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Inde i den vældige romanske kirke stod turisterne tæt i halvmørket.
Hvælving gabende bag hvælving og intet overblik.
Nogle lysflammer blafrede.
En engel uden ansigt omfavnede mig
og hviskede gennem hele kroppen:
”Skam dig ikke over at du er menneske, vær stolt!
Inde i dig åbner hvælving sig bag hvælving i det uendelige.
Du bliver aldrig færdig, og det er som det skal være.”
Jeg var blind af tårer
og blev skubbet ud på den solsydende piazza
sammen med Mr og Mrs Jones, hr. Tanaka og Signora Sabatini
og inde i dem alle åbnede hvælving sig bag hvælving i det uendelige.

Tomas Tranströmer:
Romanske buer. 1997

Det her digt kan vi tage med os inde i eftersommer og efterår, synes jeg. Når dagene
kortes og sommeren går i baggrunden.
Det er Johannes Værge, der citerer det
i sin bog: ”Guds skrøbelige arvinger”.
Han trækker det frem i en sammenhæng, hvor han taler om at tale mennesket ’op’ eller tale mennesket ’ned’.
Der kan være et syn på det at være menneske, som enten er overoptimistisk, så
der ikke bliver plads og udtryk til at indse
eller indrømme det, man ikke kan, det, man
ikke får gjort, det, man mister, det, man
ikke evner o.s.v.

hovedet, det er lige så ødelæggende for
os. Og dén teologiske ’sportsgren’, der gør
mennesket så lille som muligt for at gøre
Gud så stor som mulig, den er lige så udmattende og menneskefjendsk.
Johannes Værge beskriver i sin bog de
mange forskellige syn, der har været på
Adam og Eva og det berømte bid af den forbudte frugt. Nogle tolkninger vandt, - men
det behøves de ikke være mere sande af,
end andre. Måske var ”syndefaldet”, mytologisk forstået, ikke et fald, men en mulighed; en mulighed for mennesket til at blive
voksent og være ansvarlig. Sammen med
andre. Som vi nu er. I den natur, vi er en del
af. Men også sætter spor i.

Når vi kun vil se det positive, så bliver der
ikke plads til det, der gør ondt og er ondt,
forkert og ødelæggende eller det, der gør
os bange og sorgfulde. Og det giver store
problemer i et samfund, der dyrker sådan
et overoptimistisk menneskesyn, men
også i det enkelte menneske, som professor i psykologi, Svend Brinkmann, beskriver i sin morsomme bog og markante lille
bog: ”Stå fast!” En af følgesygdommene er
bl.a. depression p.g.a. udbrændthed. Kan
man ikke følge med i jubelfesten, bakker
man ud, - eller kroppen gør det.

I dette efterår har vi mange og gode arrangementer i Odense valgmenighed. Ved underlige tilfælde har det hobet sig op, fordi
så mange fik så gode idéer. Men noget af
det, der samler disse mange arrangementer som et overordnet tema, det synes jeg,
er en glæde over at være menneske. Og
så finde vores plads i en natur, som vi nok
sætter markante spor i, men som vi ikke
kan beherske. Og det kalder ofte en undren
eller en beundring frem i os.

Men at tale mennesket ’ned’ som en synder, der ikke er i stand til noget godt over-

Inger Hjuler Bergeon
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aktiviteter

