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OM BLADET
Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og
Glim sogne er planlagt til at udkomme tre
gange om året sidst i månederne oktober,
februar og juni.
Bladet udgives af de fire menighedsråd og
redigeres af sognepræsterne.
Det trykkes i 3.000 eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres
som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de
tre sogne til samtlige husstande. I Glim
sogn uddeles det på anden vis.
Endvidere ligger kirkebladet fremme i de
fire kirker.

Forsiden:
Arkæologernes udgravning på den nye udstykning ved Rorupvej. Måske har de fundet
et gammelt kultsted på marken, som tilhører
Valdemargården i Højby.
Foto: Leif Høgsvig
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ANSIGT
til

ANSIGT
Marianne Kristensen er sognepræst i Rorup og Glim sogne. For noget tid siden deltog
jeg i en dokumentarfilmopgave og det gav mig den ide, at præsentere mig her i serien
Ansigt til ansigt.
Lad mig præsentere mig selv.
Jeg er opvokset i Ulkebøl ved Sønderborg. Jeg læste teologi i Århus, og de sidste år læste
jeg i København. Jeg kom til Rorup og Glim sogne i 1998 med Mikael min mand og vores
søn Nikolaj som dengang var godt og vel et år. Siden har vi fået tre sønner mere, Søren,
Peter og Bertram. De har alle både gået på Glim Skole og Allerslev Skole. De to yngste går
stadig på Allerslev Skole.
Min motivation til at læse til præst.
Jeg har vidst fra første skoledag, at jeg gik i skole for at blive præst, og jeg kan ikke forestille mig at lave noget andet. Gudstjenestens rum, salmer, musik og åndelighed er blevet
en grundpille, som jeg er vokset op med ved siden af alt muligt andet, som fik indflydelse
på mit pigesind.
Det bedste og det værste ved en gudstjeneste.
Det bedste ved at holde gudstjeneste er, når den formår at åbne tilværelsen på en ny måde
og give en tidslomme af evighed, det sætter livet i relief. Det værste er, hvis der kun er et
par stykker, der har taget sig tid til at fejre gudstjeneste. Jeg ville ikke kunne undvære det,
det er en del af mit væsen, ligesom troen er det. Jeg holder rigtig meget af kirkeorgel og
salmesang, som det lyder under kirkens hvælvinger.
Min tro.
Jeg læste fornylig et interview med Peter Bastian, han beskrev troen på Gud som et nærvær og en meddybde. Det var godt beskrevet. For mig er tro på Gud også en medleven i
tid i det allermest almindelige, vanskelige og glædelige ved at være menneske. Alt det med
Gud og tro er vigtigt, fordi det handler om at være menneske.
Samarbejdet med menighedsrådene.
Menighedsrådene er vigtige samarbejdspartnere, og så er de arbejdsgiver for det kirkelige
personale. Jeg tror, det kan være lidt vanskeligt som ny i menighedsrådet at arbejde sammen med præster og ansatte, som har været længe ved kirken. Men det er også vanskeligt
omvendt at se traditioner, som er løbet i gang, bliver afløst af andet, fordi rådsmedlemmer
vælger at stoppe. Det er demokratiets vilkår, og det er godt sådan, det sikrer fornyelse og
det er en kæmpe styrke i samarbejdet mellem præst og menighed, at der er et råd. Det er
enkelt og ligetil, og så har det stor betydning, at kirken har forankring i det lokale. Der er
opstillingsmøde den 13. september.
Udfordringen for Folkekirken.
Her og nu er Folkekirken udfordret af ateistisk forenings kampagne for at få medlemmer
til at melde sig ud af Folkekirken. En anden udfordring er i efteråret at få posterne besat i
menighedsrådene og at sikre at både økonomi og selvbestemmelse ligger i det lokale råd
mange år endnu.

Ps

PRÆSTENS
SIDE

Prædikenen til årets
konfirmander
Af Marianne N Kristensen.
I en avis for noget tid siden så jeg overskriften: Man har brug for venner for
at overleve. Det vil I sikkert sige ja til.
I overlever på grund af vennerne, dem
der var, dem I har og dem, der kommer.
Venskab som det, der hele tiden følger med er vigtigt, ikke bare for at have et rigt liv; men også for at overleve
ensomheden. Og selvom I har en god
familie og et kærligt hjem, så er det bare ikke altid samværet med forældre og
søskende, I synes at overleve på i teenageårene.
Venskab fra tidernes morgen
Lige siden de første mennesker har

venskaber været vigtige for at overleve.
Mennesker måtte holde sammen, hjælpe og beskytte hinanden i en vildsom
natur med ukendte farer.
I de første fortællinger vi møder i
Bibelen er venskaber ikke uden problemer – Slangen tilbyder ikke ligefrem
Eva et godt venskab, den bringer hende i miskredit hos Gud ved først givne
lejlighed. Venskabet mellem brødrene
Kain og Abel knækkes af misundelse,
og den ene bliver den andens morder.
Der er masser af disse fortællinger.
Hver gang synes årsagen at være, at
den ene part sætter sig selv forrest og
tænker på sig selv før den anden, og
så bliver det ekstremt svært at stifte
venskaber. En anden fællesnævner for
mange af disse fortællinger er også, at

mennesket socialt, fysisk og åndeligt
har brug for en ven, en god ven for
at overleve. De overlever med Guds
hjælp, som ikke kan bryde sit venskab
med det menneske, han har skabt. Det
gælder også det menneske, som er årsagen til brøden og det brudte venskab.
Venskab i dag
Det er så grundlæggende, at mennesker har brug for mennesker. Vi søger en gruppe eller et fællesskab, som
passer os, og på det overlever vi. Vi
møder venskaber overalt i vores egen
tilværelse, men også op gennem historien og i storpolitik. Som nu i den
uge hvor Barack Obama var på besøg
i Saudi Arabien for at pleje relationen
mellem de to nationer. Han bragte en
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hilsen fra det amerikanske folk for at
opbygge til venskab. Diplomati og venskab hænger sammen i storpolitik og
kan løse alvorlige knaster i relationer,
der er blevet vanskelige. Vi møder også
venskaber i litteratur. I Harry Potter
bøgerne betyder venskabet rigtig meget. Børnene søger sammen i venskaber, og de hjælper hinanden. Vi læser
det i Kenneth Bøgh Andersens bøger
om Djævelens Lærling – og dér sker
det endda et sted, hvor venskabet har
de ringeste kår.
Venskabets motiv er at få og give
hjælp. I venskabet kan vi trygt læsse af
og få luft for vores irritationer, vi kan
lærer hinanden noget og blive bedre
til det fordi, vi er flere om det. Det kan
give selverkendelse og udvikle vores
tålmodighed og indlevelsesevne.
Jeres venskaber begyndte allerede i
søskendeflokken, så i børnehaven, på
vejen hvor I bor med de andre børn,
med klassekammeraterne i skolen og
i sportsklubben. Venskaber findes i
mange lag og i mange fællesskaber, der
hele tiden udvider sig og bliver flere og
flere.
Venskabets tre cirkler
Den inderste cirkel er de nærmeste
venner, den næste er de mere perifere
og den yderste cirkel er bekendtskaberne. Den yderste kan være temmelig
stor hvorimod den inderste ikke tæller
mere end 3-5 stykker. Sådan har det altid været, og sådan er det stadig, også
selvom I lader bekendtskaberne fra Facebook og Instagram komme helt tæt
på, når I bruger jeres tid og opmærksomhed på de mange ”Likes” og beskeder I modtager og sender. Det kan
sammenlignes med at tage venskabets
overfrakke omvendt på. De yderste er
kommet inderst. Der kan forekomme
lidt kølig trækvind fra frakkens stof,
når den krammer sig om kroppen. Det
overraskende er, at selv om den varme for nu er kommet yderst, så er de
inderste venner stadig de inderste tæt
ved hjertet.
4

