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”Det blæser op!
Vi må prøve at leve”
Dette citat er fra et fransk digt. Og jeg skriver om det, fordi flere har spurgt efter citatet, som jeg brugte i en prædiken i februar.

aktiviteter
2014

ligt krav. For ingen er supermennesker.
Det er rigeligt at have et problem.
Men hvis vi oveni ikke synes, det burde være et problem at have det, ja
så har vi pludselig fordoblet problemet - og gjort byrden 2 gange så tung.
Det er rigeligt, at ’det er som det er’,
mange gange. Men hvis vi oveni tænker, at sådan burde jeg ikke have det
med det, ja, så plager vi os selv unødigt.
Der er så mange ”vi burde burde” eller
”vi burde kunne” eller ”vi burde kunne
klare”, som vi må forsøge at lade ligge.
For de hjælper os ikke. De tynger kun.
Vi må hjælpe hinanden med, at når det
blæser op, så er det OK at prøve at leve.
Det er helt i orden at forsøge sig frem.

Det er Paul Valéry, en fransk digter, der
afslutter et stort digt sådan her: ”Le vent
se leve. Il faut tenter de vivre”. Og det kan
oversættes med: ”Det blæser op. Vi må
prøve at leve”
Jeg fandt det i en lille, finurlig fransk bog,
om en marokkansk dreng, der er sat på
kostskole omkr. 1960 i Casablanca. Her
er han omgivet af franske kolonisters
børn og fransk skoledisciplin. Han lægger mærke til mange ting. Det meste
virker underligt, fordi det er så fremmed for ham. Heldigvis har disse børn
en lærer, der krydrer deres hverdag
med citater og fortællinger. Og en morgen vækker han dem med dette opråb:
”Det blæser op. Vi må prøve at leve”.
Hvor er det godt, at det er sådan, de bliver vækket. For når man er på kostskole
og er væk fra sin familie, så har man brug
for ord, der får en til at ”prøve at leve”. Det
giver nemlig ikke bare sig selv.

Det er i øvrigt altid OK at forsøge, at
prøve og at fumle sig frem. Hvis ikke man
må tage fejl eller begå fejl eller gå fejl, så
bliver man jo bange og vælger kun det
sikre. Når vi er bange for at lave fejl, kan
vi ikke finde på noget nyt. At være kreativ
er bl.a. ikke at være bange for at lave fejl.
Hvis vi går og er bange – og det gælder
i alle forhold og på alle planer - så tør vi
ikke. Så holder man sig til den slagne og
forsikrede vej, hvor ingen kan beskylde en
for noget.

Det er let at leve, når vi billedligt talt, har
stille vejr og roligt hav. Men når det blæser
op, på den ene eller den anden anstrengende måde i vores liv, så er det bestemt ikke
bare ligetil. Så er det, at vi mange gange
må sige: ” Vi må prøve at leve. Vi forsøger
at leve. Vi gør det så godt, vi kan.”

Og så bliver det trist at leve. Et liv, der skal
være perfekt/korrekt/u-angribeligt bliver
hurtigt så rigidt. Så alt for nøjeregnende.

Vi skal ikke stille større krav til os selv, end
det er rimeligt. Hvis vi kræver af os selv,
at vi skal kunne bevare den samme energi, det samme overskud og humør, den
samme tro og udholdenhed og håb, når vi
rammes af modgang, så er det et urime-

Når vi holder påske, så synes jeg, at den
som budskab har: ”du mister aldrig din
værdi som menneske ved at begå fejl.”
Det var dét, Jesus Kristus ville vise.

Inger Hjuler Bergeon

03/03 kl. 16.30
07/03 kl. 19.00
08/03 kl. 10.00
			
08/03 kl. 13.00
08/03 kl. 13.30
			
11/03 kl. 19.00
12/03 kl. 10.00
18/03 kl. 17.00
25/03 kl. 19.00
30/03 kl. 09.00
30/03 kl. 16.00
01/04 kl. 19.00
07/04 kl. 16.30
09/04 kl. 17.00
18/05 kl. 19.00
24/05 kl. 08.0026/05 kl. 19.00
14/06 og 15/6
20/06 kl. 14.00
22/08 - 24/08

