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Hvorfor og hvordan
holder vi gudstjenester ?
- om temagudstjenester

Hvorfor vi holder gudstjeneste, kunne
der gives mange svar på.
F. ex. ”fordi vi ikke kan lade være.”
I hvert fald er der ingen kultur i verden overhovedet, som ikke har nogle
samlinger omkring deres tro. Af hvilken art det så må være.
Og ved disse samlinger er der altid
sang, musik, fremsigelse af tekster eller fortællinger, som er sat ind i en rituel ramme, og måske er der nogle riter
inde i selve ritualet.
Jeg så engang i Århus et konfirmandfoto fra 1965, hvor de antropologistuderende nedenunder havde skrevet: Overgangsritual i nordgermansk stamme fra
2. halvdel af det 20. århundrede.
Det satte ligesom perspektiv på tingene for en teologistuderende.

Man kunne mange søndage ligeså
godt have valgt andre slags tekster, for
der er mange temaer i den kristne tro.
Ja, der er i det hele taget mange emner,
vi som mennesker beskæftiger os med,
når vi taler med hinanden om eksistentielle ting.
Fordelen ved at vi har 1. tekstrække
fælles med så mange andre kirkesamfund er, at vi netop underbygger det, vi
er fælles om.
Men alle kirker har set et behov for
noget mere og andet, så mange kirker
har flere tekstrækker.
Den form, en gudstjeneste har, er
også blevet varieret mange steder i verden de sidste 50 år.
Ved den traditionelle form, hvor
teksterne er fastlagt på forhånd, former
de det emne, som søndagen handler
om. I sin forberedelse ”trækker” præsten essensen ud og prøver at finde en
mening, der har med vores virkelighed
at gøre og finde salmer, der passer til eller som giver et andet perspektiv. Også
organisten finder musik, der passer til
dagens tekster og karakter.

Hvordan holder vi gudstjeneste?
Vi holder gudstjeneste hver eneste søndag i Odense valgmenighed. Og ritualet, der former gudstjenesten er et par
tusind år gammelt. Vi har det meste til
fælles med alle kirker i Europa, uanset
om vi er protestanter, katolikker calvinister eller anglikanere. Det er derfor,
vi kan genkende så mange ting, hvis vi
i ferien lister os ind til en lokal gudstjeneste et eller andet sted.
En af de ting, som vi har fælles, er
de fleste af de tekster, der er i 1.tekstrække. Størstedelen blev udvalgt i de
første århundreder og former/følger
kirkeårets gang: advent, jul, Hellig Tre
Konger-tiden, fasten, påskeugen, pinsetiden og den lange trinitatis-tid. Vi bruger 1. tekstrække de år, hvor det meste
af kirkeåret falder i et ulige kalenderår.
For lidt over 100 år siden fik vi i Danmark en tekstrække nr.2, som lægger
sig tæt op af 1. tekstrække.

Hvordan plejer vi ellers at gøre ?
Men vi plejer at gøre tingene på en anden måde i vores samtid, når vi skal lave
noget sammen:
Vi vælger først et tema eller et emne,
fordi vi ønske at sætte fokus på noget,
der optager os i forvejen.
Først derefter vælger vi tekster, der
kan belyse det, musik, sange og billeder.
Og sådan kan man selvfølgelig også
gøre, når man laver gudstjeneste.
Derfor vil vi i Odense Valgmenighed
6 søndage om året holde en temagudstjeneste kl. 16.30.
Den vil have en form, der er lidt mere
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enkel end de andre søndage.
Og bygges op om et emne, som kan
være for alle aldre. Vi vil benytte mere
musik og flere billeder.
I efteråret er datoerne den 18. 9. hvor
temaet er, når vi skal prøve noget nyt;
f.ex. begynde skole, begynde efterskole,
flytte hjemmefra, huset tømt for børn,
blive alene, flytte, slutte arbejdsliv.
I oktober er det den 30.10, hvor kon-

firmanderne medvirker og det skal
handle om lys i en mørk tid.
I november, den 20.11, tager vi temaet
fra UNDREdagen den 19.11 med over
til søndagens gudstjeneste, der derfor
vil handle om medgang og modgang
som fælles vilkår i vores menneskeliv.
Datoer for 2012 er: den 15/1, den
12/2 og den 18/3.
Inger Hjuler Bergeon

Samtaledag 2011

”Hvem har bolden?” er titlen på årets samtaledag
Ligesom sidste år afholdes arrangementet på Odense Fagskole og tidspunktet er onsdag d. 28. september kl.
19. Torsten Johannesen vil indlede samt
være tovholder.

hvem har
bolden?