Tidligere professor Sløk ved Århus
Universitet sagde engang, at vi står helt
alene i det inderste rum. Det har han
sikkert ret i; og netop derfor er det rart
at have en ven. …
Jesus som ven
Det er noget ganske særligt at være ven
med Kristus, for venskabet fyldes af
noget mere end af det gode, der er mellem venner. Det fyldes af tilgivelse og
frelse uafhængig at tid og sted. Disciplen Peter, en af Jesu nære venner fornægtede al kendskab til Jesus, den nat
Jesus blev taget til fange, alligevel siger
Jesus, at Peter skal være den faste klippe, som menigheden skal bygges videre på. Og til Judas, der forrådte ham,
siger han: Min ven, nu har du gjort dit.
En dag spurgte Peter Jesus: Hvor mange gange skal man tilgive sin ven, op
til syv gange? Men Jesus svarer nej, 77
gange – altså et uendeligt antal gange,
som kun den tilgivelse, der springer
ud af kærlighed, kan gøre det. At have
Kristus som ven er at have tilgivelse og
frelse tæt på, fordi det at være nær Gud,
og det er, hvad frelse betyder. Kristendommen har korset som symbol, men
det er kærligheden, som den hænger
der i skikkels af Jesus, der betyder noget. Både smerten, skammen og døden
er overvundet af Kristi kærlighed med
det formål, at det onde ikke skal vinde
terræn igen, men være begravet i Jesu
grav og være overvundet af den kærlighed, hvormed Gud oprejste Jesus
fra de døde. Kærligheden leve! er det
kristne kors råb til os. Mange bærer
korset som et halssmykke, det hænger
nær ved hjertet som en god ven.
Venskaber er ikke problemfrie
Det er kærlighedens eksempel, I skal
følge i jeres liv og I skal have hjertet
med i jeres venskaber, så værdierne tro,
håb og kærlighed bliver synlige og lige
til at anvende for jer.
Hverken apostlen Peter eller Paulus
eller nogen af de andre af Jesu disciple og venner blev befriet fra problemer

og besværligheder i opgaven, som blev
deres livsprojekt; at prædike videre på
evangeliet om Jesus Kristus, men de fik
kærligheden af deres gode ven til det
nye fællesskab, som de med stadig flere
og nye venner byggede et samfund op
på.
Heller ikke jeres liv bliver uden besværligheder. Men I skal optimere jeres muligheder ved at turde at tro på
det, I vil og kan, lægge engagement i
det, håbe ud over rampen og elske den
pligt, I påtager jer. Og se - så ikke bare
kommer det til jer en dag - så har I det.
Livet.
Lukas Graham synger en sang om
venskab, som I skal høre kirkesangeren Nicholaj Siltan synge. Venskab er
vigtig for ikke at blive ensom i alle de
aldre, vi gennemgår i livet, siger Lukas
Graham. Han har en kort, men vigtig
bemærkning om, at de vigtigste venskaber er med dem, der har hjemme i
hjertet. Fordi de er dem, du har elsket,
siger han, bliver de, de eneste, der virkelig rigtig kender dig.
Livet er en lang fortælling. Årene
går, man efterlader sig venskaber, nye
opstår, mål indfries, andre gør ikke.
Det gennemgående og afgørende er
kærligheden og venskabet; at de følger
med, og at de følger hinanden. Det sidste er vigtigt, fordi Jesus har vist os, at
kærlighedsånden er grundlæggende i
venskabet.
• En ven er én, der ved hvem du er,
forstår hvor du kommer fra, accepterer
hvem du er blevet, og alligevel, nænsomt lader dig vokse – siger William
Shakespeare
Citatet kunne godt passe på konfirmanderne. Kirke og forældre er guld
værd, bare de holder sig uden for horisonten det næste stykke tid; men i
baghånden, klar til at hjælpe, når det
gælder; en sand ven.
Amen.
Forkortet af redaktionen.

Arrangementer i Rorup og Glim
Orgelkoncert i Glim Kirke

Onsdag den 17. august kl. 19.00
Nicoló Sari kommer til Glim Kirke og spiller italiensk orgelmusik
onsdag d. 17. august kl. 19.00.
Han er en meget talentfuld ung
orgelspiller, født 1987 og fra Venedig. Han har studeret orgel og
komposition på konservatoriet
Benedetto Marcello-konservatoriet i Venedig. Han har deltaget i talrige orgelkonkurrencer
og vundet priser for sit spil. Han er ansat som organist ved
kirkerne Carmini og San Trovaso i Venedig.

Nicholaj Siltan i Glim Kirke

Onsdag den 7. september kl. 19.00
Billboard baskere
En aften i vellydens tjeneste hvor poppens afskygninger afsøges fra det forgangne år. Fra Bieber, over Ed Sheeran til
Lana del Rey.
Nicholaj Siltan, musiklærer, festmusiker og kirkesanger
tager tilhørerne i hånden, mens han sindigt holder fingeren
på poppulsen i klangligt samarbejde med de tre fantastiske
unge sangere Selma, Dilem og Relmuantü. Duk op og dyrk
pop – start en skøn tradition i Glim!

Orienterings- og opstillingsmøde til
menighedsrådene

Onsdag den 13. september kl. 19.30 i Sognehuset.
Kom og deltage og meld dig senere på aftenen til menighedsrådsarbejdet 2016-2020.

Høstgudstjeneste i Glim Kirke med
folkemusiktrioen ”Delte Vande”

Søndag den 18. september kl. 10.00
Folkemusiktrioen ”Delte Vande” fra
Samsø kommer og spiller til høstgudstjenestens glæde og tak. Det er
en ung trio bestående af Anna (violin), Sebastian (guitar) og Mattæus
på kontrabas. Deres musik er både
traditionel og ny folkemusik fra den
amerikanske og nordiske tradition, samt musik de selv har
komponeret. De gæstede os sidste år, og de var fantastiske.
Efter gudstjenesten åbner Valnødlund sin gårdbutik og byder os alle på kirkekaffe.

Ømhuset, samvær, hygge og kaffe

Torsdag den 22. september kl. 10.30.
Marianne Kristensen fortæller om salmedigteren Brorson.
Medbring selv en kop til kaffe/te.
Torsdag den 17. november kl. 10.30.
Mød op til hyggeligt samvær.

