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Stilhed
”Her har jeg oplevet det dyrebareste af
alt; noget, der ikke kan købes og som der
er mangel på: stilhed!” Sådan sagde en
mand i en dokumentarfilm. Den handlede
om ørkner. Han sad i ørkenen i Nordchile
og var forsker.

i stilhed. Som lever i så storslået natur,
at man bliver mundlam. Pludselig forstod
jeg, hvorfor byliv ikke er attraktivt for alle.
Ja, man ku næsten komme i tanke om
Terje Vigen: ”Der boede en underlig gråsprængt én/ på den yderste, nøgne ø…”

Der er fokus på stilhed i de her år. Tænk
blot på sommerens klager over støj fra
metro-arbejdet i København. Eller samtalerne om støjniveau i børnehaver, i skoleklasser, ved motorveje. Der bliver nemlig
fokus på stilhed i det øjeblik, vi mister den.
Når vi er i den og har den, tænker vi måske slet ikke på, hvor dyrebar den er. Hvor
kostbar. Hvor helt eventyrlig stilhed kan
være. Men i det øjeblik, vi mister den, når
der kommer uventet larm og støj, så sukker vi. Ja, nogle bliver vrede og råber selv
ud af vinduet: kan vi så få ro!

Vores kultur har ellers dyrket byen som
sted de sidste par århundreder. Det er
moderne at bo i byer. Her leves det civiliserede liv, mener man. For tiden lever mere
end halvdelen af verdens befolkning i byer.
Måske er det netop derfor, at stilhed er
blevet så dyrebart! For nu ved vi, hvordan
det er, når den ikke er der.
Nu går vi ind i den mørkere del af året.
Mange sukker ved tanken. For nogle betyder det indendørs liv, men for andre er
det om at komme ud: ud og mærke blæsten, få regn i øjnene, ikke have anden lyd
end cykeldækkene på vejen eller skosålerne på fortovet og stierne. Der er ingen
grund til at sukke over efteråret, for som
en konsulent har sagt: ”i nogle børnehaver
klager de voksne, når det regner og finder
perlepladerne frem. I andre børnehaver
tager de regntøj på og går ud og mærker
hvor dejligt, man kan have det med vand”.
Med disse ord ønsker jeg alle et dejligt
efterår

Stilhed er dyrebar. Der er penge i stilhed
og det viser også, hvor sjælden den er for
mange. Der er penge i stilhed i byerne og
det kan man se på boligpriserne. Det er
ikke kun udsigt til idyl, der sælger, men det
gør stilhed også. Og der sælges mange
rejser til ”verdens uopdagede steder”.
I sommers var vi fire, der kom ned fra den
halvøde og storslåede egn, Vestfjordene, i
Island. Vi nærmede os ”den gyldne trekant”,
sydpå, med gejsere, vandfald og Tingvallasletten, så der var selvfølgelig turistbusser.
Vi havde kørt og gået i en egn, hvor der måske var en bil hver halve time og hvor bjerge, vand, græs, får og øde højsletter havde
lukket munden på os. Pludselig at lugte friture og se isreklamer var rædselsfuldt. Stå
i kø ved toiletter og høre folk snakke.

Inger Hjuler Bergeon

Forside:
fra HARPA, koncerthuset i Reykjavik,
foto: I.H.B

Mens vi løb til bilen, sukkede vi til hinanden: ”åh, al den snak! Og købe/salg! Lad
os komme væk herfra!” Det må man jo
kalde et luksusproblem! Men det åbnede
vores sind for, hvordan det må være at
møde larm for mennesker, der ellers lever
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aktiviteter
11/09 10.00
14/09		
24/09 16.30
25/09 18.00-20.00
26/09 19.00
29/09 11.30
09/10 10.00
			
