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på verden. Og andre gange kigger både
Maria og J
 esusbarnet ud mod os, ud på
verden – for at fange vores opmærksomhed, og give os deres nærvær.
Men her løfter Maria sit lille barn op, som i
en sejrsrus eller i en overvældende glæde
eller som en triumf. Som et trofæ. Trofæet ligner bare en lille rød kødklump. For
han er jo lige kommet ud med fostervand,
fosterfedt og blod på kroppen. Og helt
sammenrullet om sig selv endnu, som en
netop nyfødt er det. Med hænder, ansigtstræk, – ja næsten hele kroppen, som foldet
sammen om sig selv de første par timer
efter ankomsten

Den evige fødsel
– og altid ny, altid
for første gang

For Maria er han nu slet ikke nogen lille rød
og klumpet tingest: han er det smukkeste,
hun kan forestille sig. Derfor er Maria med
barnet et billede på noget evigt. Som sker
hele tiden, – og igen. Og som er en trivialitet på den måde, at når der nu fødes et
menneske hele tiden, hvert sekund, så er
det jo ikke en verdensbegivenhed.

Med dette billed af Emil Nolde på forsiden
slår vi tonen an til advents- og juletiden.
Dette maleri er en del af den store altertavle, som hænger på Nolde-museet i
Seeböll. Den består af 9 felter, som hver
er en scene fra Kristi liv. Nolde malede den
i 1912.

Men, det er det så alligevel. Hver gang.
Hver evig eneste gang en mor kan puste
udmattet ud og løfte en lille klumpet nyfødt
i sine arme. Og se ham eller hende ind i
øjnene. Og far ser med. Og uanset hvordan
sådan en lille sammenrullet én ser ud, så
er det det smukkeste, en far og en mor kan
se for deres øjne. Det er det evige mirakel:
at hver gang er det første gang. Første
kontakt med et lille nyt væsen.

Hans billed af julenat eller den hellige nat er
som et ikon. For det er fuldstændig ”rent
i snittet” og med klare farver. Og der er
kun de elementer, der skal til for at vise,
at det er Jesu fødsel: stjernen, der er så
tydelig mod den mørke himmel, selvom den
egentlig er ret lille; hyrderne, der arbejder
sig frem mod fødestedet; Josef i hjørnet, i
baggrunden; Maria, med åben bluse, ligesom når en kvinde, der lige har født, ligger
med sin hospitalsskjorte åben for at få luft,
for det er udmattende at føde. Men udmattelsen har hun åbenbart næsten glemt: for
glæden lyser ud af hendes intense øjne, og
de magre, stærke arme løfter den lille op
som et trofæ. Maria løfter den nyfødte op
og lader den lille kigge ned. Så både hun
og Josef kan få øjenkontakt med den lille.
Det er omvendt af næsten alle de ellers
kendte Maria-med-barn-billeder. For her
plejer M
 aria at se ned på det lille Jesusbarn, der så kigger op på hende – eller ud

Skulle man nu benytte et billedsprog fra
det 17.århundrede og sige noget om jul, så
ville man sige, at sådan er Guds ankomst.
Gud lader sig føde i vores hjerte, hvert eneste nu; igen og igen, – og altid nyt. Tro er
som fødes Guds ord i menneskets hjerte,
som en ufærdig, men smuk skikkelse, der
vokser i sit eget tempo. En evig fødsel, men
altid ny, altid som var det første gang. Fordi
det er på en ny måde, gang på gang.
Glædelig jul.
Inger Hjuler Bergeon
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aktiviteter