Høstgudstjeneste i Rorup Kirke

Søndag den 25. september kl. 10.00
Bævertruppen fra Spejderne i Lejre er med til at arrangere
en festlig børne- og familiegudstjeneste. Bagefter er der fernisering i Sognehuset og leg i præstegårdshaven. Tag gerne
afgrøder med til gudstjenesten. Kom kl. 9.30 og vær med til
at pynte kirken. Bagefter laver vi et stort ta’ selv bord med
pølser fra Søbjerggaard i Rorup og nybagt brød.

Fernisering i Sognehuset

Søndag den 25. september efter høstgudstjenesten.
Ninni Højby udstiller sine malerier. Om sig selv og sin kunst
siger hun:
”Jeg maler abstrakt med
kraftfulde streger og uventede
bevægelser på store lærreder.
Mit billedsprogsprog er levende,
varieret og kan drille ja ligefrem
irritere. Men det har sin gode
virkning. Du kommer ikke til at
kede dig når du ser på mine billeder. Øjet provokeres. Dit underbevidste rum bliver kontaktet og mine malerier åbner for oplevelse og ofte genkendelse af
noget i dig selv når du giver dig tid til at fordybe dig.
Penslen er min ven og fjende. Min udfordrer og min
dansepartner. Min elskede der udmatter og giver ny energi.
Livsbekræftende livgivende farver og former uden tanke på
noget som helst. Malerkunstnerkrop i bevægelse. Spontanitet uden mål og med. Masser af tid.
Hvad mon det ender med spørger jeg mig selv. Hvad gør
jeg nu. Hvornår åbner billedet sig - hvornår lukker det sig.
Hov! ….. Nu er det færdigt!
Vær så god at kig. Håber det kan glæde og begejstre dig.

Indsamling i Glim Kirke
Brug mobil pay til 23 43 11 87
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Provstigudstjeneste i Glim Kirke
Søndag den 2. oktober kl. 10.00

Foredrag med Klavs Birkholm

Shakespeare og hans guddommelige humor
Onsdag den 28. september kl. 19.30 i Sognehuset
William Shakespeare og hans guddommelige humor er emnet som tidligere radiovært på P1, Klavs Birkholm vil fortælle om. 2016 er 400 året for Shakespeares død. Hamletscenen på Kronborg spiller hvert år et skuespil af Shakespeare,
det gør de også i år med præstensønnen Benjamin fra Kirke
Såby i en af rollerne. Johannes Møllehave udgav en bog med
Shakespeares evigt populære skuespil for nogle år siden.
Hvad vi end når at genopleve og genlæse af Shakespeare, så
er det sådan, at hans skuespil om Hamlet, Romeo og Julie
m.m. bare ikke vil død, igen og igen bliver de spillet og set
og læst.
Ingen forfatter overgår Shakespeare, når det drejer sig om
at få tilværelsens kontraster til at mødes. På Shakespeares
eget teater, The Globe i London, kan man ikke overvære ét
eneste af mesterens skuespil opført, uden at tilskuerne igen
og igen flækker i latter. Selv i de sorteste tragedier dukker en
nar eller en drukkenbolt op, når det hele er allermest blodigt. Omvendt er der også i de muntreste komedier altid en
skygge, noget tragisk i de mest lattervækkende replikker.
Det er den humor Klavs Birkholm sætter ord på.
Klavs Birkholm er radiojournalist, redaktør, medlem af
Det Etiske Råd 2003-11, nu universitetslektor og skribent i
Kristeligt Dagblad. Var fra 1997-2007 vært på P1-programmerne Mennesker & Tro, Millennium og Agenda. Tidligere højskoleforstander og har i årenes løb holdt talrige
foredrag over hele landet. Flere af Klavs Birkholms priste
radioprogrammer fås på bibliotekerne, bl.a. ”Lykke og Lyse Nætter” (om Thøger
Larsen), ”I Dostojevskijs
Sankt Petersborg”, ”Verdenssamtaler” (med globaliseringens filosoffer)
og Tre Essays om Milan
Kundera.
Der er aftensang i
Rorup Kirke kl. 19.00
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Gudstjeneste
Godt til ganen
Glim sogn og det lokale
Kom og deltage i et ad hoc kor til gudstjenesten. De fremmødte øver kl. 8.30-9.30. Har du lyst, så mød op på dagen sammen med Fyraftenskoret, som ledes af Camilla
Donovan.
Tilmelding til donovan@familie.tele.dk senest den 22.
september.
Prædiken holdes af provstiets prædikenstudiegruppe.
Efter gudstjenesten serverer Glim Menighedsråd lidt
godt at spise.
Derefter er der korte præsentationer af udflugter til
virksomheder, forretninger m.m. som ligger lokalt i Glim
Sogn.
Emnerne spænder over erhverv, historie, diakoni og
økologi.
Besøg Glim Kirke og Glim Sogn sammen med din nabo og din menighed den 2. oktober.

Bente Kure og Leif Ernstsen i Glim
Kirke
Onsdag den 5. oktober kl. 19.00

Det er 150 år siden Jeppe
Aakjær blev født ved Skive. Han skrev romaner og
digte og var flere gange
oppe imod det etablerede
samfund, som når han
holdt foredrag om den
franske revolution eller
tordnede imod Indre
Mission, det kostede ham
17 dages fængselsophold,
samtidig digtede han
fantastiske folkelige sange som om Anna, der var
i Anders kær. Hans sange
er folkeeje og Bente Kure
og Leif Ernstsen tager os
med ind i hans univers af
sange og fortælling.
Koncerten holdes som
en koncert-gudstjeneste
sammen med sognepræst
Marianne Kristensen.

Foredrag med Lars
Ringholm

Konger og fruentimmere.
Onsdag den 26. oktober i
Sognehuset kl 19.30
Det var en skandale, der rystede både kongehus og borgerskab, da Frederik 7. i 1850
giftede sig med den tidligere
balletdanser og modehandlerske, Louise Rasmussen.
Som kongens hustru til venstre hånd fik hun titlen lensgrevinde Danner til Samsø. I
daglig tale, grevinde Danner.
I sin samtid stod hun mål
for en næsten ubærlig hån, spot og foragt. Datidens borgerskab havde slet ikke blik for, at grevinde Danner måske var
det bedste, der var sket for den uskikkede, men folkelige
Frederik 7.

Hun forstod bedre end de fleste, hvad det skulle til for
at bringe Danmark ud af enevælden og ind i det nye, demokratiske system. Samtidig havde hun et skarpt blik for
samfundets svageste. Det skulle danne forbillede helt frem
til vore dage.
Grevinde Danner var ikke den eneste ”skandaløse” kvinde ved det danske hof i 1800-taller. Også Frederik 7. ’s far,
Christian 8., bragte en furie til hoffet. Frederikke Charlotte
af Mecklenburg-Schwerin betog den senere konge med sit
flagrende væsen. Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, Frederik 7.s mor, forførte sin sanglærer, Édouard du Puy – ham
med ’Ungdom og Galskab’. Han blev landsforvist til Sverige
og døde dér. Mellem Frederikke Charlotte og grevinde Danner stod yderligere tre kongelige hustruer, som nok fortjener
at bliver husket.
Der er aftensang i Rorup Kirke kl. 19.00.