2015

26/8 16.30
5/9 15.00
9/9 10.00
		
19/9
9.00
22/9 19.00
		
26/9		
		
29/9 16.30
30/9 17.00
		
		
6/10 16.30
7/10 10.00
		
20/10 19.00
24/10 8.00
26/10 16.30
31/10 9.15
3/11 19.00
		
5/11 19.00
		
11/11 10.00
		
21/11 14.00
22/11 14.00
		
23/11 16.30
2/12 14.30
		

Fyraftenssang med præst Anja Damkjær True
Den danske Strygekvartet (!) Carl Nielsen. **
Onsdagsmøde/fortællecafé: besøg på Fynsk Grafiske Værksted
Hans Jensen Stræde 18 v/ Grethe Bernd Hansen
For børn og voksne: natur-tur ”over sø og vand” i Davinde.
Edel Thomsen: Kunst som nødvendighed. Om maleren
Arne Haugen Sørensen*
Koncert med tjekkiske cellist Roman Placzek og ensemblet LING.
Tidspunkt og program: se vores hjemmeside; - et tilbud fra Tine Skau.
Fyraftenssang med Preben Berg, organist v/Paarup kirke
Poul Lundgård Bak: Robusthed. Fællesmøde med 4 friskoler på
Højby Friskole. Vi har 20 pladser. Det er et super foredrag!
Tilmeld hos Inger
Marianne Granvig fortæller i ord og med toner om Carl Nielsen.
Onsdagsmøde/fortællecafé: Pia Valbak Schmidt: Camino-oplevelser
set i ”bakspejlet”. Tilbageblik på 3800 km til fods mod Santiago.
Jens Rosendal og Rasmus Borring; digter og komponist. Entré 100 kr.
Kunst-tur til Vejle og Vejen.*
Fyraftenssang med Søren Ole Pedersen, tidl.forstander Særslev Eft.skole.
UNDREdag om paradisforestillinger og længslen efter ”det vilde”
Marianne Jelved: At læse er at leve.
v/ Højskoleforeningens læsekredse*
Jón Kalman Stefánsson. Besøg af den islandske forfatter.
(foregår på dansk) entre med billet: 100 kr
Onsdagsmøde/fortællecafé: forfatter Johanna Thielst:
”Fugle står i Tidevandet” – hendes nyeste bog fra 2015.
Krybbeværksted for børn og voksne, en lørdag kl. 14-17.
150 års jubilæum for Danmarks førte valgmenighed: gudstjeneste og
festivitas i Ryslinge
Fyraftenssang med Thomas Allesøe, leder af Odense Friskole
Adventsmøde: Agnete Holm Hvidt: ar give og ikke give.
Om Dickens og ”et Juleeventyr”

Vi har i dette efterår MANGE og gode arrangementer, der ligger tæt. Det har vi ikke
gjort med vilje – men sådan faldt tilfældet ud!
* 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”.

Alle fuglefotos er af Finn Henriksen Skjern
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Jón Kalman Stefánsson

i Odense Valgmenighed torsdag d. 5. november kl 19.00

Marianne Granvig
og Carl Nielsen

Onsdagsmøder/
fortællecafé

den 6. oktober kl. 16.30 -18.30

kl. 10-12 Dronningensgade 1
Onsdag d. 9. september: besøg på Fynsk
Grafiske Værksted med Grethe Bernd
Hansen. Hun vil fortælle om det arbejdende værksted af kendte og mindre kendte
grafikere. Værkstedet har udstilling, salg
og mapper at bladre i. Vi mødes foran
kl.10 på: Hans Jensen Stræde 18, 5000
Odense C.

Den store islandske forfatter, Jón Kalman
Stefánsson blev kendt i Danmark for bogen: ”Sommerlys – og så kommer natten.”
Men det er trilogien om ”Drengen” ( Himmerige og helvede + Englenes sorg + Menneskets hjerte), der har slået hans navn
fast som en af de helt store nutidige islandske forfattere. Han skriver kort, men nært.
Det går næsten under huden på én, - og
dog er det ikke ret mange ord, han behøves at bruge. Han skriver om venskab, om
sorg, om forelskelse og betagethed, om lidenskab, om tilfælde, om naturen og vores
afhængighed af den, om mennesket i dets
udsathed; om kærlighedens mange ansigter. Jón Kalman Stefánsson er for længst
oversat til bl.a. fransk, engelsk og tysk
.
Han er i Danmark for at deltage i Bogforum november ’15 for til oktober udkommer hans seneste bog: ”Fisk har
ingen fødder”. Vi er så heldige, at vi har
fået ham til Odense Valgmenighed.
Alle er velkomne! Billet/ entré: 100 kr.

Onsdag d. 7. oktober: ”Camino-oplevelser”
set i ”bakspejlet” v/ Pia Valbak Schmidt
Tilbageblik på i alt ca 3800 km til fods på caminostier i Spanien – på vej mod Santiago.

Billetter sælges fra 22.september. Enten i
Odense Valgmenighed i f.m. gudstjeneste
og foredrag ELLER hos Findsens Herretøj,
Vestergade 104, Odense. ELLER der kan
mailes til: sonderbyhelene@gmail.com og
først efter accept og et tlf.nr til betaling
pr. Mobile Pay eller kontonr til Netbank og
efterfølgende betaling, lægges der billet til
side i ens navn.