Fyraftenssang med Helge Glent-Madsen
Prof.dr.jur. Vibeke Vindeløv: ”hvordan skaber man fred?”
Journalist Lasse Jensen (redaktør på P1Mennesker og Medier):
”fra korrespondenter til faldskærmsjournalister”
Musik af Ravel & oplæsning af Stefan Zweigs ’Verden af i går’
Museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg Slot: ”1864 –
Hvad betød nederlaget for danskerne og Danmark?”
Film: Den ny verden: Crialeses film;europæernes indvandring til USA*
Rundvisning i Sanderum kirke v/ Uffe Petersen. (afg.kl.10 fra valgm)
Viva l’Espagna – Kirstine Gaarn Hastrup: Flamenco
Årsmøde i Odense Valgmenighed. Se omtale.
”Ud-af-huset-gudstjeneste” i Ryslinge. Afg. Odense Valgmen. kl. 8.15
Trio Fabula i kirken for store og små: Påskefortælling med musik.
Gretelise Holm ”Jesus, pengene og livet”. Arr. OH Læsekredse
Fyraftenssang med Bodil Rytter
Viva l’Espagna - Thorbjørn Carl Hjalager: Lorca som dramatiker
Aftengudstjeneste med Mette Marslund; lidt aftenhygge bagefter.
Udflugt til Sønderjylland: Broager/Dybbøl/Sønderborg Slot. Se omtale.
Tom Buk-Swienty om fotografen Jacob A. Riis i USA’s 1900-tals slum*
Årsmøde i Vejstrup for grundtvigske fri- og valgmenigheder
Maraton-sang på Kulturmaskinen; OV sm.m. DGI og OH*
Naturweekend for alle aldre; i Hou på Langeland

Viva l’Espagna: spændende fyraftenmøder om Spaniens kultur, politik, mad og musik.
Disse aftener er for alle, også selvom man ikke skal med på rejsen. Der er hver gang
spanske smagsprøver af mad og vin Vi begynder kl. 17 og er færdige 18.30.
Husk tilmelding inden d. 5.3. (pga frokost) til TEMAdagene d.7. og 8. marts 2014«...fred er
at skabe» - om krig, fred og konfliktmægling med tre supergode forskere og formidlere.
Se også www.odensevalgmenighed.dk samt opslag og pjecer i kirken. Tilmeld dig gerne
”Nyhedsbrevet” så du jævnligt kan få en opdatering i din mailbox.
*samarbejde mellem Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed. Filmen af Emanuele Crialese d.11.3. er vældig
god og den giver en god baggrund for Tom Buk-Swienty’s foredrag d.26.maj.

Jubilæum
Søndag d. 2. februar 2014 kunne Inger fejre 10-års jubilæum hos Odense Valgmenighed. En dejlig dag, som
bragte minderne frem om alle de gode gudstjenester,
aktiviteter og arrangementer sammen med Inger.
Inger blev overrasket med en buket blomster og et
par ord med på vejen samt dejlig saxofon-musik og
Sara Bernhard-kager.
Christina Rønlev
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Kom med og oplev Dybbøl

Nyt fra menighedsrådet

inden TV-serien ”1864” går over skærmen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Medlemsbidrag i
månedlige rater

Årsmøde 2014

Spændende udflugt til Broager, Dybbøl og Sønderborg
lørdag den 24. maj 2014
Afgang fra Dannebrogsgade kl. 8.00.
Der serveres kaffe og brød i bussen på vej til Sønderjylland.
Vi besøger først Broager kirke, hvor Inger vil guide og fortælle for os.
Derefter til Historiecenter Dybbøl Banke,
hvor der er mulighed for rundvisning eller man selv kan gå omkring.
Vi spiser vores egen medbragte frokost (øl/vand kan købes),
hvorefter turen går mod Sønderborg Slot kl. 13.15.
Her er der forskellige udstillinger om Sønderjyllands spændende historie.
Vi kører fra Sønderborg Slot kl. 15 med rundtur på Als, hvor vi kører forbi
Asserballe kirke. - Kaffe også på hjemturen.
Hjemkomst i Odense senest kl. 17.30.

Pris: 200,- for voksne og 100,- for børn incl. entre på Dybbøl Banke
med rundvisning og entre på Sønderborg Slot.
Tilmelding: Helene 66189201/26188301 – helene@mobil.dk eller i kirken senest 23. april
Turen gennemføres ved min. 30 - max. 53 deltagere.

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den
25. marts kl. 19.00.

For nogle medlemmer kan det måske være
ønskeligt at betale valgmenighedsbidrag
månedsvis og således få denne udgift lagt
ind i månedsbudgettet. Menighedsrådet
har derfor besluttet at give mulighed for at
dele årsbidraget op i 12 rater med et fast
månedlig beløb i årets første 10 måneder
og regulere årets betaling over de sidste 2
måneder når det endelige bidrag er kendt.
Medlemmer der ønsker at betale månedsvis skal kontakte regnskabsfører Jørgen
Hansen for at aftale a`conto betaling. Der
udsendes ikke månedlige opkrævninger,
men kun en beregning af årsbidraget
som sædvanligt. Man skal således selv
sørge for de månedlige overførsler.