Inspirationsaften og orienteringsog opstillingsmøde til menighedsrådene i Rorup og Glim sogne.

Sognehuset tirsdag den 13. september kl. 19.00.
Det er nu 4 år siden vi sidst havde fredsvalg, og til efteråret
er der nyvalg, hvorfor vil vi fortælle lidt om at være i et menighedsråd.
Kunne du tænke dig at være med til at skabe et kreativt
og aktivt råd er det lige sagen.
Er du fuld af gode ideer, det har vi også brug for f.eks. i
vores aktivitetsudvalg, kan du deltage uden at være medlem
af menighedsrådet.
Vi byder på kaffe/te og brød samtidig med, at vi fortæller
lidt om, hvad vi i de to menighedsråd har udført og hvad vi
har gang i som løber ind i de nye fireårig periode.
Så tag din nabo under armen og kom til en appetitvækker
omkring menighedsrådsvalget 2016.
Hvor meget tid du har til det er egentlig op til dig selv, da
det er meget fleksibelt.
Med venlig hilsen og på gensyn
Jens-Erik Mogenstrup , Vilhelm Thorst
Rorup Menighedsråd, Glim Menighedsråd
Formænd

Allehelgensgudstjenester med
sopran Kristina Vidic
Aarier af Bach, Durante og
Schubert.
Onsdag den 2. november kl.
19.00 i Glim Kirke
Søndag den 6. november kl. 10.00
i Rorup Kirke
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Juli - August - September - Oktober 2016

Gudstjenester og aktiviteter

Dato

Sted

Kl.

Beskrivelse

Præst

3. juli
6. s.e. Trinitatis

Osted kirke
Glim kirke
Rorup kirke

10.30
09.00
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

TDJ
MNK
MNK

10. juli
7 s.e. Trinitatis

Osted kirke
Rorup kirke
Glim kirke
Allerslev kirke

09.00
09.00
10.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

TDJ
MNK
MNK
TDJ

17. juli
8. s.e. Trinitatis

Rorup kirke
Osted kirke

09.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

TDJ
TDJ

24. juli
9. s.e. Trinitatis

Glim kirke
Allerslev kirke

09.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

TDJ
TDJ

31. juli
10. s.e. Trinitatis

Rorup kirke
Osted kirke

09.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

TDJ
TDJ

7. august
11. s.e. Trinitatis

Allerslev kirke
Glim kirke

09.00
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

MNK
MNK

14. august
12. s.e. Trinitatis

Osted kirke
Rorup kirke

09.00
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

MNK
MNK

17. august
Onsdag

Glim kirke

19.00

Italiensk orgelkoncert med
organist Nicoló Sari

21. august
13. s.e. Trinitatis

Allerslev kirke
Glim kirke

09.00
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

MNK
MNK

28. august
14. s.e. Trinitatis

Osted kirke
Rorup kirke

09.00
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

MNK
MNK

31. august
Onsdag

Allerslev kirke og
Munkehuset

19.30

Gudstjeneste
Sogneaften med Steen Holger
Hansen, retspatolog

TDJ

4. september
15. s.e. Trinitatis

Osted kirke
Glim kirke

09.00
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

MNK
MNK

6. september
Tirsdag

Stalden

19.30

Sangaften med Camilla Donovan

7. september
Onsdag

Glim kirke

19.00

Aftensang og årets pophits.
Nicholaj Siltan spiller og synger
med unge talenter.

MNK

11. september
16. s.e. Trinitatis

Rorup kirke
Allerslev kirke

09.00
10.30

Gudstjeneste
Høstgudstj., konfirmandINTRO
og menighedsmøde

TDJ
TDJ

13. september
Tirsdag

Munkehuset

19.00

*

Stalden

19.00

Sognehuset

19.00

Orienterings- og opstillingsmøde
til Allerslev menighedsråd
Orienterings- og opstillingsmøde
til Osted menighedsråd
Orienterings- og opstillingsmøde
til menighedsrådene i Rorup og
Glim sogne

www.rorupkirke.dk
www.glimkirke.dk
www.o-a-p.dk

16. september
Fredag

Stalden

14.00

Fredagstræf med Tom Christensen, TDJ
Roskilde Museum om udgravningerne i Gl. Lejre

*

18. september
17. s.e. trinitatis

Glim kirke

10.00

Osted kirke

10.30

Høstgudstjeneste med musikMNK
trioen ”Delte vande”. Kirkekaffe på
Valnødlund.
Høstgudstjeneste samt konfirTDJ
mandINTRO
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Noter

*

*

*
*

*

*
*

*

Juli - August - September - Oktober 2016
Sted

Kl.

Beskrivelse

Præst

21. september
Onsdag

Osted kirke og
Stalden

19.30

Gudstjeneste med Lena Holm
LHJ/
Jensen
TDJ
LHJ fortæller om sit liv og politiske
virke

25. september
18. s.e. Trinitatis

Rorup kirke

10.00

MNK

Allerslev kirke
Sognehuset

10.30
11.00

Høstgudstjeneste, familie- og
børnegudstjeneste med spejderne
i Lejre.
Gudstjeneste
Fernisering. Kunst af Nini Højby
Pedersen

28. september
Onsdag

Rorup kirke
Sognehuset

19.00
19.30

Aftensang
Foredrag med Klavs Birkholm om
Shakespeare.

MNK

2. oktober
19. s.e. Trinitatis

Glim kirke

10.00

Fælles provstigudstjeneste for Lejre MNK
provsti

5. oktober
Onsdag

Glim kirke

19.00

Koncertgudstjeneste med Bente MNK
Kure og Leif Ernstsen. Jeppe Aakjær
sange i anledning af 150 året.

9. oktober
20. s.e. Trinitatis

Rorup kirke
Allerslev kirke

10.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

11. oktober
Tirsdag

Munkehuset

19.30

Sangaften med Camilla Donovan

16. oktober
21. s.e. Trinitatis

Glim kirke
Osted kirke

10.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

19. oktober
Onsdag

Allerslev kirke og
Munkehuset

19.30

Gudstjeneste
TDJ
Foredrag med Rita Nielsen: Livsmod i sorgen

23. oktober
22. s.e. Trinitatis

Rorup kirke
Allerslev kirke

10.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

26. oktober
Onsdag

Rorup kirke
Sognehuset

19.00
19.30

Aftensang
MNK
Foredrag om konger og fruentimmere ved Lars Ringholm

30. oktober
23. s.e. Trinitatis

Osted kirke
Glim kirke

09.00
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

2. november
Onsdag

Glim kirke

19.00

Alle Helgens-koncert og aftenssang MNK
med sopran Kristina Vidic

6. november
Alle Helgens dag

Rorup kirke

10.00

Osted kirke

14.00

Allerslev

16.00

Alle Helgens Gudstjeneste med
sopran Kristina Vidic.
Alle Helgens Gudstjeneste.
Vin i våbenhuset.
Alle Helgens Gudstjeneste.
Vin i våbenhuset.

