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Vejkryds, korsvej, skillevej
- og mødested
Når to veje mødes, er der også to veje at
gå. Så et vejkryds, en korsvej, er det sted,
hvor man kan mødes eller hvor man skilles.

Men ordet korsvej betyder jo også ganske
enkelt et vejkryds.
I folkeeventyrerne står hovedpersonen
tit ved en korsvej. Et sted, hvor der skal
træffes en beslutning om, hvilken vej man
skal gå. Man kan gå lige ud eller til højre
eller til venstre. Tit er den lille helt eller
heltinde i eventyret i stor tvivl om, hvilken
vej, de skal vælge. Men så er der gerne
en gammel mand eller en gammel kone
eller måske et lille dyr, der kan hjælpe.
Så at ’stå ved en korsvej’ er et kendt dansk
billede for det at skulle træffe et valg.

Når vi på dansk i 2015 bruger ordet ”korsvej”, så vil det kunne forstås på flere måder.
Ja, vore veje skilles ved selve ordet, fordi vi
forstår det forskelligt.
Der er en særlig kristen fromhedstradition, hvor man vil forstå ordet ’korsvej’ som
den lidelsesvej, Jesus gik Langfredag. Han
gik, siger man, med tværbjælken til korset
ad Via Dolorosa ud til sin henrettelse på
Golgata.
Denne lidelsesvej blev til et religiøst symbol,
som man husker ved en årlig gudstjeneste
i den romersk-katolske kirke. I alle katolske
kirker har man små billeder på begge langsider med i alt 14 ”korsvejsstationer”, som
man Langfredag vandrer forbi, mens man
gør ophold ved hver ”station”. Her læses
et stykke fra Jesu lidelseshistorie og der
holdes en lille meditation, - eventuelt over
den lidelse, der er i verden nu.
I Danmark erstattede vi disse vandringer med salmesang! Blandt andet Kingos
store påskesalmer. Hans passionssalmer
om langfredag, (DDS fra nr. 180 til 187)
har altid først en ”fortælling” om Jesu lidelse og dernæst følger så nogle tanker
om, hvad det har med os at gøre nu. I vor
verden.
Så når vi synger danske salmer, så gør vi
en vandring ”i det indre”, - men det betyder
ikke, at virkningen ikke er mærkbar og konkret. Vi kan sagtens have et indre liv, der giver sig udslag senere i vores adfærd, uden
at have været på en konkret vandring.
Med blandt andet den katolske langfredagstradition kom ordet ”korsvej” til at få en
symbolsk betydning. Nemlig som et billede
på den modgang, et menneske kan komme
ud for, hvor der er lidelser og smerte.

Vi udstiller fra 1.marts til påskedag en
række kors-skulpturer af Oliver Perry.
Det er kors, der ligner menneskekroppe
på vej. Det er skulpturer, der ikke er påtrængende i én bestemt fortolkning. De er
åbne, - helt konkret åbne, men også åbne
for fortolkning.
De udstilles sammen med Olivers grafiske
værker. Her mødes kors, davidstjerne og
halvmåne i en dynamisk harmoni; - jødedommens, kristendommens og islams
symboler.
Det hele fra Olivers hånd er udtryk for en
tillid til, at Gud omfavner sine mennesker på
de veje, vi krydser gennem livet. Og med det
ønsker vi alle en glædelig påske og pinsetid !
Inger Hjuler Bergeon

siden sidst
Døde:
Jørgen Larsen
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aktiviteter