2014/2015

7/12		 19.00	Aftengudstjeneste med Hans-Henrik Skiellers kor: CHOIR PLEASE.
			 Bagefter gløgg, æbleskiver og lille koncert.
9/12		 14.30 Adventsmøde med Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen
11/12 19.00 Stige Friskoles julekoncert for små og store
15/12 19.00 Fransk julegudstjeneste med Odense Teaterkor
19/12
9.25		
		 &10.30 Odense Friskoles juleafslutninger i kirken
4/1		 11.15 Fødselsdagskage efter gudstjenesten; Annalise er fyldt 60 og inviterer.
13/1		 16.30 Fyraftenssang v/ Anne Tingager & If Ofodile, Vejstrup Efterskole
14/1		 10.00	Onsdagsmøde/fortællecafé: filmen ”the Artist” vises med intro af Inger.
			 ”The Artist” er en nyere film i sort/hvid, fyldt af lune, humor og alvor.
25/1		 16.00 Koncert med Doppler Duo: Monica Schmidt Andersen, blokfløjte og
			 Tina Christiansen, orgel. En sprudlende, eminent duo! * OH og OV
1/2		 10.00	Info-møde kl. 11.20, efter gudstjenesten for kommende konfirmander
og Forældre.
2/2		 19.00 Film: ”Ekspeditionen til Verdens ende” vises i kirken.* OH og OV
11/2		 10.00 Onsdagsmøde/fortællecafé: Finn Henriksen viser fotos og fortæller om
			 fantastiske fugle og fuglesteder
23/2		 16.30 Fyraftenssang v/ Christina og Bjarne Flyman, Nordfyns Efterskole
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
3/3		 19.00 Tid? – set i jordens perspektiv v/ geolog Henning Haack* OH og OV
6/3		 19.00 Foredrag v/ biskop Tine Lindhardt, se omtale.
7/3		 10.00 Foredrag v/ lektor Rasmus Willig, se omtale.
7/3		 13.00 Koret Con Moto underholder
7/3		 13.30 Foredrag v/ lektor Bertel Nygaard, se omtale..
11/3		 10.00 Onsdagsmøde/fortællecafé: ”Bonjour tristesse” v/ Inger Hjuler Bergeon
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/ kunstner, fotograf Per Bak Jensen*OHogOV
27/4		 16.30 Fyraftenssang: se næste kirkeblad
20/5		
8-17 Ekskursion: Østjyske kirker og kunst. Med kunsthistoriker Hans-Jørgen
			Frederiksen.* OH og OV. Om tilmelding: se næste kirkeblad
19/6		 14- 21		Maratonsang v/ kulturmaskinen*
* 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 Musikforenings koncerter.
		Om medlemskab/ køb af billet: www.odensemusikforening.dk
Vi har modtaget en invitation fra de grundtvigske valgmenigheder i det jyske til en fælles højskolerejse til
Sogndal i Norge d.15-21.maj 2015. Kurt V. Andersen er rejseleder. Program ligger i kirken eller kan fås hos
Holstebro Valgmenighed. Der er tilmelding hos dem inden d. 30.1.
Se også www.odensevalgmenighed.dk samt opslag og pjecer i kirken.
Send gerne en mail til Inger, så får du jævnligt et ”Nyhedsbrev”.
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2.s. i advent: Gudstjeneste og musik, gløgg og æbleskiver
Søndag d. 7. december kl. 19.00

Nytårshilsen 2014
Det knitrer i brændeovnen, stearinlysene
er tændt og der er ikke mange blade tilbage hverken på træerne eller på kalenderen. Endnu et år er ved at være gået – og
er gået godt – i Odense Valgmenighed.

Koret CHOIR PLEASE under ledelse af
Hans-Henrik Skieller, Middelfart MusikAftenskole, synger under den lille aftensgudstjeneste og giver en kort koncert
bagefter.

Choir Please er et blandet rytmisk kor med
omkring 40 medlemmer, som består af 6
stemmegrupper med 6-7 sangere i hver.
Hans-Henrik Skieller er musikpædagog,
musikinstruktør og musiker.

Adventsmøde

Kufferter til børn

Tirsdag d. 9. december kl. 14.30-16.30

Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen fortæller om danske udvandrere i Canada,
– om jul og hverdag.

Der skal ikke herske tvivl om, at børn er
velkomne i Odense Valgmenighed, og at
det skal være rart for dem.

Foredrag og film ved Kirsten og Jørgen
Flensted-Jensen som for 3 år siden vendte hjem til Brylle efter 5 års udsendelse
til Canada som præstefolk for en dansk
immigrant menighed.