Noter
*

TDJ
*
*
*
*

MNK
TDJ
*
MNK
TDJ
*

MNK
TDJ
*

MNK
MNK
*

MNK
TDJ
TDJ

Se Rorup og Glim Kirkers
hjemmeside

www.rorupkirke.dk
www.glimkirke.dk
www.o-a-p.dk

MNK: Marianne N. Kristensen
TDJ: Torsten Dam-Jensen
* Se omtale
Kb: kirkebil (se sognet)
Kirkekaffe
Kirkebil: Dan Taxi Roskilde, 46 75 75 75. Kirkebilen kan bestilles til gudstjeneste og
foredrag i eget sogn og til gudstjeneste og foredrag i de tre andre sogne. Man tilmeldes ordningen hos sognepræst Marianne Kristensen.

Gudstjenester og aktiviteter

Dato

9

Arrangementer i Osted og Allerslev
Hverdagsgudstjeneste august:
Retsmedicineren fortæller

organist Camilla Donovan, og trods det lidt dystre tema, skal
det nok blive en varm og festlig aften, hvor alle får rørt stemmebåndende.
Naturligvis vil der være afsat tid, så deltagerne også kan
ønske sange selv.
Osted menighedsråd er arrangør af aftenen og håber, at
mange vil have lyst til at synge i Stalden. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning
for at deltage er lyst og nysgerrighed til at synge kendte og
ukendte sange sammen med andre.
Aftenen begynder kl. 19.30, og der er gratis adgang.
FredagsTræf:

Onsdag den 31. august kl. 19.30 er der sæsonens første hverdagsgudstjeneste i Allerslev, hvor sognepræsten prædiker.
Efter gudstjenesten går vi ned i Munkehuset, hvor Steen
Holger Hansen vil fortælle om sit arbejde som retsmediciner.
Måske er der nogen, der stadigvæk husker den amerikanske
tv-serie om Dr. Quincy fra 1976-83. Retsmedicineren træder
til, når umiddelbart uforklarlige dødsfald, ulykker, mord og
drab skal opklares, og han har kun én opgave: at finde frem
til sandheden, om han så skal kæmpe mod politiet og sine
overordnede.
Steen Hansen blev cand.med. i 1983. Efter et langt videreuddannelsesforløb blev han i 2007 udnævnt til overlæge på
Retsmedicinsk Institut og befinder sig i en dagligdag blandt
opskårne lig. Man kan i det mindste sige, at han har et ret
usædvanligt job. Desuden har han udført omfattende obduktionsopgaver under fremmede himmelstrøg: i Kosovo
(krigsofre), Thailand (Tsunami-katastrofen) og Rwanda (folkedrab).
Hans fortælling er ledsaget af billeder, godkendt til offentliggørelse. Så hvis man har nerver til det, venter der en spændende aften.

Sangaften i Stalden

Tirsdag den 6. september er vi nået til den anden af to sangaftener under overskriften En verden i opbrud.
Omkring os er verdenen i hastig forandring. Klimaforandringer og krige påvirker og skræmmer os alle. Sangaftenen
i Stalden handler om opbrud, forandring, usikkerhed; men
også om at finde glæde i det nye, om håb og om at finde hjem.
Det er ikke kun nyskrevne sange, vi skal synge; men derimod sange og salmer fra de sidste 400 år, der har talt til og
om menneskets vilkår i verdenen. Aftenen ledes af kirkens
10

Der graves endnu i Gl. Lejre

Historien om kongeriget Danmark begynder i Lejre på
Sjælland. Her lå ifølge sagaer og krøniker kongeslægten
Skjoldungernes berømte kongsgård. Men fortællingerne
om dem er længe blevet betragtet som sagn og ikke eksakt
historie. Arkæologiske udgravninger har imidlertid vist, at
Lejre var hovedsæde for en stormand eller konge i sen jernalder og vikingetid (500-1000 e.Kr.).
I bogen ”Lejre bag myten”, som udkom sidste år, fortælles
der om de haller, grave og fund, bl.a. enestående skattefund,
der er med til at tegne et nyt billede af denne sagnomspundne lokalitet. Bogen er skrevet af museumsinspektør Tom
Christensen, der i mange år har stået for udgravningerne for
Roskilde Museum.
De første moderne initiativer til en udgravning af området kom i 1944. En af forklaringerne til interessen var, at
man frygtede, at nazisterne, som var fascineret af den racerene nordiske fortid, selv ville gå i gang med udgravninger.
Fra 1944 udgravede man nogle af Lejres høje og skibssætninger.
Anden del af udgravninger skete fra 1986 til 2009, hvor
man gik mere systematisk til værks og bl.a. udgravede
Fredshøjen og store flade områder. Også efter 2009 er genstande dukket op takket være energisk eftersøgning med
metaldetektorer.
Alt dette vil blive afdækket ved det første FredagsTræf i
sæson 16/17. Kom og hør det fra hestens egen mund!

Osted kirkes Fyraftenskor -

Nye medlemmer velkomne!
Koret er åbent for alle uanset alder, køn eller sangerfaring.
Vi synger en god blanding af klassisk og rytmisk, salmer og
sange. Valget af sange og prøvernes forløb tager hensyn til

lerslev i nye Højskolesangbøger, og aftenens sange vil være
valgt, så de giver et godt overblik over den nye bogs efterårssange og -salmer. Naturligvis vil der være afsat tid, så deltagerne også kan ønske sange selv.
Allerslev menighedsråd håber, at mange vil have lyst til
at synge i Munkehuset. Man behøver ikke have en god eller
stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lyst
og nysgerrighed til at synge kendte og ukendte sange sammen med andre.
Aftenen begynder kl. 19.30, og der er gratis adgang.

Hverdagsgudstjeneste oktober:

medlemmernes formåen. Koret medvirker lejlighedsvis ved
kirkens gudstjenester; men optræder også gerne i begrænset
omfang ”ud af huset”. F.eks. har vi de sidste år deltaget i kortræf i Felix i forbindelse med Lejre kulturdage.
Kirkens organist Camilla Donovan står for ledelsen. Det
er gratis at være med. Vi mødes onsdage kl. 17.00 – 18 i Stalden (Byvejen 30). Første gang er onsdag d. 7. september.

Hverdagsgudstjeneste september:

Lena Holm Jensen
Onsdag den 21. september kl.
19.30 er det ikke sognepræsten, som står på prædikestolen
i Osted kirke, men Lena Holm
Jensen, som selv er vokset op i
byen som borgmesterens datter.
Sidste år havde vi besøg af den
nuværende Lejre-borgmester i
Allerslev, og dengang var Lena Holm Jensen oppositionens
borgmesterkandidat.
Meget er sket siden, men vi er
glade for, at Lena stadigvæk vil
tage udfordringen op. Hun vil efter gudstjenesten fortælle
om sit liv og sit politiske arbejde i kommunalbestyrelsen i
Lejre. Det bliver nok ikke kedeligt. Så mød op i kirken og i
Stalden.

