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Det er Hannah Arendt, der som filosof
trak denne erkendelse frem i lyset. Hun
fokuserede på det, at vi er født. Menneskets ”fødthed” kaldte hun det. Det blev
tænkt som en modsætning til, at vi er dødelige og at det derfor skulle være døden,
der bestemmer et menneskes væren.
Man plejer ellers at sige, at i modsætning
til dyrene, så er vi mennesker bevidste
om, at vi skal dø engang, og derfor gebærder vi os i verden ud fra det. Derfor kæmper vi om dominans, magt og lebensraum.

Så tæt på ser vi den lille nyfødte på billedet af George de la Tour. Man kan næsten
a’e det over kind og pande. Han malede
det i 1645-48 og det hænger i Frankrig;
på kunstmuseet i Rennes. Det hedder
”den nyfødte” , men er mere kendt under
navnet: La Nativité: Fødslen.

Men Hannah Arendt trak ”fødtheden”
frem som det, der kendertegner et menneske. At ethvert nyt menneske er nye
muligheder. I bevidstheden om vores
fødthed, fremfor vores dødelighed, ligger
vores muligheder for at skabe og for at
ændre. Mennesker kan skabe. Mennesker kan skabe nyt; vi er ikke bundet af, at
det som er, altid bare forbliver sådan. Og
her bor håbet.

Vi har valgt det som forside- billede i dette
julenummer af kirkebladet, fordi det har
så varme farver. Der er et lys og en varme, man kan kigge ind i. Der er en tryghed, fordi barnet hviler i sin mors arme.
Man er ikke i tvivl om, hvor roligt, dejligt
og trygt det kan være mellem et barn og
dets mor. Moderen giver barnet varme,
nærhed og mad, og barnet giver moderen
mulighed for at give det. En vekslen mellem to, hvor ingen af dem ved, hvem der
giver mest. Begge får.

I næsten alle vores julesalmer kobler man
også Jesusbarnets fødsel sammen med,
at noget nyt er muligt, noget nyt er sket,
noget nyt er på vej. Det er håb, vi synger
om. Håb om fred. Håb om glæde. Håb for
alle. Og ikke håb som noget, der kun ligger ude i fremtiden og blinker til os som
en drøm. Men håb som det, der ude fra
fremtiden lyser tilbage på os nu. Så vi nu
kan ændre tilværelse og vilkår for hinanden i lyset af, at glæde og fred er muligt.
For det kom Gud med som et menneske.
Glædelig jul.

Noget nyt er sket, for et barn er født. Og
med ethvert nyfødt menneske er noget
nyt på vej. Det lyder så banalt, at man
tænker: ja, selvfølgelig! Hvad ellers! Men
stopper man lidt op og tænker lidt mere
over det, så er det her, at liv og håb for alle
tager sin begyndelse.

Inger Hjuler Bergeon
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2013

3/12
7/12
8/12
12/12
16/12
20/12

aktiviteter
14.30
15.30
19.00
19.00
19.00
09.25

adventsmøde:”jul i foranderlige tider” v/ Karsten Andreasen, Ådalskolen
julekoncert med blokfløjteorkestret Fablo og Talentskolens guitarklasse
aftengudstjeneste med Fynbokoret; gløgg og æbleskiver bagefter.
Stige Friskoles julekoncert
fransk julegudstjeneste; Odense Teaterkor medvirker
juleafslutninger for Odense Friskoles elever, forældre og familier

9/1
19.00
14/1 17.00
15/1 10.00
19/1 16.00
21/1 16.30
28/1 19.00
3/2
16.30
6/2
17.00
10/2 19.00
12/2 10.00
25/2 17.00
3/3
16.30
7/3
19.00
8/3
10.00
			
8/3
13.30
			
11/3 19.00
12/3 10.00
18/3 17.00
1/4
19.00
7/4		
16.30
9/4
17.00
24/5 07.00
26/5 19.00
20/6 14.00

Doris Ottesen: ”Et spørgsmål om barmhjertighed”. Arr. OH Læsekredse
Viva l’Espagna - Henrik Kidmose: Andalusiens Hjerte
fortællecafé/onsdagsmøde med forfatter Johanna Thielst
koncert med Camilla Sibani og Sami Jarrar.*
fyraftenssang med Anette Lynghøj
seniorforsker Henning Otte Hansen: hvordan brødføde 9 milliarder? *
fyraftenssang med Inger Hjuler Bergeon
Viva l’Espagna – Pia Köllner: Det moderne Spanien
film: Terra ferma: Crialeses film om bådflygtninge og Europa*
fortællecafé/onsdagsmøde: Holger Mejlbjerg om von Bismarck bl.a.
Viva l’Espagna – Pedro Almodovars film: ”Tal med hende”
fyraftenssang med Helge Glent-Madsen
prof.dr.jur. Vibeke Vindeløv: ”hvordan skaber man fred?”
journalist Lasse Jensen (redaktør på P1Mennesker og Medier):
”fra korrespondenter til faldskærmsjournalister”
museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg Slot: ”1864 –
Hvad betød nederlaget for danskerne og Danmark?”
film: Den ny verden: Crialeses film;europæernes indvandring til USA*
rundvisning i Sanderum kirke v/ Uffe Petersen. (afg.kl.10 fra valgm)
Viva l’Espagna – Kirstine Gaarn Hastrup: Flamenco
Gretelise Holm ”Jesus, pengene og livet”. Arr. OH Læsekredse
fyraftenssang med Bodil Rytter
Viva l’Espagna - Thorbjørn Carl Hjalager: Lorca som dramatiker
udflugt til Sønderjylland: Broager/Dybbøl/Alsion. Mere herom senere
Tom Buk-Swienty om fotografen Jacob A. Riis i USA’s 1900-tals slum*
maraton-sang på Kulturmaskinen sm.m. DGI og OH*