27/10 10.00
29/10 17.00
			
31/10 16.30
02/11 09.00 -15.00
12/11 19.00
13/11 10.00
			
24/11 12.30
26/11 16.30

Fortællecafé/onsdagsmøde: Byvandring med Svend Erik Sørensen
Udflugt til bl.a. Jesuskirken i Valby, og Glyptoteket*.
Fyraftenssang med Hans Henrik Skieller: - ud fra Carl Nielsen
Fællesspisning, koncert og fællessang med koret: Con Moto; tilmelding.
Samtaledag om etik på Fagskolen: Lige-gyldigt ? *
Frokost efter gudstjeneste + oplæg om ny struktur i folkekirken
Fortællecafé/onsdagsmøde: Conny Troest Larsen om
Folkehjælp og folkelig hjælp; om at hjælpe ”de forkerte”…
Gudstjeneste ’ud-af-huset’. Fælles gudstjeneste i Vejstrup m. frokost
Claus Damgaard/Enten-Eller: ”Eksistens og Inderlighed - den elskelige
Alvor der hører til at lege”. Foredrag om Kierkegaard m. sandwich.**
Fyraftenssang med Vita Andreasen, præst i Munkebjerg kirke
UNDREdag om Forførelse. En dag med ord, musik billeder, bevægelse.
Foredrag v/ kunstner Martin Bigum: ”Lystvandringer i kunsten”*
Fortællecafé/onsdagsmøde: Peter Mondrup: Odense Friskole, en
moderne skole fylder 150 år. Vi ser ”Drengen, der faldt ned fra himlen”.
Krybbeværksted - for alle aldre; gudstjeneste kl. 10; frokost kl.11.30
Fyraftenssang med Lise Bendix, Hans Peter og Elin Soelmark

Se også www.odensevalgmenighed.dk 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.
samarbejde med Ådalskolen, Odense, Stige og Højby friskoler. Alle er velkomne. Se mere om Claus Damgaard
og hans teater Enten/Eller på Nettet. Det bliver sjovt og tankevækkende!

Flere af arrangementerne har omtale i dette nummer. Læg mærke til evt. tilmeldingsfrister.

Samtaledag
den 26. sept. kl 19.00 på
Fag-skolen. Gr. Forum,
Odense Valgmenighed og
Odense Højdkoleforening.
Emnet er: Ligegyldigt eller
lige gyldigt? Der er en
betoning men også en verden til forskel, og man skal
ikke tale ret længe sammen, før man finder ud af,
at det måske slet ikke er
det samme, som vi finder
ligegyldigt - og hvad det er,
der er det allervigtigste.
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Rejse til Andalusien
oktober 2014:
Der er allerede omkring
25 interesserede. Man må
gerne tage venner med,
der ikke er medlemmer af
Odense Valgmenighed.
Vi har 5 spændende
fyraftenmøder i 2014 om
Spaniens kultur, politik, mad
og musik. Disse aftener er
for alle, også selvom man
ikke skal med på rejsen:.
d. 14/1. 6/2. 25/2. 18/3.
9/4 kl.17-18.30

Menighedsrådet

Bagerste række fra venstre: Jørgen Findsen, Anders Krogh, Poul Borch Nielsen, Christina Rønlev,
Kurt Lunders
Forreste række fra venstre: Pia Valbak Schmidt, Helene Sønderby, Anne Grete Pilgaard (formand),
Lone Ejdrup Nielsen, Inger Hjuler Bergeon

Undredag 2013
march blive spillet på torvet. Carsten Rosenlund, som er en kending i menigheden,
byder ind med ord og musik sammen med
harpespilleren Anne Marie Høst.

Verden vil bedrages – og det bliver den!
Så er der ikke så langt til at sige: Verden
vil forføres – og det bliver den. I begge tilfælde bliver man draget eller ført et sted
hen mere eller mindre mod sin vilje.

I romanens verden bliver der vendt op og
ned på vore begreber, vi bliver ført rundt
med bind for øjnene. Lektor Connie Selmann vil løfte en flig ind til Marcels Prousts forførende univers.

Til årets ‘Undredag’ har vi valgt at følge
nogle af de mange spor, som forførelse
kan trække efter sig.
Vi har på det seneste hørt om forførere
og deres dagbøger, og et lang stykke ad
vejen ser vi kun forførelse som en del af et
erotisk spil. I den sammenhæng må man
spørge om ikke forførelse, i en kortere
eller længere periode, er en lokkende udfordring for både den forførende og genstanden for forførelsen?

Smægtende dans, æggende dans, kædedans – alle former for dans besnærer,
dansen komme vi ikke udenom når vi taler om forførelse. Den skal også med. Og
hvem har ikke hørt om forførende måltider? Sådan ét skal vi dele med hinanden!
Naturligvis må der være lejlighed til i fællesskab at udveksle meninger og idéer om
forførelse, og der bliver lagt op til samtale
gennem et par små indlæg.

