Huset har en åbning, fordi vi mennesker har mulighed for
at „gå ud over os selv“ – gå ud til andre. Uwe Appold siger om sit billede:” Den, der tager
spørgsmålet ”menneske, hvor er du?” alvorligt, vil med det samme lytte ind i sig selv og
spørge: Hvad gør jeg mod ødelæggelse af skaberværket? hvad gør jeg i forhold til uretfærdighed og social nød? Hvor står jeg i dette ene og fælles hus, menneskers bolig i verden?”
Den himmelblå baggrund, jord under den menneskelige bolig, den åbne dør og med den
gyldne ring omkring er lavet som eftertanke til fastetiden. Men jeg synes, at billedet også
peger frem mod påske og pinse. Og det skyldes den fede, gyldne ring omkring menneskers
liv. Den er som en varm, guddommelig omfavnelse. Den lyser som en krans af nåde, der
omringer både vores liv og vores død. Og vores liv med hinanden.
Det synes jeg peger hen mod påskens og pinsens højtid.
Inger Hjuler Bergeon
Vi åbner udstillingen med Uwe Appold og Matthias Kempendorf d. 15. september 2019 under
titlen: Hus af lys. Om dette billede af Uwe Appold:
www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/hungertuch/”Hungertuch 2019”
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Der inviteres til årsmøde i Odense
Valgmenighed
Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19 i kirken
Vi glæder os til at se mange til årsmødet, hvor vi igen i år undervejs byder
på kaffe og hjemmebag. Årsregnskabet vil være lagt frem i kirkens lille stue
søndag d. 10. marts og på årsmødet.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af referent og stemmetællere.
3.	Menighedsrådets beretning til godkendelse.
- herunder fremlæggelse af indretningsudvalgets ideer
og overvejelser.
4.
Præstens beretning.
Kaffepause
5.
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
6.
Behandling af indkomne forslag.
7.
Forelæggelse af budget.
8.	Valg af medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.
På valg er:
Helene Sønderby – er villig til at genopstille
Anne Grete Pilgaard – er villig til at genopstille
Henrik Therkelsen – er villig til at genopstille
Suppleant – Olav Baatz – genopstiller ikke
9.	Valg af statsautoriseret/registreret revisor, folkevalgt revisor samt
suppleant.
På valg er Arne Rasmussen
Suppleant for folkevalgt revisor Anders Lundsgaard
10. Evt.
Konfirmation Bededag d. 17. maj 2019.
Vi holder konfirmation for 8 dejlige konfirmander d.17.maj kl.10.00. De fik hurtigt
kælenavnet ”grislinger”, fordi de er så søde. Men de er meget mere modige end
”grislingen” i Peter Plys, for de tør tænke stort.
Karoline Kølle Andersen, Augusta Callesen, Aya Anker Dahl,
Eva Schmidt Kristjánsdóttir, Alberte Rosendorf Rasmussen,
Klara Marie Hellesøe Sørensen, Laurits Hede Sørensen, Magnus Villemoes
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TEMAdage Fredag den 22.
og lørdag den 23. marts 2019

”for fremtidens skyld”
3 gode foredrag i Dronningensgade 1, Odense C
om at håbe, - og at håbe sammen.
Det er let at blive bange og bekymret, når vi hører om fremtiden. Især hvis vi kun hører
og læser korte breaking-news-nyheder, der lever af det katastrofeagtige.
Hvordan få håbet med? Både i vores dagligdag og på det store plan? Hvordan hjælpe
hinanden med at være ”realistiske optimister”? Hvad gør frygt ved os? Hvordan skabe
et samfund hvor håb er fortegn?

Anne Marie Pahuus om filosoffen Hannah
Arendt og hendes banebrydende tanker om
samfundsetik og fælles håb. Samtalen, muligheder for forandringer, handling, håb, det at
kunne skabe og skabe nyt – alt det er i fokus
hos Hannah Arendt.

David Bugge når litteraturen giver håb
- hvordan håb kan forplante sig til læseren
gennem fortælling. Forløsning under narkose
eller håb til det fortvivlede menneske?
Om Karen Blixens tvetydige forhold til
kristendommen.

Mikkel Krause Frantzen om hvad det gør
ved os, hvis vi ikke tør tro på en fremtid.
De nyeste tal fra WHO viser, at omkring 300
millioner mennesker lider af depression verden over. Men hvordan skal man forstå denne
udvikling? Hvorfor bliver folk deprimerede?

