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Pinse ... sommer ... åbne døre
Forsiden denne gang er en blå dør. Den åbner sig ind til en gård med grønne vægge.
En dør, der stod åben, i en gade i Istanbul.

Den ånd, de blev optændt af og det liv, der
tog fat om dem igen, fik dem til at gå ud
og møde andre; tale med andre. Derfor er
pinse som en åben dør. Eller snarere: at
den lukkede dør bliver åbnet igen. Og dem,
der putter sig bagved, tør nu gå ud blandt
andre og være med.

Døren er så blå, som den næsten kan
blive: nærmest koboltblå. Og væggene
inde bagved så lysende grønne som
en bøgeskov, der lige er sprunget ud.
To farver, der møder hinanden. To farver,
der støder ind i hinanden.
Og alt det andet: en spand med noget
mørtel, en pose der hænger på et tilfældigt søm, nogle forskellige opstablede
ting i baggrunden. Det slidte gulv med fliser og cement.
Og selve døren: lidt gammel hvid maling,
flydt ned fra overkanten, en dørhammer
formet som en hånd, dørens bund, der er
flosset og slidt.

Sådan fortæller de allerførste kristne
om sig selv: vi var isolerede, bange, kede
af det, angste. Og sad bag lukkede døre.
Men noget, der var som en vældig kraft
og som en vældig ildhu, overmandede os,
så vi kom ud af isolationen. Og ude blandt
andre opdagede vi, at det, vi havde at fortælle om vores liv sammen med Jesus
fra Nazareth, det ville andre mennesker
gerne høre om. Og de forstod mere, end
de ord vi sagde; de forstod betydningen.
De fattede, hvad det var, Jesus havde givet til verden.

En gåtur i en gade i oktober i Istanbul. En
tilfældig dør, der tilfældigvis er åben. To farver, der møder hinanden, så det giver genskær. En hvid husmur, hvor solen hamrer.
Dette billede valgte vi til forside denne
gang, fordi vi nu går ind i højsommer og
pinsetid.
Det er de åbne døres tid: helt bogstaveligt
og i overført betydning.

Når man har sat sig ”bag lukkede døre”
kan det være rigtig svært at komme ud
igen. Man vil måske gerne, men hvordan?
Der kan være mange grunde til, at man
lukkede sig inde og lukkede verden af.
Lukkede andre af. Lukkede om sig selv.
Det kunne være nødvendigt, lige da man
gjorde det, men hvordan kommer jeg ud
igen? Hvad vil jeg møde, når jeg kommer
udenfor? Hvad vil jeg støde ind i?

Noget af det, som der fortælles om
den første pinse er, at de sad bag lukkede og låste døre og var bange. Der
fortælles også, at det var som om, de
pludselig og helt uventet fik nye kræfter. Det var som om, der blæste en
frisk vind ind over deres liv og det begyndte at brænde i dem af lidenskab og
mening. Det fik dem til at åbne døren.
Det var grunden til, at de kunne åbne dørene og gå ud igen. Det fik dem til at gå ud
på gaden blandt andre mennesker, igen.

Der skal ofte noget uventet og kraftfuldt
til at få os ’ud af os selv’. Gerne et andet
menneske eller en mening og betydning,
som et andet menneske giver os del i.
Eller: en dejlig sommerdag, hvor man bare
ikke kan lade være med at åbne dørene!
God sommer!
Inger Hjuler Bergeon
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aktiviteter

2014
10/6 19.00
			
14/6 & 15/6
20/6 14.00
6.7/8		
17/8 10.00
22/8 - 24/8
10/9 10.00
27/9 10-16
29/9 17-19
			
8/10 10.00
12/10 - 19/10
11/11 19.00
12/11 10.00
13/11 19.00

Flamenco: koncert, dans og sang med Eugenio Iglesias, Kirstine Hastrup
Pepita Rohde og Thea Vesti Pedersen. Se omtale.
Årsmøde i Vejstrup for grundtvigske fri- og valgmenigheder
Maraton-sang på Kulturmaskinen; OV sm.m. DGI og OH*
Sommer for børn ( se omtale)
Efter gudstjenesten: ”frokost i præstens have” kl. ca. 11.30
Naturweekend for alle aldre; i Hou på Langeland. Se omtale.
Onsdagsmøde/fortællecafé. Program i næste nummer.
Kunst-kursusdag med Hans Jørgen Frederiksen*
Stige Friskole: prof. cand psyk.Svend Brinkmann:”diagnose-samfundet”.
– et samarbejde mellem 4 friskoler og Odense Valgmenighed
Onsdagsmøde/fortællecafé. Program i næste nummer
Valgmenighedens rejse til Andalusien
Digteren Viggo Madsen i kirken. Arr. af Læsekredsene.*
Onsdagsmøde/fortællecafé. Program i næste nummer.
Teater for konfirmander: Teatertasken ”Farfar krigsmand”