Grundtvigsk Forum skriver flg
om arrangementet:
”Ansvaret er som en bold. Den kastes
rundt i et ofte uigennemskueligt spil:
Hvem har bolden? Ja, hvem har ansvaret, spørger vi og ser os omkring. Ofte
forbliver spørgsmålet ubesvaret. Sommetider bliver nogen krævet til ansvar
for noget, de ikke selv har gjort, men
tvinges alligevel til at sige undskyld i
fuld offentlighed. Ofte er det uklart,
hvem man står til ansvar overfor – Gud?
Dig selv? Dine nærmeste? Samfundet?”

len ud fra. Det er tanken at samtalerne
skal foregå forskellige steder over hele
landet.

Ideen med samtaledagen er at få så
mange som muligt til at snakke med
om et aktuelt emne. Grundtvigsk Forum har udarbejdet materiale til denne
aften, så der er noget at begynde samta-

Pris 30 kr, som inkluderer en forfriskning. Tilmelding på liste i kirken eller til Lisbeth K. Jensen på Lisbeth.
jensen3@odense-friskole.dk eller 6593
2206.

en landsomspændende

samtaledag om ansvar

efteråret 2011

arrangeret af Grundtvigsk Forum
– www.g
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Tilmelding på
rundtvig.dk

Arrangementkalender 2011
August
14/8

10

September
7/9
10-12
8/9 7.15-19.30
		
11/9
10
18/9
16.30
28/9
19-22

Gudstjeneste kl. 10; frokost i præstens have kl.11.30
Onsdagsmøde/Fortællecafé: ”Årets gang i bigården” v/ Allan Ydo
OV og OH inviterer på tur til Frihedsmuseet, Nationalmuseet
og Vartov.
Høst-gudstjeneste med kirkefrokost; besøg fra Osted Valmenighed
Temagudstjeneste: I gang med noget nyt - dejligt og skræmmende.
Samtaledag om ansvar. På Fagskolen. v/ Gr. F. OH og OV. Se omtale

Oktober
4/10
19.00 Ove K. Pedersen, CBS: Fremtidens demokrati og konkurrence		
staten; fremtidens skole og dens dannelsesideal. arr.OH og OV
12/10 10-12 Onsdagsmøde/Fortællecafé: direktør Kirsten Mærsk: Om Det
		
Grønlandske Hus i Odense.
30/10 16.30 Temagudstjeneste: LYS i det mørke efterår. Konfirmander
		medvirker.
31/10 19-21 ”To Verdner”. Filmen vises i kirken. arr. OH og OV
November
6/11
10-11 Alle Helgens gudstjeneste
6/11
11-12 Let frokost/brunch
6/11
12-13 Fortælling for store og små, voksne og børn ved fortæller Bent
		Hansen
11/11 10-12 Onsdagsmøde/Fortællecafé: ”Bibelens stærke kvinder”v/Laila
		Groes
14/11 16-18 Claus Antonsen: 100 år med odenseansk guldsmederi.arr. OH
		 og OV
19/11
9-17 UNDRE-dag over Jobs bog. (se nedenfor)
20/11 16.30 Temagudstjeneste: Medgang og modgang – fælles vilkår.
28/11 19-22 Adventsmøde med Odense Teaterkor og fællessange v/Carsten
		Sindvald
Vi omdøber ”onsdagsmøde” til Fortællecafé, så navnet siger lidt mere om form
og indhold. I efteråret 2011 er det 3 vidt forskellige, men fantastiske verdener,
vi skal ind i: biernes verden ved en passioneret biavler og med smagsprøver på
honning; grønlænderes verden i Grønland og i region Syddanmark; samt nogle
stærke kvinders verden i bibelen.(i 2012 er datoerne: 11/1;15/2;14/3.)
Temagudstjenester: se artiklen s.2. (temagudstjenester i 2012: 15/1; 12/2; 18/3.)
UNDRE-dag, lørdag den 19.november er en ny form, vi har fundet på. Det
bliver en dag med mange korte oplæg ud fra devisen: ”det er ikke sikkert du får
svar, men du vil måske spørge anderledes bagefter.”
Udgangspunktet er figuren Job, - en skikkelse, som tiltrækker og frastøder. I
hvert fald er han en figur, der optræder i alverdens kulturelle udtryk også i vores
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tid: i bøger, film, musik, billeder, psykologi, filosofi, teologi. For hvad er det med
lidelse? er det noget, vi skal tage på os? protestere imod? skælde ud over? Acceptere? Hvordan håndterer vi, hver især og som kultur, når der er stor modgang?
Der vil bl.a. blive genfortælling af Jobs Bog; Job- figurer i bøger og film; om den
franske filosof René Girard’s samfundsfilosofi; Job-figurer i psykiatrien; Job på
sygehuset; Job i billedkunst med levende musik. (pjece med detaljer fremlægges
i september).
Temadage i marts 2012 bliver den 9. og 10 marts: Må vi grine ? - om humor og
mening. Fredag den 9. marts kl. 19: forfatter Bent Vinn Nielsen; lørdag den 10.
marts kl.10: biskop Kjeld Holm; lørdag den 10. marts kl. 13.30: Peter Borberg,
Storm P-museet. Pjece fremlægges senere.