Onsdag d. 11. november: forfatter Johanna Thielst bl.a. om sin nyeste bog fra
2015: ”Fugle står i tidevandet”. En lille bog
om, der har fået de fineste anmeldelser
overalt. Johanna Thielst, som bor på Kertemindeegnen, har tidl. været i Odense
Valgmenighed i forbindelse med sine helt
særlige erindringsskitser:” Dunhammere
spidder himlen”.

pva. menighedsrådet
Inger Hjuler Bergeon

Bibelfortælling v/ Inger
Der er bare så mange børn, der spørger
om så meget og gør sig så mange gode
tanker. Også om det med gud og Jesus, liv
og død. Derfor vil vi forsøge med en lille fortælletime for børn mellem 6 og 10 år og se,
om det kunne være noget, I har lyst til at deltage i. Det vil foregå om søndagen en gang
om måneden. Vi begynder kl. 12, for så har
de små i familien nok haft en rolig formiddag hjemme. Og vi er færdige senest kl. 13.

der samtale med børnene. Vi lægger ud
med søndag d. 4.oktober kl. 12 og søndag
d.1.november kl. 12.
For at der skal kunne være lidt samtale og
hyggeligt samvær, skal der være mindst
være 4 børn, synes jeg.
Derfor må I forældre gerne maile til mig
(ihb@km.dk) og sige, om I kommer. Senest
d.30.september. (og også hvis I er interesseret, men bare ikke lige kan de to søndage).

Formen bliver enkel: Først fortæller jeg en
lille fortælling fra bibelen og derefter bliver
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Marianne Granvig er uddannet som violinist i Danmark, Storbritannien og Belgien,
men hendes karriere indeholder mange
andre facetter af musiklivet end blot det
at spille violin. I mange år var hun således
leder af Den Internationale Carl Nielsen
Musikkonkurrence & Festival, og i dag
virker hun som Vicerektor ved Syddansk
Musikkonservatorium.

Onsdag d. 13. januar: på cykel til grænsen. Ole Bjørnsen var en af de soldater der
blev sendt til grænsen på cykel med ladt
gevær, da den tyske hær invaderede Danmark 9.april 1940. Vi skal se en portrætfilm, hvor han fortæller om det af Svend
Erik Hansen. Og Ole Bjørnsen kommer selv
denne formiddag og deltager i samtalen,
- med sin lune.

Igennem hele sin karriere har Marianne
holdt af ikke kun at spille men også at formidle musik, og det kommer til fuldt udtryk,
når hun den 6. oktober kl. 16.30 -18.30
fortæller om Carl Nielsen, som vi i 2015
fejrer med manér i anledning af 150-året
for hans fødsel.

Onsdag d. 10. februar: Kirsten Skovbølling Hansen: ”Fra smedens køkken til kongens køkken” oplevelser som køkkenassistent på Amalienborg, Fredensborg og
Gråsten Slot – samt om en jul på Trend.
Onsdag d.9.marts: Holger Mejlbjerg:
Munke Mølle i middelalderen – og frem.
Om Odense ’kraftcenter’ - åen, og brugen
af vandkraft, munke og nonner, byens levende midte.

Velkommen til en eftermiddag, hvor vi i ord
og toner kommer rundt om Danmarks nationalkomponist. Der serveres en lille forfriskning undervejs.
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For børn - og forældre/ bedsteforældre

Krybbeværksted
Vi inviterer alle børn og voksne til krybbeværksted lørdag d. 21. november kl. 14-17
Vi laver igen en stor julekrybbe til kirken.
Vi laver også små krybber til at tage med
hjem. Tag gerne familie og venner med. Det
foregår i valgmenighedskirken. Det plejer
altid at være meget hyggeligt for alle aldre!
Der er kaffe/saft og kage undervejs.

UNDREdag
fra Paradis til vildnis…?
lørdag d. 31. oktober kl. 9.15 -14.30

Og hvordan vi skal lave krybben i år?
ja, det går der tænketank i, snarest.

Vi kan længes, - men efter Paradisets trygge natur, et Edens Have, eller efter sne og
is, hav og ørken, øde skove og vidder?

Tilmeld hos Inger: ihb@km.dk eller på
tlf: 66 12 57 05 inden d. 17. november.

UNDREdagen i år er en samtale om, hvad der
sker med os på vejen ud af Paradisets Have.

i livet. Mennesket føler sig sat fri, uden
bånd og forpligtende aftaler, med ’det frie
valg’ som pejlemærke. Man søger det,
som er helt anderledes i forhold til det,
man kender derhjemmefra. Det drejer
sig ikke blot om en ’aha-oplevelse’, men
om øjeblikkets totale selvforglemmelse.
Hvorfor spiste Adam og Eva af æblet? vidste de hvad konsekvenserne var?

kl.9.15:	på Brandts 13, Jernbanegade 13:
udstillingen ”Adam og Eva - tabet
af uskyld? ” med rundvisning.