Sangaften i Munkehuset

Henover efteråret og vinteren afholder Allerslev menighedsråd to sangaftener under ledelse af kirkens organist Camilla
Donovan. Den første vil være tirsdag d. 11. oktober. Det vil
være festlige aftener, hvor alle får rørt stemmebåndende.
I foråret investerede menighedsrådene i Osted og Al-

Livsmod i sorgen – at være forladt og leve videre
Onsdag den 19. oktober kl. 19.30 får vi besøg af Rita Nielsen, som efter en kort aftengudstjeneste vil fortælle ud fra
sine mangeårige erfaringer med mennesker, som har mistet.
Rita Nielsen er hospicesygeplejerske og forfatter. Hun har
arbejdet med sjælesorg i mange år, både sok udøvende sjælesørger, som underviser og som forfatter til en del bøger om
emnet. I foråret udkom hendes seneste bog, ”Det nødvendige nærvær”.
Følgende spørgsmål vil blive berørt i foredraget:
- Hvad er sorg?
- Er der forskel på sorg og savn?
- Hvordan kan man leve med sorgen?
- Hvordan får man mod og livsglæde igen?
- Hvad kan jeg selv gøre, når jeg er i sorg?
- Hvad kan jeg gøre, når andre er i sorg?
Det skulle være spørgsmål, som berører ethvert menneske.
Vi ses!

Kommende arrangementer:

Søndag den 13. november kl. 16.00 i Allerslev kirke:
”Evigheder & Englevinger” – Koncert.
Onsdag den 16. november kl. 19.30 i Osted kirke og
Stalden:
Massoud Fouroozandeh prædiker og holder foredrag
om ”den forbudte frelse”.
Fredag den 9. december kl. 14.00 i Stalden: John S.
Madsen og Steen Mørcholdt holder Jeppe Aakjær-causeri.
Onsdag den 18. januar kl. 19.30 i Osted kirke og Stalden: vi viser Luther-filmen som optakt til Luther-året
2017.
Fredag den 10. februar kl. 14.00 i Stalden: Ronald Risvig om ”Matador” og kristendom.
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Elsker du at cykle - og har du lyst til at
glæde andre?

Så meld dig som frivillig cykelpilot på Bøgebakken, Allerslev.
Nu er cykelsæsonen for alvor ved at komme i gang, og der
er rigtig mange af beboerne på Bøgebakken, der gerne vil ud
og cykle. Derfor søger vi efter frivillige cykelpiloter til at køre
ture med vores ældre medmennesker i de lækre el-rickshaws.
Foreningen Cykling uden Alder har siden begyndelsen i
2013 arbejdet for at få frivillige piloter til at cykle ture med ældre passagerer på landets plejehjem. I 2015 meldte Lejre Kommunes sig ind i foreningen, og der er nu rickshaw-cykler på
alle kommunens plejecentre, også på Bøgebakken i Allerslev.
Ideen bag cykelturene er at give smil på læben, frisk luft til
de ældre, at give og få gode oplevelser på tværs af generationer
og sidst, men ikke mindst, at opfylde mottoet: Ret til vind i
håret!
Du har flere muligheder, hvis du gerne vil være cykelpilot.
Du kan tilmelde dig via hjemmesiden www.cylingudenalder.
dk, ringe til tovholder Kamilla Bonderup Laursen på telefon
24 79 01 65, skrive på mailen cyklingudenalder@lejre.dk.
Når du melder dig som pilot, bliver du kontaktet, så du
kan få en introduktion til cyklen, plejecentre mm.
Vi glæder til at høre fra dig.

Center Avnstrup inviterer til samarbejde

Røde Rors asylcenter i Avnstrup søger i øjeblikket nye frivillige til aktiviteter på centret. Vi har et stort ønske om at få
flere frivillige fra nærområdet engageret i aktiviteter på centeret. Vi håber at der derigennem kan skabes gode relationer
mellem centerets beboere og lokalsamfundet. Vi synes, at det
kunne være rigtig spændende at få etableret et samarbejde
med flere sogne i nærområdet omkring frivilligaktiviteter på
centeret. I forvejen driver en menighed fra Osted en meget
populær Kvinde-til-Kvinde café, og vi vil gerne have flere kir12

kesogne med i vores frivilligindsats, så vi i samarbejde kan
tilbyde flere tilbud til centerets beboere.
Center Avnstrup er det største asylcenter på Sjælland og
rummer beboere i alle faser af asylprocessen. Avnstrup fungerer både som modtagecenter, opholdscenter og som center
for asylansøgere, der har fået afslag. Desuden huser centret
også ledsagede børn og unge under 18 år, der er flygtet uden
deres forældre.
Som frivillig på et asylcenter er man med til at give asylansøgere en tryg, værdig og meningsfuld hverdag i en ellers
svær tid. De frivillige aktiviteter på centeret har forskellig karakter og henvender sig til forskellige målgrupper. Vi mangler i øjeblikket frivillige til at drive centrets tøjbutik, legestue
og café, hvor beboere og frivillige kan hygge sig i behagelige
rammer. Vi er dog meget lydhøre over for andre idéer til frivillige aktiviteter. Det er vores erfaring, at få timers aktivitet
og samvær med frivillige tilfører stor glæde i beboernes hverdag, og det er noget, der efterspørges meget.
Hvis du/I er interesseret i at engagere sig som frivillig eller blot vil høre mere, så kontakt frivilligkoordinator Tom
Bangslund Hansen på telefon 2329 0737 eller mail: tobh@
redcross.dk

Og så er der snart valg til
menighedsrådene igen!

Der er valg til Danmarks menighedsråd tirsdag den 8. november 2016.
Menighedsrådet for Allerslev Sogn inviterer til menighedsmøde søndag den 11. september.
Vi begynder søndagen med høstgudstjeneste og konfirmandINTRO i Allerslev kirke kl. 10.30. Efter gudstjeneste
og spisning afholdes menighedsmødet i Munkehuset, Munkedammen 8. Menighedsrådet er vært ved et let traktement,
og der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde i år og
idéer til nye arbejdsopgaver for det kommende år.

Orienteringsmøde

tirsdag den 13. september kl. 19-20
2016 er valgår til menighedsrådet, og der orienteres på forskellig vis om reglerne for det kommende menighedsrådsvalg,
der vil blive afholdt over hele landet senere på året.
Et offentligt orienteringsmøde afholdes i Munkehuset,
Munkedammen 8, tirsdag den 13. sept., kl. 19-20. Her bliver
der lejlighed til at høre om arbejdet i et menighedsråd, og hvad
det indebærer at være menighedsrådsmedlem. Vel mødt!
Menighedsrådets valgbestyrelse ved Finn krog
Christensen og Kurt Bierbum.
I Osted holdes ligeledes orienteringsmøde
tirsdag den 13. september. Det foregår i Stalden ved Osted
Præstegård og begynder kl. 19.30.