børn og sorg
Når et barn mister
et nærtstående familiemedlem, styrter en hel verden i
grus.
I barneværelset
er der ingen ord
som dækker så
voldsomt et tab.
De nærtstående voksne, som plejer
at hjælpe, er selv i chok. Ikke sjældent
trækker omgivelserne sig tilbage for at
undgå at såre eller at blive konfronteret
med barnets ordløse sorg.
Barnet vil ofte føle skyld overfor den
afdøde, netop fordi det ikke har sprog
til at skabe kontakt med - og forståelse
hos - den omgivende verden. Set fra
barnets plads lever kammeraterne på
en lykkelig planet, hvorfra det selv er
udelukket.
I mødet med andre børn som har
mistet, oplever barnet at det er blandt
ligemænd. Det bliver lovligt at sørge og
græde, mindes – ja, måske endog at le
og lege igen.
Det er så vigtigt at barnet atter får
mulighed for at finde sig selv, nu blandt
børn som har fælles skæbne. Men alene
er det stort set umuligt at nå dertil for
barnet.
I Odense har det gennem nogle år
været muligt for børn i aldersgruppen
10 – 16 år at deltage i en sorggruppe,
etableret som forsøgsprojekt af menig-

hedsråd, præster og to gruppeterapeuter. Projektet ophørte ved udgangen af
2010. På det tidspunkt havde man en
venteliste på adskillige børn, men der
var ikke økonomi til at fortsætte arbejdet.
I erkendelse af det store behov for
støtte til disse børn er der imidlertid
arbejdet ihærdigt på at få genskabt foreningen for ’Børn og Unge i Sorg på
Fyn’. I juni lykkedes det at få nedsat en
bestyrelse for foreningen, gennem en
fornem, privat donation blev foreningen igen arbejdsduelig – og nu retter
man blikket mod at etablere et forløb,
som er holdbart.
Til den ende er det først og fremmest
vigtigt at ha en stabil økonomi, og man
har til hensigt at ansøge fonde og foreninger om støtte. I løbet af efteråret vil
man henvende sig til de enkelte menighedsråd på Fyn og håber på velvilje – og
en skærv.
Foreningsarbejdet hviler på et folkekirkeligt grundlag, men er ikke forkyndende, og børn fra alle lag kan gratis
betjene sig af tilbuddet.
Det vil være muligt at tilmelde sig
medlemskab af foreningen, enten som
gruppe eller som enkeltperson. En folder med yderligere oplysninger bliver
lagt frem i våbenhuset, og man vil kunne orientere sig på foreningens hjemmeside: www.bornogsorgfyn.dk.
Marianne Schroll
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Konfirmander, Store Bededag
den 20 maj 2011 i Odense Valgmenighed

Fra venstre: Nikolaj Seberg Holmsted Rasmussen, Christian Emil Grønning Mikkelsen, Mateo
Maasbøl Skov, Jonas Seidelin Majidi, Simon Amtrup Andersen, William Binzer, Frederik
Balslev.

Siden sidst

Døde:
Erling Svend Panduro Hansen

Døbte:
Linus Bang Hansen
Alfred Zwisler Henriksen

Forside:
Uden titel, 1954, Mark Rothko.

nyt menighedsrådsmedlem
nighed kom i stand via mine pigers
konfirmation, men også at jeg sammen
med Inger Hjuler var på køkkenholdet
ved Odense friskoles fælleslejr. Hen
over bjerge af kartofler og pasta talte vi
om mangt og meget. Det og meget andet fik mig til at løse sognebånd og blive
medlem af valgmenigheden.
I Odense Valgmenighed er vi en menighed og ikke kun medlemmer. Som
kristen har jeg fundet mit ståsted i kirken, og nyder samværet med andre i
menigheden.
Som menighedrådsmedlem vil jeg
gerne løse praktiske problemer, og på
sigt vil jeg også gerne arbejde med
kunst/temadage.