Markering med * betyder at det er et samarbejde med Odense Højskoleforening.
Fyraftenssang fortsætter i august. Solveig Larsen er ved at sammensætte
efterårets program. Datoer er: 28/8, 25/9, 30/10, 27/11.
Se også www.odensevalgmenighed.dk samt opslag og pjecer i kirken.
Send gerne en mail til Inger, så får du jævnligt et ”Nyhedsbrev”.

Menighedsrådet er konstitueret
lie som består at min
mand og vores 3 børn
i alderen 17, 13 og 7
år. Til dagligt arbejder
jeg i Kerteminde kommune ved Tandplejen
som klinikassistent.

Efter et endnu veloverstået årsmøde med
dejligt stort fremmøde og god stemning
har menighedsrådet konstitueret sig.
Rådet fortsætter næsten uforandret med
de samme pladser – med Anne Grete
Pilgaard i spidsen som formand.
Eneste ændring i fordelingen af posterne
er ny næstformand, hvor Christina Redtz
Rønlev overtager fra Lone Ejdrup Nielsen,
som havde valgt ikke at genopstille til
menighedsrådet.
Derfor var der også plads til et nyt medlem i menighedsrådet.

Jeg glæder mig til at
arbejde i menighedsrådet og få indblik i en
hel ny verden.”
Vi ser i menighedsrådet frem til et nyt
år med mange spændende opgaver og
arrangementer i fællesskab med menig
heden.

Vi har bedt det nye medlem af rådet
præsentere sig selv:
”Jeg hedder Stine Bett Andersen og er
44 år. Jeg bor i Odense SØ med min fami-

Christina Redtz Rønlev
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Maratonsang i odense
SYNG MED fredag 20. juni 2014
kl. 14.00-21.00

Der er mulighed og tid til at købe kaffe, te,
kage, sandwich, vand og øl undervejs.

7 timers maratonsang på Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense.

Det er gratis, og man kan være med ½
time, 1 time eller mere – som man synes!

Vi synger sange fra Højskolesangbogen
og har en ny ”forsanger” hver time.

Arrangører: Odense Valgmenighed, Odense
Højskoleforening, DGI Fyn Senior-idræt.

14:00
15:00
16:00
17:00
17:45
18:15
19:15
20:15

-

14:45
15:45
16:45
17:45
18:15
19:00
20:00
21:00

Torsten Johannessen, tidl.leder af Odense Friskole
Bodil Rytter, korleder for Fynbokoret
Palle Krabbe, multikunstner med rødder i gymnastikken
Hanne Bramsen Buhl, pianist i Den fynske Opera
PAUSE
Christian Dyrst, dirigent for Odense Motetkor
Randi Mortensen, domorganist ved Skt. Knuds Kirke
Torben Vind Rasmussen, forstander Ryslinge Efter- og Højskole

NATURWEEKEND

Sommerbørn
Odense Valgmenighed er med til at lave
”sommer for børn” sammen med andre
sognekirker i Sankt Knuds provsti.

Den ene dag skal vi til Nyborg Slot og høre
om riddere! Og til stranden ved Nyborg.
Den næste dag skal vi i Odense Zoo og ud
at køre i veteranbiler!
(Se stemningen på billedet til herunder)
Kender du en familie, som kunne have
glæde af at høre om tilbuddet, så fortæl
dem om det! Og ring til Inger Bergeon på
66 12 57 05 hvis du/I vil med. Inden d. 1. juli.

Det er for børn, der ellers ikke ville komme
på sommerferie af forskellige grunde.
I 2014 afholdes Sommerbørn onsdag
den. 6 og torsdag den 7. august.

Langeland når det er bedst!
22.- 24. august 2014
Hou skole ligger lige ved statsskovene,
500 m. til stranden med fine bade
muligheder, et af Danmarks bedste steder, hvor man kan se fugletræk, tæt på
Lohals by på Nordlangeland.

I år går turen atter til Langeland ...
Vi skal bo på Hou Skole ved Lohals
- www.foreningenhouskole.dk
Her er plads til alle generationer.
Mange af aktiviteterne skal vi opleve i fællesskab, men der bliver også aktiviteter
som er tilpasset de forskellige aldersgrupper.