2015

28/2		 15.00 Koncert i kirken. Den danske strygekvartet. Odense Musikforening**
1/3		 10.00 Efter gudstjenesten kl. 10:
			 frokost og åbning af skulpturudstilling med kunstneren Oliver Perry
			 fra Andalusien
2/3		 10.30 Peter Kemp i Odense Valgmenighed: om poetisk sprog og opstandelse.
			 v/”Grundtvigsk Midtbane”. Alle er velkomne!
			 Tilmeld hos ihb@km.dk
3/3		 19.00 Tid? – set i jordens perspektiv v/ geolog Henning Haack* OH og OV
6/3		 19.00 biskop Tine Lindhardt: Det nødvendige fællesskab og den nødvendige
			frihed.
7/3		 10.00 lektor Rasmus Willig: Fra samfundskritik til selvkritik?
7/3		 13.00 koret Con Moto underholder
7/3		 13.30 lektor Bertel Nygaard: Hvad håber vi på? Hvad er håb?
8/3		 11.30 efter gudstjeneste kl.10: forældremøde for nuværende konfirmander
11/3		 10.00 Onsdagsmøde/fortællecafé: Torben Larsen:
			 Min familie og TV-serien ”1864”.
			 Familiens historier er baggrund for meget af serien.
23/3		 16.30 Fyraftenssang v/ Rasmus Skov Borring, pianist, komponist og fortæller
24/3		 19.00 Årsmøde i Odense Valgmenighed.
15/4		 19.00 Tid, mennesket, evighed, v/ kunstfotograf Per Bak Jensen*OH og OV
23/4		 19.00 Expanding Canvas; musik og billedkunst, der opstår undervejs om
			 Tro, håb og kærlighed med Tine K. Skau og Karen T. PREMIERE!
27/4		 16.30 Fyraftenssang v/ Jutta Bay, tidl. Ollerup Gymnastikhøjskole
20/5		
8-17 Ekskursion: østjyske kirker og kunst. Med kunsthistoriker
			 Hans-Jørgen Frederiksen.* OH og OV. Program og tilmelding:
			 se omtale s. 6
7/6		9.30 De grundtvigske valg- og frimenigheders årsmøde i Rødding.
			 I år kun én dag, men kursus 7.- 11. juni på Rødding Højskole.
			 Se mere om kurset:” tid, sted og forandring” på vores hjemmeside
19/6		 14- 21 Maratonsang v/ kulturmaskinen*
Årets naturweekend i september bliver i år 1 lørdag;
- en dejlig dag med naturvejleder, aktiviteter, fugleliv og bålmad.
Mere om dato og sted i næste kirkeblad.

* betyder at det er et samarbejde med Odense Højskoleforening.
	Under fællestemaet: ”Natur, Tid, Eksistens viser vi den berømmede natur-rejse-film d.2.2. og har foredrag, som følger op på filmens filosofiske og naturvidenskabelige emner d. 3.3 og 15.4.
**	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”.
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Hokus pokus
mig i fokus…

Lørdag d. 7. marts kl. 10.00
Rasmus Willig, lektor RUC: Kritikkens uvending: fra samfundskritik til selvkritik
Med udtrykket ”kritikkens u-vending” påpeger Rasmus Willig, hvordan vi som samfund tilbyder svar; altså hvilken diskurs vi
lever i. Prøver vi at løse samfundsmæssige
problemer med individuelle tiltag?

fra det fælles til
den enkelte

Er fitnes-bølge og MUSsamtaler f.eks. udtryk for, at fælles problemer skal løses af
den enkelte ? Og går vi hellere ned med
stress i stedet for at strejke sammen?

Foredrag d. 6. og 7. marts 2015

Rasmus Willig udgav i 2014 den meget
roste bog:” Kritikkens U-vending”.
Kl. 12.00 frokost
kl. 13.00
Minikoncert med koret CON MOTO

Fredag d. 6. marts kl. 19.00
Tine Lindhardt, biskop: det nødvendige
fællesskab og den nødvendige frihed
Hvad stiller vi op, når vi både vil det fælles, men også den enkeltes frihed? Der er
spændende spændinger mellem den enkelte og fællesskabet: på den ene side vil
vi gerne det fælles og fællesskaber; og på
den anden side slipper vi nødigt den frihed,
der ligger i at kunne bryde med fællesskabet, - ja selv det givne familiefællesskab.