Pris for deltagelse i dagen (med entré,
rundvisning, foredrag, kaffe, frokost og
frugt): 175 kr.

10.30: 	kaffe i valgmenighedskirken og
kort intro til dagens undren.
11.00: 	Johannes Værge, teolog og forfatter: Det tabte paradis? bl.a.
om John Miltons bog af samme
navn og om forskellige måder at
opfatte ”syndefaldet” på. Var det
et fald? eller en mulighed?

Har du husket at melde dig til
naturdagen d. 19. september?
Hvis ikke kan du nå det endnu.

Åløkkestedet og slutter af med at tænde
grillen og spise aftensmad sammen.

Send blot en mail til Inger på:
IHB@km.dk eller ring på
tlf. 6612 5705 – tilmeldingsfristen
er d. 5. september.

Detaljeret program og praktiske oplysninger findes i sidste kirkeblad og på hjemmesiden www.odensevalgmenighed.dk.

Det bliver en fantastisk naturdag over temaet ”Over sø og land”, hvor vi på tværs
af aldersgrupper skal opleve Naturskolen

Vi glæder os til en dejlig dag sammen.
Christina Redtz Rønlev
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(studerende og medlemmer af Odense
Valgmenighed: 100 kr.)
Tilmelding hos Inger Bergeon: ihb@km.dk
eller tlf: 66 12 57 05

12.00: frokost
13.00: 	hvor længe var Adam i Paradis?
- et par sange og en fortælling
13.15:	
længslen efter det vilde/into
the wild/ Walden/Naturen med
stort N v/ Inger Hjuler Bergeon
13.30:	den vilde natur hos nordiske forfattere, bla. Jón Kalman Stefánsson v/ Marianne Schroll
14.15: afrundende samtale
Naturens muntre søn er lykken næst,
og alle springer, cykler, bungy jumper, paraglider muntert ud i naturen for at finde
lykken og sit ’jeg’. Nogle går skridtet videre og udsætter sig selv for voldsomme
strabadser for på den måde at møde sin
grænse og blive stillet over for det største
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Sangforedrag med

Jens Rosendal & Rasmus Skov Borring
Odense Valgmenighedskirke, den 20. oktober 2015 kl. 19.00

Jens Rosendal

Kunsten stiger….
Tirsdag d. 22.september kl. 19.00
Kunst som nødvendighed
-det kalder Edel Thomsen sit foredrag
om Arne Haugen Sørensen. Hun er gode
venner med Arne og hans kone og har beskæftiget sig i mange år med hans billeder.
For hende er billederne blevet ”en nødvendighed” til at forstå verden og livet med.
Hun fortæller og viser billeder. Det er et
fællesmøde med Odense Højskoleforening.

Tilmelding: fra mandag d.28.september
kl. 10.00 til Poul Thage Pedersen, på mail:
poulthage@gmail.com (evt. på telefon
66 18 92 01). OG først efter accept af
tilmelding betaler man på:
reg.nr. 6845 konto 1334582
Tirsdag d.3.november kl. 19.00
At læse er at leve ved Marianne Jelved.
Det er lykkedes højskoleforeningens læsekredse at få Marianne Jelved til Odense!
Hun spørger: hvordan åbner litteraturen
vort blik for andre menneskers vilkår, kultur og den verden, vi lever i?

Lørdag d.24.oktober kl. 8-17: ekskursion
med kunst og kultur til Vejle Kunstmuseum, Ravningebroen, Tørskind Grusgrav,
Skibelund Krat, frokost på Hotel Skibelund
Krat, Vejen Kunstmuseum.

Marianne Jelved står bl.a. bag Tænketanken Fremtidens Biblioteker, og siger: ”litteraturen giver mening, indlevelse og perspektiv. Og den kan give den myndighed og
selverkendelse, der kræves af et moderne,
demokratisk menneske”

Der bliver bl.a. rundvisning på de to kunstmuseer og fortælling de andre steder.
Man skal være hurtig, når tilmeldingsdagen begynder, hvis man vil med!
Pris 475 kr. (425 for medlemmer). Det er
en fællestur med Odense Højskoleforening.
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Rasmus Skov Borring