Foredragene er åbne for alle. Gratis for medlemmer. Studerende halv pris.
Pris: 75 kr. pr. foredrag, 200 kr. for alle 3 foredrag. Frokost: 50 kr.
Tilmelding senest 15. marts til: Inger Bergeon mail: ihb@km.dk
tlf: 66 12 57 05. Finsens alle 25, 5230 Odense M.
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Kunstudstilling i fastetiden
Den 10.marts, efter gudstjenesten,
åbner vi en udstilling i kirkerummet
med grafiske arbejder af billedkunstner Svend-Allan Sørensen. SvendAllan er optaget af jagt og af menneskets forhold til naturen.
Der vil derfor indgå jagtrelaterede
citater af Kaj Munk og portrætter af
bl.a. Henry David Thoreau - den store
natur-filosof fra 18-tallet, der er kendt
for bogen ”Walden – livet i skovene”
og dansk jagtlitteraturs stamfader
Boganis.
Og der vil være finurlige udsagn om krager og skrift, som sætter tanker i gang.
Faste har altid været en tid, hvor mennesker tænker over deres forhold til omverdenen. Derfor
synes vi, at jagt og natur er et godt emne for en
kunstudstilling i marts.
Svend-Allan Sørensen er uddannet billed
kunstner fra Det Fynske Kunstakademi i 2002
og underviser nu på Århus Kunstakademi.
Han har modtaget flere priser bl.a. Queen
Sonja Print Award i 2014, der tildeles én grafisk
kunstner hver andet år. Han har udstillet på
mange af Danmarks kunstmuseer, deriblandt
på Johannes Larsen Museet og Museum Jorn.
Se mere på www.svend-allan.dk

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 2019.
Lørdag den 25. maj 2019 i Sdr. Nærå Valgmenighed.
Sdr. Nærå Valgmenighed er i år vært ved årsmødet i Foreningen af grundtvigske
valg- og frimenigheder. Årsmødet er denne gang en enkelt dag fra kl. 9 til sen aften.
Programmet indeholder: ankomst, formiddagskaffe, gudstjeneste, velkomst og frokost. Efter frokosten er der foredrag med Rane Villerslev, direktør for Nationalmuseet, og efter en lille tur til Midtfyns Efterskole er der eftermiddagskaffe og
generalforsamling. Dagen slutter med festmiddag og koncert med Lunau og Sund.
Vi håber at mange har lyst at deltage i foreningens årsmøde. Det plejer at være en
hyggelig dag med mulighed for at møde folk fra hele landets valg- og frimenigheder.
Odense Valgmenighed betaler for de medlemmer, der vil deltage. Derfor er der tilmelding til Inger Bergeon senest søndag den 28. april. Programmet i sin helhed er
at finde på vores hjemmeside og i kirken.
Anne Grete Pilgaard
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t

gudstjenester

Marts
		 3/3
		 10/3
		 17/3

16.30
10.00
10.00

TEMAgudstj.
1.s.i fasten
2.s.i fasten

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

		 24/3
		
31/3

10.00
10.00

3.s.i fasten
Midfaste

Inger Hjuler Bergeon
Jørgen Flensted-Jensen

					Efter gudstjenesten infomøde til de nye
konfirmander

					Kunstudstilling i fasten med SvendAllan Sørensens grafiske arbejder

April
		 7/4
10.00
Mariæ Bebudelsesdag
		 14/4
10.00
Palmesøndag
		 18/4
19.00
Skærtorsdag
		 19/4
10.00
Langfredag
		 21/4
10.00
Påskedag
					

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

		 28/4

Inger Hjuler Bergeon

10.00

1.s.e.påske

 usik i påsken ved Carsten Sindvald og
M
Finn Henriksen

Maj
		 5/5
		
12/5
		 17/5
		 19/5
		 26/5

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

2.s.e.påske
3.s.e.påske
Konfirmation
4.s.e.påske
5.s.e.påske

Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

- der er altid lidt ”kirkekaffe” efter gudstjenesten.

w w w.odensevalgmenighed.dk

siden sidst

Døbte:
Vega Bjerrum Schjoldager
Viede:
Lone Hansen og Thomas Elholm

Døde:
Niels Åge Storm
Ole Andersen
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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
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84

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

Ved indmeldelsen giver man tilladelse til, at Valgmenighedens regnskabsfører kan hente oplysninger fra SKAT til beregning af medlemsbidraget. Dette er fradragsberettiget og indberettes til SKAT.

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

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

Svanemærket tryksag 5041 0513

Man bliver medlem af Valgmenigheden 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.

Odense Valgmenighed. Dronningensgade 1, 5000 Odense C

valgmenighed?