2014

Rejse til Andalusien oktober 2014: Vi er p.t. 26 tilmeldte. Der er endnu pladser. Man
kan tilmelde sig til hen i april. Man må gerne tage venner med, der ikke er medlemmer af
Odense Valgmenighed.
Viva l’Espagna: 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. Der er
hver gang spanske smagsprøver af mad og vin Vi begynder kl. 17 og er færdige 18.30
(undtagen 25/2).
TEMAdagene d.7. og 8. marts 2014 «...fred er at skabe» - om krig, fred og konfliktmægling med tre forskere og formidlere. Alle tre har udgivet flere bøger. Se omtale.
Se også www.odensevalgmenighed.dk samt opslag 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.
De fire aftener: 28.1./10.2./ 11.3. og 26.5. har samme emne: at mennesker flytter eller flygter pga. sult og fattigdom.
Filmene af italieneren Emanuele Crialese har vundet mange internationale priser. Inger Bergeon introducerer.
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Året der gak …

Viva l’Espagna:

Nytåret 2013 – en tid til at tænke tilbage.
Ja, sådan er det jo netop hvert år omkring
nytår. Vi mindes året, der er gået – på godt
og på ondt.
Året der gak … i Odense Valgmenighed. Man
kan næsten ikke rumme det hele og alligevel suger vi det ene arrangement efter det andet til
os med bedste veltilpashed. Og nyder det. Jeg
bliver rigtig stolt – ikke kun når jeg tænker tilbage på mængden af arrangementer – ikke kun
når jeg tænker på kvaliteten af arrangementerne – ikke kun når jeg tænker på hvor mange,
der kommer. Nej, det der gør mig rigtig stolt
er at se så mange forskellige typer af arrangementer og deltagere. Der er med andre ord lidt
for enhver smag og for alle generationer.
Vi er heldigvis en menighed, der blander sig
med hinanden. Vi mødes på kryds og tværs
i forskellige fora, i kirken og udenfor kirkens
rammer.
Så lad os bruge Nytåret 2013 til at tænke
glade tanker om vores fælles indsats for
nogle dejlige oplevelser.

Under denne titel inviterer vi til 5
farverige fyraftenmøder i 2014 om
Spaniens kultur, politik, mad og musik.
Disse aftener er for alle, - også selvom
man ikke skal med på rejsen i okt. 14.
Hver gang er der spanske smagsprøver på mad og vin og musik.
Tidsrum: kl. 17.00 -18.30
Tirsdag 14. januar:
Henrik Kidmose: ”Andalusiens
hjerte”
Torsdag 6. februar:
Pia Köllner: ”Det moderne
Spanien”
Torsdag 25. februar:
Film: Pedro Almodovar:
”Tal til hende”
Tirsdag 18. marts:
Kirstine Gaarn Hastrup:
”Flamenco”
Onsdag 9. april:
Thorbjørn Carl Hjalager: ”Lorca
som dramatiker”

Christina Redtz Rønlev

Arr. Ebba Abildgaard,
Helene Sønderby, Inger Bergeon.

Fyraftenssang for enhver
i Odense Valgmenighedskirke foråret 2014
alle dage 16.30 – 17.30. Gratis entré.
Vi glæder os til at ses til glade sangeftermiddage.
Tirsdag d. 21. januar
v/ Anette Lynghøj, musiker, korleder
Mandag d. 3. februar
v/ Inger Hjuler Bergeon, præst ved Odense Valgmenighedskirke
Mandag d. 3. marts
v/ Helge Glent-Madsen, tidligere forstander ved Sdr. Nærå Fri- og Efterskole
Mandag d. 7. april
v/ Bodil Rytter, korleder, og Hans Rytter akkompagnement, Harmonika.
Tak til ”tovholder” Ingeborg Markvardt Andersen for efteråret 2013.
Samt tak til ”tovholder” i forår 2014: Pia Valbak Schmidt.
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NYTÅRSHILSEN 2013
hedsrådet glade for, når medlemmer benytter lejligheden, når en relevant dialog
opstår, til at opfordre andre til at komme
med og se, hvem vi er, og hvad vi står for.
Vi vil ikke hverve, men det er så vigtigt, at
vi hjælpes ad med at gøre opmærksom
på vores kirke og give interesserede det
venlige skub, der giver nye medlemmer. Vi
er et åbent fællesskab, som gerne vil byde
nye medlemmer velkomne. Det er via nye
medlemmer vi også har en Odense Valgmenighed i fremtiden.