Derfor har vi indkøbt nogle små børnekufferter, som vi har fyldt med små bøger,
tøjdyr m.m . til at tage med ind i kirken.
De vil være placeret i garderoben, hvor I
er velkomne til selv at benytte jer af dem.
Det er naturligvis også muligt at tage kufferten med ud i den lille stue, hvor man
kan sidde og tegne og samtidig følge med
i, hvad der foregår i kirken.

De fortæller og viser billeder fra livet blandt
danske udvandrere, der forlod Danmark
for 50 år siden, men stadig nærer stor
kærlighed til deres gamle fædreland.
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen har
bl.a. været gymnastikfolk, været udsendt
til Ethiopien for Folkekirkens Nødhjælp,
været i Canada, i Brylle og p.t. er Jørgen
vikar i Munkebjerg kirke.

Vi håber, de vil være til glæde for børn og
deres forældre og bedsteforældre.
På gensyn

hos SKAT. Vi skal ulejlige alle medlemmer
med selv at give os oplysningerne, og det er
ikke lige let for os alle sammen at finde de
rigtige tal i skattesystemets jungle. Vi kan
konstatere, at SKAT ikke vil hjælpe, så nu forsøger vi, at finde en ny og mere enkel måde
at få indhentet oplysningerne til at beregne
medlemsbidraget ud fra, så vi kan præsentere det på årsmødet den 24. marts 2015.

Disse mørke dage får mig til at tænke tilbage
på en aften i forsommeren, hvor kirkens ansatte og menighedsrådet, med aftensolen i
ruderne, mødtes til en inspirationsaften. Vi
satte os sammen for at kigge på, hvad vi er
for en kirke, hvad vi ser som vigtige elementer; hvad vi gerne vil gøre mere af, og hvad vi
vil gøre nyt. Igen fik vi drøftet, hvordan vi kan
arbejde på at bevare eller øge medlemstallet, når vi nu ikke vil mase på.
Forunderligt nok kan vi her mod slutningen af året konstatere, at menigheden ér
vokset. Måske er der nogen, der har givet
et lille puf og fået dem, der gik og overvejede det, til at melde sig ind. Måske er der
andre årsager. Uanset hvad forklaringen
er, bliver vi glade for, at der er nogen, der
vil være en del af Odense Valgmenighed.

Alt i mens der rumles med disse praktiske, men for kirken livsvigtige emner, så
er der også mange andre og måske mere
interessante emner i spil. Tag blot et kig i
aktivitetskalenderen – og på gudstjenesteoversigten. Det giver glæde i den mørke tid
at vide, at der er så mange, der bidrager
til, at aktiviteterne kan foregå, og at der er
så meget at mødes om.
Med et ønske fra menighedsrådet om et
godt nytår til alle, vil vi også sige tak for
det gamle år og for Jeres trækkraft og
deltagelse. Det er netop det fællesskab,
der udgør vores kirke.

Det varmer især, fordi vi samtidig står over
for den udfordring, at vi ikke længere kan
indhente skatteoplysningerne på én gang

Glædelig jul og Godt Nytår!
Anne Grete Pilgaard

60 år

siden sidst

Tiden går – klokken slår ...
lørdag den 3. januar 2015
bliver jeg 60 år.
I den anledning vil jeg gerne invitere på
fødselsdagskage efter gudstjenesten
den 4. januar 2015. Alle er velkomne.

Døbte:
Frida Basbøll

Det er samtidig 5 år siden,
at jeg startede som kirketjener
i Odense Valgmenighed.

Døde:
Kirsten Bojesen

Venlig hilsen Annalise Rasmussen

Inger Bergeon og Annalise Rasmussen
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TEMAdage

gudstjenester

november
30/11

fredag d. 6. & lørdag
d. 7. marts 2015 – fra det
fælles til den enkelte ?