Den 83-årige digter og forfatter Jens
Rosendal er den nulevende forfatter, der
har flest sange repræsenteret i Højskolesangbogen. Han er tidligere højskolelærer
på Løgumkloster Højskole og Jaruplund
Højskole i Sydslesvig. Han står bl.a. bag
forelskelsessangen ”Du kom med alt det
der var dig”, der er en af de mest kendte
og sungne fællessange i Danmark. ’Marskens Digter’ fra det sønderjyske er bosat
ved Vadehavet, hvor netop mange af hans
tekster henter inspiration. Jens Rosendal
har gennem sit liv modtaget både ’Den
folkelige sangs pris’ og ’Sprogforeningens
pris’, og i 2014 modtog han kulturprisen
’Den gyldne Grundtvig’ for sine poetiske
bidrag til højskoletraditionens sange.

for deres samarbejde med intentionen om
at samle generationer i nye fællessange.
De udgav i 2013 CD’en ’Livets mærke’ med
et udvalg af sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden – og dels en række af hans nye
tekster med musik komponeret af Rasmus
Skov Borring.

Rasmus Skov Borring er 34 år, pianist og
komponist og har udgivet 3 albums med instrumental piano. Han er vokset op i efterskoleverdenen og er optaget af at formidle
den danske sangskat til nye generationer.
Med en aldersforskel på næsten 50 år har
Rosendal og Borring fundet et fundament

Læs mere på www.rasmusskovborring.dk

Ud over at have optrådt mange steder
sammen i Danmark, har Rosendal og Borring optrådt i USA i Det Danske Kulturcenter i Los Angeles, hvor de var inviteret til
at præsentere deres sange.
Sangforedraget tager sit udgangspunkt i
sangene fra CD’en ’Livets mærke’.

Entre kr. 100,-
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Indbydelse
150 ÅRS FEJRING AF
DANMARKS FØRSTE FRIE
GRUNDTVIGSKE MENIGHED

Fyraftenssang
kl. 16.30 i Odense Valgmenighed
Tirsdag,
den 29. september:
Preben Berg, organist
ved Paarup Kirke.

Mandag,
den 26. oktober:
Søren Ole Pedersen, fhv.
forstander ved Særslev
Efterskole.

gudstjenester

SØNDAG DEN 22. NOVEMBER 2015 KL. 14 I NAZARETHKIRKEN I RYSLINGE

september
6/9		 10.00
14.s.e.trinitatis
13/9		
10.00
15.s.e.trinitatis
20/9
10.00
16.s.e.trinitatis
					
27/9		 16.30
TEMA m. fernisering

I efteråret 1865 blev præsten og politikeren Vilhelm Birkedal afsat fra sit embede som
sognepræst i Ryslinge. I hårde vendinger fra Folketingets talerstol havde Birkedal kritiseret
kongen og regeringen for den – ifølge ham – jammerlige fredsslutning efter 1864-krigen.
Forinden havde han i en berømt kirkebøn bedt “Gud give kongen et dansk hjerte, om det
er muligt”. Nu var bægeret fuldt. Birkedal blev fyret.
En stor del af Birkedals menighed i Ryslinge samt de mange, der havde løst sognebånd
til ham, insisterede på at beholde ham som præst. De afholdt deres første gudstjeneste
søndag den 19. november 1865 i præstegårdens lade.

Mandag,
den 23. november:
Thomas Allesøe, Leder
af Odense Friskole.

4/10 *
11/10
18/10
25/10

10.00
10.00
10.00
16.30

18.s.e.trin.
19.s.e.trin.
20.s.e.trin.
TEMA

Inger Hjuler Bergeon
Marianne Rasmussen
Inger Hjuler Bergeon
Høstgudstjeneste
Inger Hjuler Bergeon

Oktober
Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund
Jørgen Flensted-Jensen
Inger Hjuler Bergeon

November

Menigheden i Ryslinge blev dermed den første frie grundtvigske menighed, og røret i Ryslinge
kom på afgørende vis til at præge udviklingen for folkekirken i Danmark.

4/11 * 10.00
Alle helgens dag
8/11 10.00
23.s.e.trinitatis
15/11 16.30
TEMA
22/11 14.00
ingen
					
29/11 10.00
1s.i advent

Derfor inviterer Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed til jubilæum søndag
d. 22 november.

* betyder, at der kl. 12-13 er fortælletime for 6-10-årige

Kl. 14.00 Festgudstjeneste i Nazarethkirken ved frimenighedspræst Mikkel Crone
Nielsen og valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup
Kl. 15.30 Sammenkomst i Ryslinge Forsamlingshus

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Jubilæumsgudstjeneste for alle
i Ryslinge i Nazarethkirken		
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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47836

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