Kl. 13.30
Bertel Nygaard, lektor Århus Universitet: Hvad håber vi på? Hvad er håb ?
Om håbets historie i vores kultur. Hvordan
ser det ud, når det er fælles utopi? Hvordan ser vores håb ud i dag? Håber vi kun
for os selv og vores nærmeste? Er håb
kun noget for den enkelte? Tør vi dyrke et
håb for verden?

Tine Lindhardt kan ikke lade være med,
som hun siger, at tænke de mange rige
fortællinger fra Bibelen med.
Kl. ca. 20.30 kaffe
Aftenen slutter ca. kl. 21.30

Bertel Nygaard er bl.a. forfatter til en af
”tænkepause-bøgerne” fra Århus Universitet, med netop titlen HÅB. Som historiker
har han forsket i håbets historie, utopier
og revolutionshistorie.

FOREDRAGENE ER ÅBNE FOR ALLE !
INVITER GERNE VENNER OG KOLLEGER MED.
De er gratis for medlemmer.
Ikke-medlemmer: 75 kr. pr foredrag; 200 kr. for alle 3.
Studerende ½ pris.
Frokost: alle 50 kr.
www.odensevalgmenighed.dk
Tilmelding senest 4.marts til: Inger Bergeon ihb@km.dk eller tlf: 66 12 57 05.
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Velkommen til fernisering
af udstillingen ”Veje der krydses”
Søndag d. 1. marts kl. 11.15
Skulpturer og raderinger af den amerikanske kunstner Oliver, bosat i Andalusien Der er gudstjeneste kl. 10.00.
Efter ferniseringen serveres et let traktement. Kunstneren er tilstede.

her har jødedom, kristendom og islam levet side om side i århundreder, - inden den
katolske kongemagt slog til med sværd og
udrensning.
IHB

Oliver er fra USA, men har levet de sidste
45 år i Andalusien i Sydspanien. Han er
optaget af, hvordan vi kan leve sammen i
forskellige kulturer og forskellige religioner
uden at blive fjendtlige overfor hinanden.
At tro og at have en tro er at have tillid, - til
Gud og til mennesker. Men ikke nødvendigvis at ville have ret eller skulle have ret.
Oliver lever og arbejder i Andalusien og
det præger hans arbejder. For det var
den sidste provins i Spanien, hvor de muslimske maurere havde hjemme, inden de
blev fordrevet af kongeparret Isabella og
Ferdinand i 1492. Næsten samtidig blev
alle Spaniens jøder fordrevet. Derfor er
Andalusien et særligt sted i Europa, for

Billederne af Oliver Perrys kunst i dette blad bringes med
kunstnerens tilladelse og må kun bruges i forbindelse med
omtale af udstillingen i Odense Valgmenighed.

Årsmøde 2015

Årsmødet er stedet, hvor du som medlem
har direkte medindflydelse. Det betyder
blandt andet, at du skal vælge medlemmer til menighedsrådet - en vigtig del, da
menighedsrådet har brug for hvert enkelt
medlems støtte til at gennemføre beslutninger og aktiviteter året igennem.

Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19
Så er det igen tid til at mødes og se tilbage
på alle de mange og gode aktiviteter, som
året har budt på siden sidste årsmøde.
Både fra menighedsråd og fra præst ser
vi tilbage på mange gode timer sammen i
og udenfor kirkens rum.

Og så skal vi da ikke glemme kaffen og kagebordet bagefter, som danner rammen
om hyggeligt socialt samvær.

Og det kommende år byder også på nye
aktiviteter og tiltag. Dette er der allerede
taget fat på, men der er plads til meget
mere og til nye ideer.