Tusmørket kommer tidligt og går sent
- det er igen ved at være sidst på året.
Endnu et år fyldt med traditioner, aktiviteter, oplevelser og fællesskab her i Odense
Valgmenighed. Det kendte og det ukendte
i en farverig buket.
I forsommeren blev et oplæg til ny struktur i folkekirken sendt i høring. Som en del
af folkekirken har vi også interesseret os
for, hvad det noget uoverskuelige oplæg
egentlig gik ud på. Flere havde læst oplægget – og var mødt op til debatmøde, hvor
Torsten Johannessen, en søndag sidst i
september, ledte os igennem materialet.
Det resulterede i, at menighedsrådet,
med afsæt i debatten, udarbejdede et høringssvar, som er sendt til kirkeministeriet og er at finde på vores hjemmeside.

Med udsigten til et år, hvor der allerede
nu er planlagt farverigt fyld til kalenderen
med både gudstjenester, musik, foredrag,
udflugt og rejse – og masser af samarbejder med de andre, er det tiden at sige
tak for det gamle år – og rigtig godt nytår
til alle!

Jeg kan ikke lade være at blive en smule
glad for den frihed, der følger med at være
en valgmenighed. Men med friheden følger også ansvaret, at uden medlemmer
er der ingen kirke. Derfor er vi i menig-

De bedste jule- og nytårshilsener fra menighedsrådet.
Anne Grete Pilgaard

Tirsdag den 3.december kl.14.30
adventsmøde med sange, kaffebord og hygge
Karsten Andreasen, Ådalskolen fortæller om:
”jul i foranderlige tider”.
Og vi får lidt tryllekunst v/ Johannes K.
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”… fred er at skabe”

temadage 7. og 8. marts 2014
om krig, fred og konfliktmægling
Nordahl Grieg siger i sin berømte sang ”Kringsatt af fiender” at,
”krig er foragt for liv, fred er at skabe”.
2014 er 100-året for 1. verdenskrigs udbrud.
Det er også 150-året for Danmarks nederlag ved Dybbøl.
Hvad har det betydet for europæerne og vores måde at gebærde os på i verden?
Konflikter kan optrappes og nedtrappes. Hvilken information får vi undervejs?

Fredag 7. marts kl. 19.00

Prof. dr. jur: Vibeke Vindeløv : hvordan skaber man fred?

Lørdag 8. marts kl. 10.00

Journalist Lassen Jensen: Fra korrespondenter til faldskærmsjournalister
(redaktør og vært på P1’s Mennesker og medier)

Lørdag d. 8. marts kl. 13.30
Museumsinspektør Inge Adriansen:
1864 – hvad betød nederlaget for danskerne og Danmark?
Der ligger pjecer i kirken og andre steder med mere information om foredragene.
Se også vores hjemmeside.
Pris: gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer:
75 kr. pr. foredrag eller 200 kr. for alle 3.
Frokost: alle 50 kr.
Tilmelding senest 4. marts.
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gudstjenester

December
1/12
8/12

10.00
19.00

1.s.i advent
2.s.i advent

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

			

Fynbokoret medvirker

15/12 10.00
16/12 19.00

Mette Marslund
Inger Hjuler Bergeon

3.s.i advent
fransk julegudstjen.

			

Odense Teaterkor medvirker

22/12 10.00

Inger Hjuler Bergeon

de 9 læsninger

			

tekster, salmer og musik om jul

24/12 14.30
juleaften
24/12 16.00
juleaften
			

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon

			

juleaften medvirker fløjtenist
Rikke Petersen

25/12 10.00

juledag

Inger Hjuler Bergeon

nytårsdag

Inger Hjuler Bergeon

Januar
1/1

16.00

			

musik ved kirkens musikere

5/1
12/1
19/1
26/1

Hel.3.konger
TEMAgudstjeneste
2.s.e.Hel.3 konger
3.s.e.Hel.3konger

Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Inger Hjuler Bergeon
Mette Marslund

4.s.e.Hel.3 konger
TEMAgudstjeneste
septuagesima
seksagesima

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

10.00
16.30
10.00
10.00

Februar
2/2
9/2
16/2
23/2

10.00
16.30
10.00
10.00

www.odensevalgmenighed.dk

Tak til alle der har sendt deres
mail-adresser til Inger Bergeon.

siden sidst

Men vi mangler mange endnu!
så send gerne en mail til ihb@km.dk.

Døbte:
Amanda Luyando Haangoma
Abrahamsen

Vi benytter stadig alm. post til jer,
der ikke er på nettet.
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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