Derfor har vi på Undredagen tænkt os at
udfordre forskellige former for forførelse
som vi møder i hverdagen og i festligt lag.
Hvordan kan det f.eks gå til at man kommer hjem efter en indkøbstur med tasken
fuld af varer, som man slet ikke har brug
for? Professor Søren Askegård vil fortælle om forførelse og marketing.

På denne Undredag må man holde tungen lige i munden og gøre sig klart hvem
der forfører hvem.
Én ting står ikke til diskussion: Lørdag d.
2. november er reserveret til Undredag
om Forførelse.

At musik kan forføre er der vist ingen i
tvivl om. Tænk bare på hvordan fødderne
af sig selv går i takt når man hører en

Marianne Schroll
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Husk
siden sidst

vores kommende dejlige sangaften i samarbejde med koret ”Con Moto” i kirken onsdag
den 25. september kl. 18-20.

Døbte:
Sander Frode Fogh Larsen

Vi mødes til fællesspisning kl. 18 med efterfølgende sang fra ”Con Moto” kombineret med fællessang.

Døde:
Ingerlil Johansen
Ester Mejlbjerg
Walther Koch

Vel mødt til en aften fyldt med glæde og
liv, som bare smitter og efterlader os alle
med et smil på læben efter en dejlig musikalsk aften.
Christina Redtz Rønlev

Fyraftenssang for enhver i Odense Valgmenighedskirke efteråret 2013 - alle dage kl. 16.30 – 17.30
(Gratis entré)
Tirsdag d. 27.8 v/ Kamilla Sørensen, organist og pianist

Tirsdag d. 26.11 v/ Lise Bendix, Hans Peter
Soelmark og Elin Soelmark ”med udgangspunkt i Thorvald Aagaard”. En trio med violin, fagot, cello fra Sdr. Nærå.

Tirsdag d. 24.9 v/ Hans Henrik Skieller,
musiklærer og korleder af rytmisk kor
”med udgangspunkt i Carl Nielsen”

Ingeborg Markvard Andersen har fastlagt programmet for efteråret 2013. Pia
Valbak Schmidt har ”taget stafetten” og
planlægger foråret 2014

Torsdag d. 31.10 v/ Vita Andreasen,
præst v. Munkebjerg Kirke

Søndag 29.september: Kirkefrokost med samtale
Oplæg v. Torsten Johannesen:
Hvad er de nye forslag om struktur i folkekirken for noget ?

Kom og vær med ! På bagrund af vores
debat, vil menighedsrådet udarbejde et
høringssvar til ministeriet fra Odense
valgmenighed.

Det er ikke så let at gennemskue, hvad de
forskellige forslag fra regeringen, der er
sendt i høring i 2013, vil få af betydning.
Derfor inviterer vi til et spørge- og debatmøde med frokost. Torsten Johannesen
fra Grundtvigsk Forum giver et oplæg
med sit bud på forslagenes betydning. De
kan også få betydning for os i folkekirkens
valgmenigheder.

Vi byder på en let frokost efter gudstjenesten søndag den 29. september. Vi er
færdige senest kl. 14.00. Det er gratis.
Debatoplæggene er lagt frem på bordet i
den lille stue i kirken og kan frit afhentes.
Vel mødt.
Anne Grete Pilgaard
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Fortællecafé onsdage
kl. 10-12 i 2013/2014

Krybbeværksted
Efter en rigtig dejlig eftermiddag i
kirken sidste jul, hvor børn og voksne
i samarbejde lavede vores fælles julekrybbe, som pyntede og glædede hele
julemåneden, har vi besluttet at gentage successen.

Programmet for de 6 onsdage i vinterhalvåret ligger nu klar med gode fortællere, der alle har noget godt på hjerte.
Onsdag den 11. september kl. 10.00:
Byvandring med Svend Erik Sørensen
Vi mødes i kirken. Svend Erik Sørensen,
organist, tidl. journalist og forfatter bl.a. til
bogen Odense 1000 år, tager os med på
en fornøjelig byvandring. Odense var bl.a.
landets absolutte midtpunkt, geografisk i
hvert fald, i den tidlige middelalder.