10.00

1.s.i advent

Inger Hjuler Bergeon

december

Fyraftenssang
i kirken i foråret

Engang sang TV2: ”det er samfundets
skyld.” I konkurrencestaten lyder det: ”det
er dit eget ansvar”!
Er det sandt, at vi ikke længere gider spørge til de samfundsskabte strukturer?
Er vi i stedet begyndt at tænke: ”det er din
egen skyld, du ku jo bare …”
Er vi i tanker og værdier gået fra det fælles
til den enkelte?
De spørgsmål, blandt andre, ligger bag
vores 3 supergode foredrag d. 6. og d. 7.
marts.

Vi (Annalise og Arne) var ikke sene til at
sige ja, da vi fornylig blev spurgt, om vi ville
tage stafetten og planlægningen af fyraftenssangen til foråret. Vi har arbejdet på
højtryk for at få kontakterne på plads, så
det kunne komme med i kirkebladet.
Vi er mangeårige medlemmer af OV og Annalise har de sidste 5 år været kirketjener.
Vores forsangere/fortællere har rødder i
DGI og efterskole-/friskole verden.
Tidspunktet er hver gang kl. 16.30 - 17.30
og der synges fra højskolesangbogen.

Fredag d. 6. marts 2015 kl 19.00:
biskop Tine Lindhardt:
Hvad når vi både vil det fælles, men også
den enkeltes frihed? Vi vil både det fælles,
men vi vil også gerne slippe indimellem,
selv fra familiens fællesskab.

Tirsdag den 13. januar.
Anne Tingager, viceforstander, samt lærer
If Ofodile, begge Vejstrup Efterskole.

Lørdag d. 7. marts 2015 kl. 10.00:
Rasmus Willig, lektor RUC:
Fra samfundskritik til selvkritik; om kritikkens u-vending. Er fitnes-bølgen 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?

Mandag den 23. februar.
Christina og Bjarne Flyman, forstanderpar
på Nordfyns Efterskole i Særslev.
Mandag den 23. marts.
Rasmus Skov Borring, pianist, komponist
og foredragsholder. Han har bl.a. komponeret musikken til sangene ”Gi’ os lyset tilbage” – efterskolernes landsstævnesang
2009, samt ”Livsuret” – den officielle DGI
landsstævnesang 2013. Samarbejder
med Jens Rosendal.

Lørdag d. 7. marts kl 13.00:
koret Con Moto giver koncert
Lørdag d. 7. marts kl 13.30:
Bertel Nygaard, lektor Århus Universitet:
HÅB; om håbets historie i vores kultur.
Hvordan ser det ud, når det er fælles utopi?
Hvordan ser vores håb ud i dag? er det kun
for den enkelte? Eller tør vi dyrke et håb
for verden?

Mandag den 27. april.
Er endnu ikke på plads, men det kommer!
Husk allerede nu at få skrevet datoerne
i din kalender. Det er gratis at deltage og
alle er velkomne.
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7/12 19.00 2.s.i.advent
Inger Hjuler Bergeon
					
koret ’Choir Please’ medvirker
14/12 10.00 3.s.i advent
Inger Hjuler Bergeon
15/12 19.00 fransk julegudstjeneste Inger Hjuler Bergeon
					
Odense Teaterkor medvirker
21/12 10.00 4.s.i advent
Inger Hjuler Bergeon
					
”de ni læsninger”
24/12 14.30 &16.00
				 Juleaften
Inger Hjuler Bergeon
				 Rikke Pedersen medvirker på tværfløjte
25/12 10.00 Juledag
Inger Hjuler Bergeon

januar
1/1 16.00
Nytårsdag
				
4/1 10.00
Helligtrekonger
11/1 10.00
1.s.e.Hel.3 Kong.
18/1 16.30
TEMAgudstjeneste
25/1 10.00
sidste s.e.Hel3Kong.

Inger Hjuler Bergeon
ekstra musik ved vores 2 musikere
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund

februar
1/2 10.00
			
8/2 10.00
15/2 10.00
22/2 16.30

septuagesima
info for nye konfirmander
seksagesima
fastelavn
TEMAgudstjeneste

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

marts
1/3 10.00
			

2.s.i fasten
Inger Hjuler Bergeon
frokost og fernisering; kunstneren Oliver Perry er tilstede.

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,
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 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