Vel mødt!
Christina Redtz Rønlev
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Fyraftenssang

Kunsttur med
Odense Valgmenighed og Odense
Højskoleforening

Mandag d. 27 april 2015
I fortsættelse af sidste kirkeblad, hvor
der stadig ikke var en endelig aftale til
mandag den 27. april kan vi (Annalise
og Arne) herved oplyse, at det er lykkedes os at lave aftale med Jutta Bay.
Hermed fortsætter vi vores tema
med valg af personer som alle har
rødder i DGI og i den frie skole verden.
Mandag, den 27 april
Jutta Bay er tidligere musiklærer på
Gymnastikhøjskolen Ollerup og er nu
korleder af Tåsinge Koret. Tidspunktet
er fortsat kl. 16.30 - 17.30 og der synges fra højskolesangbogen.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Venlig hilsen

Onsdag d.20. maj kl. 8.00 til 17.00

Med kunsthistoriker Hans-Jørgen Frederiksen har vi ekskursion til fire østjyske kirker:
Østerhåb, Jelling, Hover og Nørremark.

Annalise og Arne

Vi skal se og høre om gammel kirkekunst
og ny.

Konfirmanders
navne

Pris: 375 kr. som dækker transport, formiddagskaffe, frokost og guide.

Les formidables
”les formidables” er navnet for
nuværende konfirmander.

Da vi max. kan være 54, skal man være ”på
dupperne” m.h.t tilmelding.
Den kan foretages fra mandag d. 23.marts
kl 10.00 til enten:
Helene Sønderby, tlf: 6618 9201/
sonderbyhelene@gmail.com eller
Lisbeth Land, tlf:3025 3960/
land@dsa-net.dk

De konfirmeres Bededag d. 1. maj
kl. 10.00. Alle er velkomne!
Philip Amtrup Andersen
Sofie Balslev
Vigga Bang-Larsen
Caroline Grimshave Bangsgaard
Emil Elnif Frederiksen
Torsten Jakobsen
Magnus Brandt Hansen
Alberte Gerrild Rasmussen
Nikolai Friis Sangild
Jalte Seier Rosborg Schaarup
Amalie Hohwy Stokholm
Nikolai Serritslev Thomsen
William Thomsen

Tilmelding er bindende.
Og efter accept fra Helene eller Lisbeth
betales de 375 kr. til konto:
reg. nr. 6845 – konto 1334582.
Alle kan deltage, men for ikke-medlemmer
er prisen 425 kr.
Afgang med bus fra Dannebrogsgade.
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gudstjenester

marts
1/3 10.00
		
8/3 10.00
11.30
15/3 10.00

2.s.i fasten
Inger Hjuler Bergeon
frokost og fernisering; kunstneren Oliver Perry er tilstede.
3.s.i fasten
Inger Hjuler Bergeon
forældremøde for nuværende konfirmander
Midfaste
Mette Marslund

22/3 16.30
		
29/3 10.00

TEMAgudstjeneste
Palmesøndag

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

april
2/4 19.00 Skærtorsdag
Inger Hjuler Bergeon
3/4 10.00 Langfredag
Inger Hjuler Bergeon
5/4 10.00 Påskesøndag
Inger Hjuler Bergeon
				Solist: Søren Friis, cello
12/4 10.00 1.s.e.påske
Inger Hjuler Bergeon
19/4 10.00 2.s.e.påske
Jørgen Flensted-Jensen
26/4 10.00 3.s.e.påske
Inger Hjuler Bergeon

maj
1/5 10.00 KONFIRMATION Inger Hjuler Bergeon
3/5 10.00 4.s.e.påske
Inger Hjuler Bergeon
10/5 10.00 5.s.e.påske
Inger Hjuler Bergeon
14/5 10.00 Kr. Himmelfart Inger Hjuler Bergeon
17/5 19.00 6.s.e.påske
Mette Marslund
24/5 10.00 Pinsedag
Inger Hjuler Bergeon
				
Solist: Tine K Skau, blokfløjter
31/5 10.00 Trinitatis søndag 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
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

Kindly.dk

om at blive medlem...
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.
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