Jeg hedder Kurt Lunders Hansen og er
55 år gammel. Jeg er gift med Anna Elisabeth og sammen har vi 2 døtre, der
har haft deres skolegang på Odense Friskole og er konfirmeret af Inger.
Jeg er uddannet automatikfagtekniker og metalfaglærer. Fritiden går med
familie, hus og have, men også med
Dansk Cyklist Forbund hvor jeg er lokalformand.
Jeg stammer fra Midtfyn, hvor min
oldefar var med til at grundlægge Nazarethkirken i Ryslinge. Senere blev
valgmenighedskirken og friskolen i Sdr.
Nærå omdrejningspunkt for min mor
og hendes søskende.
Min tilknytning til Odense Valgme6

FROKOST I
PRÆSTENS HAVE

husk
tilmelding til Vartov, Frihedsmuseet
og Nationalmuseet den 8. september
(7.15-19.30).
Udflugten er for medlemmer af Odense
Valgmenighed og af Odense Højskoleforening.
Tilmelding foregår således:
Bindende tilmelding fra den 15. august
til den 19.august hos
Lisbeth Land, mail:land@dsa-net.dk,
tlf: 66 17 04 42 eller hos
Inger Hjuler Bergeon, mail: ihb@
km.dk, tlf: 66 12 57 05
Først efter accept af tilmelding betales
til konto reg. nr. 6845 - konto 1334582
Der kan max. deltage 55 personer, så hurtig tilmelding fra uge 33 er nødvendig!
Poul Thage Pedersen og Lisbeth Land
har arrangeret turen. Pris: 450 kr, som
inkluderer transport, entréer, guide, foredrag, fortæring (ekscl. drikkevarer).

- søndag d. 14/8 2011
Vanen tro danner præstens have på Finsens Allé rammerne omkring en hyggelig
frokost søndag d. 14/8. 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.
Alle er naturligvis velkomne – høj
som lav – børn og voksne. Man er naturligvis også velkommen, selvom man
ikke har deltaget i søndagens gudstjeneste. Dette er en enestående mulighed
for, at vi som menighed kan lære hinanden bedre at kende på tværs af vores
forskelligheder og i det sammenhold, vi
er del af – samt få en hyggestund uden
for kirkerummets rammer.
Vel mødt!

Gudstjenester
August
7/8
7.s.e.trin
14/8
8.s.e.trin.
		
21/8
9.s.e.trin.
28/8
10.s.e.trin.

10.00
10.00
11.30
10.00
10.00

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Frokost i præstens have
Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund

September
4/9
11.s.e.trin.
10.00
Inger Hjuler Bergeon
11/9
Høstgudstjeneste 10.00
Inger Hjuler Bergeon		
			
Kirkefrokost; besøg fra
			
Osted Valgmenighed
18/9
TEMAgudstjeneste 16.30
Inger Hjuler Bergeon
25/9
14.s.e.trin.
10.00
Mette Marslund

Oktober
2/10

15.s.e.trin.

10.00

Inger Hjuler Bergeon

Der er efter hver gudstjeneste en uformel kop kaffe.
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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
Lone Ejdrup Nielsen
lone_ejdrup@galnet.dk
Tlf. 66 19 29 28
Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 66 11 64 06
Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 65 93 10 04
Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84
Kirketjener
Annalise Rasmussen
amta@mail.dk
Tlf. 66 16 95 89 og 20 41 95 89
Kasserer
Anders Krogh
Tlf. 65 96 24 66
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

Om at blive medlem af
Odense Valgmenighed
At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse
sognebånd fra sin sognekirke/bopælssogn til et andet
sogn, men her er det så til en valgmenighed.
Man forbliver altså medlem af den danske folkekirke.
I stedet for kirkeskat, som opkræves via skattebetaling,
betaler man et bidrag direkte til valgmenigheden, som
bliver fradraget på selvangivelsen. Dermed svarer beløbet til den kommunale kirkeskat. Man bliver medlem ved
at henvende sig til mig og efter at have udfyldt en formular, sørger jeg for resten.
En valgmenighed modtager ingen støtte fra stat og
kommune.
Inger Hjuler Bergeon

www.one2one.dk