Priser:
Voksne kr. 150.- børn til og med 14 år kr. 75.Dækker al forplejning undtagen fredag
aften.

Folder med detaljeret program og praktiske oplysninger vil være at finde i kirken
eller på hjemmesiden.

Tilmelding senest 30. juni til:
Inger Hjuler Bergeon
Finsens Allé 25, 5230 Odense M,
tlf. 6612 5705, mail:ihb@km.dk

Hou skole er en lille nedlagt folkeskole,
som bruges af foreninger, til fællesspisning, samlingsrum og andet om vinteren,
og lejrskoler om sommeren. Den administreres af en ulønnet styregruppe bestående af repræsentanter fra forskellige
brugergrupper.
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Ved tilmelding vil vi gerne vide, om I vil
bage kage eller boller til ca. 20 personer,
og om I har ledig plads i bilen.
Jørgen Findsen
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ET ENESTÅENDE TILBUD PÅ FYN:

FLAMENCO koncert og dans i
Odense Valgmenighedskirke
d.10. juni kl 19.00
Eugenio Iglesias, Kirstine Hastrup, Pepita Rohde og Thea Vesti Pedersen
"En andaluser enten råber til stjernerne
eller kysser det røde støv på vejene.
Mellemtoner eksisterer ikke for ham".
Sådan er det med flamencoen. Det er en
fortælling om livets store følelser; ”la duende”.
Den spanske sigøjner Eugenio Iglesias er
en af Spaniens absolut største flamenco
guitarister.
Flamencokoncerten vil rumme den mest
autentiske flamenco og dens storladne
og traditionelle genrer, som udtrykker alt
fra livets store tragiske følelser til stor
livskraft og glæde. Kirstine Hastrup har
boet mange år i Sydspanien og Madrid
hvor hun har uddannet sig til flamencodanser. Pepita Rohde har de sidste 18 år
været professionel flamencosanger og
danser. Hun er ikke bare anerkendt som
en stor sangerinde i Norden, men også
i Spanien, hvilket er helt usædvanligt for
ikke spanske sangere.
I Pepitas sang høres tydeligt det spanske
begreb duende – en kunstnerisk dybde
der har sine rødder dybt forankret i menneskelivet på godt og ondt.
Thea Visti Pedersen er solist-uddannet
klassisk guitarist, uddannet fra det Jyske
Musikkonservatiorium og fra Escola
Superior de Musica de Catalunya, Barcelona. Thea er kåret som Årets Danske
Talent 2010 af Aalborg Guitarfestival.

gudstjenester

Juni
1/6 10.00
8/6 10.00
15/6		
22/6 10.00
29/6 10.00

6.s.e.påske		
pinsedag		
ingen gudstjeneste		
1.s.e.trin.		
2.s.e.trin.		

Juli
6/7 10.00
3.s.e.trin.		
13/7				
20/7				
27/7				

August
3/8 10.00
10/8 10.00
17/8 10.00
24/8		
31/8 10.00

7.s.e.trin.		
8.s.e.trin.		
9.s.e.trin.		
ingen gudstjeneste		
11.s.e.trin.		

Mette Marslund
sommerferielukket
sommerferielukket
sommerferielukket

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Naturweekend i Hou
Inger Hjuler Bergeon

www.odensevalgmenighed.dk

Frokost i præstens have

Sommerlukket

Søndag d. 17/8 2014
Vanen tro danner præstens have på
Finsens Allé rammerne omkring en
hyggelig frokost søndag d. 17/8.

Kirken er sommerlukket i uge 28, 29
og 30. Men kan naturligvis åbnes ved
kirkelige handlinger.
Vikar for begravelser/bisættelser i
uge 27, 28, 29 og 30 er Gustav Reck
og Mette Marslund.
Ring til vores kirkeværge Jørgen Finsen,
der straks vil formidle kontakten:
tlf. 20 41 95 89.

Vi mødes efter gudstjenesten kl. 11:30
og tilbringer et par hyggelige timer i
hinandens selskab.
Menighedsrådet sørger for at arrangere en let frokost med efterfølgende
kaffe.

siden sidst
Døbte:
Le Madsen & Gustav Ask Hansen

Alle er naturligvis velkomne – børn og
voksne. Vel mødt til en hyggestund uden
for kirkerummets rammer.

Viede/kirkeligt velsignede:
Eva og Mads Søe Møller

Entré: 100 kr.
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Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Årsmøde i Vejstrup
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
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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
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
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