”De, der går ind
for cølibatet, skulle
forbydes at skide”
Til næste år er det 500 år, siden vor kirkes reformator, Martin Luther (1483-1546), lod ophænge sine 95 theser på døren
ind til slotskirken i Wittenberg. Det skulle blive startskuddet til en omsiggribende reformation af kirken, som endnu
sætter sine markante spor i samfundet. Jubilæet vil blive
markeret med en uoverskuelig række af events og bogudgivelser. Jacob Ørsted, sognepræst ved Helligåndskirken i
Flensborg, er tidligt ude med en bog om Luthers såkaldte
bordtaler. Den er et absolut overskueligt og glimrende sted
at begynde.
Luther skrev cirka 350 bøger, 2000 prædikener og 2500
breve. Men det er nok så meget gennem hans bordtaler, at
vi lærer ham at kende som menneske. Luther og hans kone Käthe holdt gennem årene i Wittenberg åbent hus for en
mængde mennesker, som hver dag skulle bespises. Ofte var
der samlet 40-50 mennesker omkring det store bord i husets
spisesal. Her blev der diskuteret tidens aktuelle emner, og
nogle af de deltagende fik hurtigt den idé at nedskrive, hvad
der flød af guldkorn fra Mesterens mund under samtalen.
Med Luthers accept.
Det kom der efter hans død seks tykke bind ud af. Tysk
grundighed! Jacob Ørsted har kogt det ned til omkring
halvandenhundrede sider, så man ikke får forstoppelse.
Emnerne for bordtalerne er mangfoldige: ægteskab, børn,
undervisning, krig, kvinder, kirken og musik. Sproget er
farverigt – for at sige det mildt. Han talte frit fra leveren.
Man har indtryk af, at nogle af hans udtalelser er påvirket
af de rigelige mængder af godtøl, som blev udskænket ved
bordet. Men han får også sagt noget vigtigt og opbyggeligt
om den kristne tro.
I kirkebladet bringer vi det næste år to citater fra disse
Luthers bordtaler i hvert nummer det næste år – et groft og
et opbyggeligt. Vi begynder med flg.:

Det grove Luther-citat:

Om Rom, pavekirkens hovedsæde: ”Da jeg første gang så
Rom, faldt jeg på knæ, løftede mine hænder i vejret og sag-

de: Vær hilset, du hellige Rom. Ja, sådan havde byen engang
været, da de hellige martyrers blod flød. Nu er byen ødelagt,
fordi Djævelen har sat paven dér som det lort, han skider”.
(fra Jacob Ørsted, Godbidder,
eksistensen 2016, side 24)

Det opbyggelige Luther-citat:

Om Gud: ”Du siger, vi ikke er helgener, fordi vi hver dag
gør noget forkert og dermed krænker Gud. Jeg siger: Guds
kærlighed er ligesom en moders kærlighed, der bærer over
med al det lort, skrig og skrål, hendes barn laver. Selv om vi
er syndere og gør meget forkert, er vi stadigvæk Guds børn”.
(fra Jacob Ørsted, Godbidder,
eksistensen 2016, side 69)
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Hr. Larsen – et nyt ansigt
på Osted kirkegård

Torben Larsen kender de fleste i Osted
og omegn. I mange år var han tjener
på Osted Kro, men skiftede fornylig
livsbane, idet han er blevet ansat som
gravermedhjælper på Osted kirkegård.
Hvilken livshistorie gemmer der sig
bag det velkendte ansigt? Vi afslører en
flig af historien her.
Torben, du har boet her i byen, så længe
jeg kan huske tilbage. Men stammer du
fra Osted?
- Nej, jeg er vokset op i Harekær mellem Store Salby og Ejby nordvest for
Køge sådan cirka dér, hvor der nu golfklubben ligger. Mine forældre havde en
gård med 27 tdr. land med lidt køer og
grise og høns. Jeg er den mellemste af
tre børn. De to andre er min store- og
lillesøster. Jeg gik på Højelse skole og
tog senere realeksamen fra Ølby skole.
Hvad havde du lyst til efter skolegangen?
- Jeg brændte for kokkefaget og blev
også lovet en læreplads på Lindenborg
Kro. Dét løfte kunne de så alligevel ik14

ke holde, men jeg blev i stedet tilbudt
en læreplads som tjener, og jeg slog til.
I vore dage tager en tjeneruddannelse
3½ år, men dengang kunne man klare
det på halvandet.
Min første ansættelse var i Tivoli,
hvor jeg var en sæson. Turen gik videre
til Hotel Dania i Silkeborg, men efter
et år kom jeg tilbage til Lindenborg
Kro, inden jeg fik job på Hotel Prindsen i Roskilde, Senere arbejdede jeg i
Roskilde-hallerne om vinteren og i Tivoli om sommeren. Så jeg har prøvet
lidt af hvert, inden jeg fik fast stilling
på Osted Kro den 1. februar 1986. Her
var jeg altså i næsten 30 år, indtil jeg
besluttede at prøve noget nyt i tilværelsen. På det tidspunkt nærmede jeg mig
de 59 år, så det var ved at være sidste
chance, hvis jeg skulle opbygge et nyt
livsafsnit.

brug eller gartneri. Så da der viste sig
en mulighed for at komme på Osted
kirkegård, tog jeg springet. Her får
jeg masser af motion og frisk luft. Jeg
er gået en del ned i løn, men penge er
ikke det vigtigste i livet. Vi klarer os.
Nu er det blevet nemmere at tage del i
familielivet. Jeg går glad på arbejde og
kommer glad hjem. Så kan det jo ikke
blive bedre.

Jeg kan forestille mig, at det godt kan
være et slid at være i tjenerfaget?
- Det kan man vist roligt sige. Det går
ud over ryggen, når man så mange tusinde gange har stået ind over bordet
med et tungt fad, så gæsterne kan få
noget at spise. Det slider også, at der
er en del stress forbundet med sådan
en arbejdsplads. Det skal gå tjept. Og
arbejdstiderne ligger ubekvemt og er
svære at forbinde med et normalt familieliv. Til gengæld møder man en
masse forskellige mennesker.

Ja, ham kan jeg sagtens huske. Han var
en utroligt flittig kirkegænger under
forberedelsen. Jeg tror, at han har konfirmandrekorden i kirkegang! Siden har
jeg ikke set ham så meget…
- He he, det skal jeg huske at sige til
ham! - Jeg skal også lige nævne, at som
gravermedhjælper er jeg med, når der
er gudstjenester og kirkelige handlinger. På dén måde ligner mit nye job
tjenerfaget lidt – man møder en del
mennesker. Der skal også være tid til
at få en snak med folk, når de kommer
på kirkegården. Både når folk er glade,
og når de er kede af det.

Du besluttede dig altså til at kaste dig
ud i noget helt andet?
- Ja, efter så mange år i tjenerfaget
skulle der ske noget nyt og anderledes.
Gerne noget, der havde med udendørs arbejde at gøre. Noget med land-

Kan du sige lidt om din nærmeste familie?
- Min kone hedder Hanne, som jeg
blev gift med i 2001. Det var Evan Jensen, der viede os på Lejre Rådhus, for
jeg havde ikke lyst til den store festivitas. Vi havde i 1993 fået Tobias, som i
øvrigt er godt i gang med uddannelsen
til folkeskolelærer. Ham konfirmerede
du for otte år siden.