Efter en familievenlig gudstjeneste søndag d. 24. november samles vi til en fælles frokost og kl. ca. 12:30 går vi i gang
med at lave kirkens julekrybbe årgang
2013. Formen er ikke nødvendigvis den
samme som sidste år, men én ting er
helt sikkert – det bliver hyggeligt og
sjovt og vi skal udover en krybbe også
være fælles om andre sjove aktiviteter.

Onsdag den 9.oktober kl. 10.00:
Conny Troest Larsen, en ildsjæl deler ud.
Conny vil aldrig sige ildsjæl om sig selv, så
det gør andre. Hun vil fortælle fra et langt
liv med Dansk Folkehjælp og folkelig hjælp.

Så mød op til en dejlig eftermiddag.

Onsdag den 13.november kl 10.00:
Peter Mondrup, Odense Friskole. Friskolen fylder 150 år i 2013 og vi skal se den
flotte jubilæumsforestilling på DVD. Men
inden fortæller Peter om en skole, der er
gammel og moderne på én gang.

Christina Redtz Rønlev

TEMA-gudstjenester
– igen

Onsdag den 15. januar kl. 10.00:
Johanna Thielst, forfatter. Den meget roste
forfatter Johanna Thielst fra Kertemindeegnen fortæller om det at skrive og læser op.

Efteråret betyder at vi igen får mulighed for at deltage i en anderledes
form for gudstjeneste. TEMAgudstjenesterne, som vi også havde på programmet sidste år, er en gudstjeneste
som ligger sidst på eftermiddagen, og
ikke ligner vores gudstjenester kl. 10
søndag formiddag.

Onsdag den 12.februar kl. 10.00:
Holger Mejlbjerg: von Bismarck og Preussens storhed 2014 er 150året for 1864nederlaget og 100året for 1.verdenskrigs
begyndelse. Otto von Bismarck (og glem endelig ikke ”von”) er en hovedperson i 1864
og danner forhistorie til tragedien 1914-18.

TEMAgudstjenesterne har som navnet siger, et tema. Omkring dette tema
er der musik, billeder, ord til eftertanke
mm. , som taler til vores sanser.

Onsdag den 12.marts kl. 10.00:
Rundvisning i Sanderum kirke v/ Uffe
Petersen. Sanderum kirke blev nyrenoveret for et pr år siden og er en lille perle.
Den skal vi se og høre mere om. Fælles
kørsel fra Valgmenighedskirken kl. 10.00.
Tilmelding senest 10.3 til Inger tlf 66 12
57 05 eller ihb@km.dk

Både tidspunktet på dagen og indholdet
betyder, at man får en anden oplevelse
end til gudstjenesterne kl. 10. Jeg glæder mig til endnu en omgang ”temaer”.
Poul B Nielsen
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gudstjenester

September
1/9		 10.00 14.s.e.trin.			
8/9		 16.30 TEMAgudstjeneste		
15/9		 10.00 Høstgudstjeneste		
22/9		 10.00 17.s.e.trin.			
29/9		 10.00 18.s.e.trin. 			
						

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon
m. frokost

Oktober
6/10		 16.30
13/10 14.00
20/10 10.00
27/10		 10.00
			

TEMAgudstjeneste		
Inger Hjuler Bergeon
20.s.e.trin.			
Ina Balle Aagaard
21.s.e.trin.			
Inger Hjuler Bergeon
fællesgudstjeneste i Vejstrup Valgmenighed.
afgang kl.9.00 fra Dronningensgade 1.

November
3/11		 10.00
10/11 16.30
17/11		 10.00
24/11 10.00
			

Alle Helgens dag			
TEMAgudstjeneste		
25.s.e.trin.			
s.søndag i kirkeåret		
m.frokost og krybbeværksted.

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

www.odensevalgmenighed.dk

Claus Damgaard:

”Eksistens og Inderlighed
– den elskelige alvor der hører
til at lege”
TIRSDAG 29. oktober kl. 17-19 i kirken
Vi har inviteret de fire friskoler:
Odense, Højby, Stige og Ådalskolen.
Siden marts 2013 er vi på besøg hos
hinanden hvert halve år. Denne gang er
Odense Valgmenighed vært. Der er plads,
så alle er velkomne!
Tilmeld hos Inger: tlf. 66 12 57 05
eller ihb@km.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,
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