Invitationen med dagsorden sendes ifølge
vedtægterne ud med post senest 14 dage
før mødet, men sæt allerede nu tid af til
denne vigtige og samtidig hyggelige aften.
Der vil vanen tro være tilbageblik på det
forgangne år, og alt hvad det har budt på,
både hvad angår kirke, aktiviteter og økonomi. Vi tager selvfølgelig også et kig ind i
det kommende år. Også denne gang vil der
være kaffe med et overdådigt kagebord.
Med disse gode grunde til at komme, glæder vi os til at se Jer til årsmødet 2014.
Anne Grete Pilgaard

Anders Krogh
Menighedsrådet

Konfirmander
Bededag 16.maj 2014

Kl. 9.00
Amanda Luyando Haangoma Abrahamsen
Emma Rebecca Fridén
Alexander Roed Godskesen
Gustav Ask Hansen
Valdemar Vognsgaard Hjernø
Niels Boelt Mortensen
Oscar Blunck Nielsson
Sebastian Rasmussen
Nikoline Victoria Traun

Kl. 11.00
Sofie Mørup Andersen,
Mathias Kühn Findsen
Selma Lindensparre Geisler
Johannes Kruuse Ketelsen
Asta Mosbæk Rush Madsen
Anders Sindberg Nissum
Marcus Peter Sindberg

Donationer
I lighed med tidligere år har Odense Valgmenighed igen i 2013 doneret kr. 10.000
til velgørende organisationer. Denne gang
faldt valget for første gang på Hospitalsklovnene, samt på Reden som vi tidligere
har betænkt. Førstnævnte fordi de gør en
stor indsats for at forsøde børns hospitalsophold, og det vil være trist, hvis de
må reducere aktiviteterne på grund af
økonomiske problemer. Reden har vi som
nævnt støttet flere gange. Der udføres et
stort uegennyttigt arbejde for at hjælpe
kvinder, der har behov for støtte til en anstændig tilværelse.

kr. 3.296 viser da også at netop denne sag
var værd at støtte. Beløbet var væsentlig
større end tidligere år. En stor tak til alle
der har bidraget.
Anders Krogh

På www.grundtvig.dk kan du tilmelde
dig Grundtvigs Forums nyhedsbrev.
(klik på ”Nyhedsbrev” til højre, så kommer tilmeldingskema frem). Her er omtale af aktuelle arrangementer mmm.
PBN

Julekollekten

Konfirmanderne har malet glasmalerier over første skabelsesberetning. STOR TAK til Henrik Jensen
fra Ågård Frimenighed, som har inspireret og også var med i ”værkstedet”. I.H.B.
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siden sidst

Som oplyst ved julens gudstjenester ville
det indsamlede beløb blive doneret til Folkekirkens Nødhjælp/ Syriens Børn, da
der et stort behov for hjælp i dette krigshærgede område. Indsamlingsbeløbet på

Døde:
Helga Mejlbjerg
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Påskepassion med Trio Fabula
søndag d. 30. marts kl. 16:00
- en fortælling med musik om Jesu død og opstandelse.
Med TRIOfabula
Søndag den 30. marts kl. 16.00
De fleste mennesker kender denne fortælling om Jesus, men i TRIOfabulas
hænder får historien en ekstra dimension. Den er nænsomt fortalt med stor
respekt for Biblen, men TRIOfabulas musikdramatiske sprog giver samtidig fortællingen en abstrakt fanden-i-voldskhed.
Der vil være latter og tårer, gys og håb.
Og det hele er fortalt, som om vi sidder

og ser en fjernsynsudsendelse – en dokumentar fra Jerusalem.
TRIOfabula er et lille musikdramatisk ensemble, som har eksisteret siden 2000.
Det består af ensembleleder Tine Skau,
performer Guy Moscoso og mezzosopran Kristine Eiler Ernst.

gudstjenester

Marts
02/03 10.00 Fastelavn
Mette Marslund
09/03 10.00 1.s.i fasten
Inger Hjuler Bergeon
		
16/03 16.30 TEMAgudstjeneste
Inger Hjuler Bergeon
23/03 10.00 3.s.i fasten
Inger Hjuler Bergeon
30/03
8.15 Afgang Odense
		 ”Ud-af- huset-gudstjeneste” i Ryslinge kl.9.00
30/03 16.00 Påske-passion
Trio Fabula

April
06/04 10.00 Mariæ Bebudelse
13/04 10.00 Palmesøndag
17/04 19.00 Skærtorsdag
18/04 10.00 Langfredag
20/04 10.00 Påskedag
			
27/04 10.00 1.s.e.påske

Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Rikke Petersen, tværfløjte,
Inger Hjuler Bergeon

Maj
04/05
11/05
16/05
16/05
18/05
25/05
29/05

Naturweekend for alle aldre

10.00
10.00
9.00
11.00
19.00
10.00
10.00

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

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
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- en stor succes, der fortsætter
To år i træk har Odense Valgmenighed
arrangeret en dejlig naturweekend for
alle aldre.

Også i år er planlægningen i gang til
årets naturweekend. Det bliver den 22.24. august, og vi skal til Hou på Nordlangeland, tæt ved dejlig badestrand.

I en skøn blanding af voksne, konfirmander og børn har vi nydt hinandens selskab, oplevet pragtfuld natur, hygget
omkring bålet når mørket falder på, lavet mad sammen og meget mere.

Vi glæder os til at tilbringe endnu en
skøn weekend i hinandens selskab.
Christina Redtz Rønlev
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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,
annegretepilgaard@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
amta@mail.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
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. Du er også velkommen til
at ringe til præsten og høre nærmere på 6612 5705.
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

Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 65 96 24 66