Det tror jeg, at mange sætter pris på.
I hvert fald, hr. Larsen: velkommen til
Osted kirkegård!
Torsten Dam-Jensen

Navne og adresser
Osted og Allerslev kirker:

Rorup og Glim kirker:

SOGNEPRÆST:
Torsten Dam-Jensen,
Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre.
Tlf. 46 49 70 97
Træffes bedst kl. 12-13 tirsdag til fredag. Mandag fri.
E-mail: tdj@km.dk

SOGNEPRÆST:
Marianne N. Kristensen
Rorupvej 15 4320 Lejre.
Tlf. 46 49 71 37
Træffes bedst kl. 10-11.
Torsdag bedst kl. 18-19. Mandag fri.
E-mail: mnk@km.dk

Præstesekretær:
Vedr. sagsbehandling træffes præstens sekretær Birgitte
Borby Hansen normalt tirsdag og torsdag kl. 9-14 på
tlf. 46 49 70 97, når hun ikke har ferie eller er på kursus. Ved
personligt fremmøde er det derfor sikrest at checke på tlf.
eller på mail: bbha@km.dk
MENIGHEDSRÅD:
Osted menighedsråd:
Formand: Hjarne Bjergager Jensen,
tlf. 46 49 82 83/51 19 46 53
Næstformand: Alan Bohn, tlf. 26 15 32 11
Kontaktperson: Alan Bohn
Kirkeværge: Allan Baunehøj Jensen, tlf. 46 49 71 73
Allerslev Menighedsråd:
Formand: Kurt Bierbum, tlf. 22 91 52 12.
Næstformand: Erik Ravn Pedersen, tlf. 46 48 02 66.
Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen,
tlf. 46 48 09 78
PERSONALE VED OSTED OG ALLERSLEV KIRKER:
Graver ved Osted Kirkegård:
Janni Hansen, tlf. 46 49 78 08/40 46 79 08.
Mandag fri. Graveren træffes bedst på tlf. 40 46 79 08
tirsdag til fredag mellem 11.00-12.00.
Kontortid/træffetid: onsdag fra 10.00-12.00.
E-mail: ostedkirkegaard@mail.dk

Præstesekretær:
Vedr. sagsbehandling på kirkekontoret.
Birgitte Borby Hansen tlf. 46 49 71 37.
Tirsdag og torsdag kl. 14.15 – 15.45
MENIGHEDSRÅD:
Rorup Menighedsråd:
Formand: Jens-Erik Mogenstrup. Tlf. 46 49 70 18.
Kirkeværge: Leif Høgsvig. Tlf. 46 49 74 52.
Kontaktperson: Stine Byager Tlf. 46 49 75 36.
Glim Menighedsråd:
Formand: Wilhelm Thorst. Tlf. 46 48 02 24.
Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen. Tlf. 46 48 10 42.
Kontaktperson: Ane Stallknecht. Tlf. 21 66 54 17.
PERSONALE VED RORUP OG GLIM KIRKER:
Graver ved Rorup Kirkegård:
Morten B. Riising. Tlf. 51 44 48 77.
Telefontid bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-12.30
E-mail: graver@rorupkirke.dk

Gravermedhjælper:
Torben Larsen

Graver ved Glim Kirkegård:
Kirsten Jensen. Tlf. 23 43 11 87.
Telefontid bedst mandag – torsdag kl. 12.00-12.30
eller efter aftale.
E-mail: glimgraver@mail.dk

Graver ved Allerslev Kirkegård:
Bruce W. Kiely, tlf. 23 30 13 41
E-mail: allerslevkirke@tdcadsl.dk

Organist:
Jacob Friis. Tlf. 30 23 42 26

Gravermedhjælper:
Marianne Riis Diener

Kirkesanger:
Nicholaj Siltan. Tlf. 26 14 62 01.

Organist:
Camilla Donovan. Tlf. 46 42 02 49

Nyhedsbrev: Tilmelding på hjemmesiden

Kirkesanger:
Henrik Rasmussen. Tlf. 46 49 77 75
Hjemmeside: www.o-a-p.dk

HJEMMESIDER:
www.rorupkirke.dk · www.glimkirke.dk
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Hvornår begynder
en gudstjeneste?
På det tidspunkt, som står anført i
gudstjenestelisten, vil de fleste nok
svare. Hvor svært kan det være? Men
helt så enkelt er det ikke.
Nogle ville sige, at gudstjenesten begynder, når de tre gange tre bedeslag
lyder fra kirkeklokken. Andre, når
organisten begynder at spille. Andre
igen, når kirkesangeren beder indgangsbønnen i korbuen. Uanset hvilket tidspunkt man måtte antage som
starttidspunkt for en gudstjeneste, har
det den praktiske betydning, at man tier stille og holder andagt – hvad enten
man er kirkegænger eller personale.
Da jeg igennem årene har været ude
for højlydt snak under gudstjenesten
helt frem til kirkesangerens indgangsbøn – hér er de fleste klar over, at man
selv skal tie stille – vil jeg i det følgende
anføre, hvad jeg selv regner for god stil
i kirken:
Gudstjenesten begynder, når klokkerne kalder til gudstjenesten ca. fem
minutter før det angivne startklokkeslæt. Det betyder, at vi, der er sammen
i kirkerummet, ændrer adfærd. Skulle
der være meddelelser, der skal afleveres personalet imellem – og selvfølge-

lig kun meddelelser, der er nødvendige, for at gudstjenesten kan afvikles
så hensigtsmæssigt som muligt – sker
dette ved absolut dæmpet tale og diskret adfærd.
Også kirkegængerne skifter så at
sige gear under den sidste klokkeringning. Man finder sin plads på bænken
og udveksler ikke længere hilsner med
andet end et nik og et smil. Nu er det
ikke tiden at dele den forgangne uges
oplevelser. Det er der rig lejlighed til at
gøre, når gudstjenesten er forbi – især
de steder, hvor man har udviklet en
god tradition med kirkekaffe.
Hvorfor nu denne andagt under
klokkeringningen? I vesterlandets kristenhed har man i ca. 1200 år brugt
klokkerne til at kalde til gudstjeneste,
bøn og undervisning. Som biskop Peder Palladius skriver i sin Visitatsbog
(1543): Det er Kristus selv, der lader
sin klokke lyde for dine ører og råber:
Kom til mig alle I, som er besværede
med synd og sorg, og jeg vil vederkvæge jer! Når klokken ringer, er de tre
ringninger Herrens kald til at komme
og høre det salige ord, som skal prædikes i sognekirken.

I gamle dage standsede man også sit
arbejde på mark og i hjem, når klokkeren ringede solen ned, som man siger. I
andagt over Guds nåde.
Det siger sig selv, at man ikke taler
sammen under organistens præludium. Man udviser respekt for musikkens funktion i gudstjenesten ved at tie
og stemme sindet til andagt – for nu
at sige det lidt floromvundent. Man taler vel heller ikke under indgangsbøn,
læsninger og præstens prædiken. Igen:
skulle man have kommentarer til præstens salmevalg og prædikenen er man
meget velkommen – i våbenhuset efter
gudstjenesten.
Torsten Dam-Jensen

Menighedsrådsmøder:
Allerslev Menighedsråd:
Osted Menighedsråd:
Glim menighedsråd:
Rorup Menighedsråd:

8. sept., 13. okt., 10. nov. i Munkehuset kl. 19.30
7. sept., 5. okt., 2. nov. i Stalden kl. 19.00
17. august, 13. september, 19. oktober, 16. november i Sognehuset kl. 19.00
10. august, 14. september, 12. oktober, 9. november, 14. december i Sognehuset kl. 19.00

