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Klumme

Glædeligt forår
og glædelig påske

Billedtekst Skitsen til Jørgen Thorgaards gravsten
Tekst Laura Lundager Jensen,
valgmenighedspræst

Påskemorgen da Herren opstod
Da livstræet fæsted i graven rod
Før forår kommer vinter. Før påskemorgen var påskelørdag. Og
som vinter lukker ned og fryser og æder håb i mørket, var påskelørdag håbløshed og sammenbrud. Døden havde taget udsigten.
Mørket havde magten, og stenen var sat som punktum for alle
fremtidsdrømme.
Og så kommer påskemorgen. Kvinderne ved graven. Forvandlingen. Døden overvundet. Nyt liv spirende frem. Som forår der
sender kaskader af lys og blomster og varme. Som morgensolen
forårsrød. Som liv der med påskedagen - springer klart af gule
lagen. Sådan hænger forår og påske sammen. Det spirende nye liv
– til nyt håb, nyt liv, nye drømme.
Til advent sang vi Vær velkommen herrens år om livstræet fra
Paradiset, der fæstner nye rødder i påskegravens mørke. Træet,
Adam og Eva ikke måtte spise af, digter Grundtvig her sammen
med påskefortællingen. Paradistræet bliver til korset, der påskemorgen får friske spirer. Skabelsen bliver til nyskabelse. Det er et
fint billede. Jesus som træet, der med sin død bærer nyt liv frem,
det ”sande vintræ”, som der står i Johannesevangeliet, der bliver
ved at bære druer til mennesker.
Til trøst og ny kraft hver gang vi går til alters. Vores påskesalmer knytter umiddelbart påske og forår sammen, men rundt på
vores kirkegårde vrimler det på sammen måde med små opstandelsessymboler, vi umiddelbart knytter til forår. Kornet, der
spirer, liljen der blomstrer, og korset der sætter nye skud.
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På Osted Kirkegård er Jørgen Thorgaards gravsten et særlig
fornemt eksempel på brug af opstandelsessymboler. Vi lod den
derfor trykke på forsiden af dette nummer af Levende ord.
Det er stenhugger og kunstner Niels Helledie, der i sin tid
lavede skitsen. Grundformen er korset, og materialet er grov
granit. Men grovheden i korsfæstelseskorset får ikke lov at føre
ordet. Nederst fortæller det blomstrende vintræ om påskemorgenglæde. Højere oppe sidder hel-hanen, der påskenat galede så
himmeriges sol skinnede morgensolen helt ind i helvedet og hver
morgen varsler den den nye dags komme. Imellem de to symboler
er det græske ligebenede kors: sejrssymbolet – Kristus er opstanden. Når jeg viser børn det, ser de det mere som et plustegn, men
meningen er måske den samme. Det sidste symbol i granitten er
fisken. Det er de kristne martyrers hemmelige tegn. IXTYS-symbolet– som på græsk betyder fisk, men hvor hvert bogstav til
sammen oversat fra græsk bliver: (I)Jesus (X)Kristus, (T) Guds
søn (Y) vores (S) frelser.
På den måde bliver Jørgen Thorgaards sten en flot påskehilsen
til alle os, der besøger Osted kirkegård. Fuld af opstandelseshåb,
fuld af forårshilsen og drømme om sol og nye livsmuligheder.
Fuld af fortælling om at vintermørke og død ikke fik og aldrig får
det sidste ord, men at kærlighed og liv spirer frem, selv når graven
er sortest.
Glædeligt forår, glædelig påske.
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24-årige Frida Rolskov Pedersen er ny organist i Osted Valgmenighed. Vi har talt med hende om jobbet, musikken og den
franske romantik.

Laila Westergaard er en af vor tids største billedhuggere. Hun
har fundet sin niche i at hugge religiøse motiver i den hårde granit. Vi har besøgt hende på hendes værksted på Prøvestenen.

Levende ord udkommer tre gange årligt og udgives af
Osted Valgmenighed
Redaktion Klara Korsgard (ansvarshavende),
Laura Lundager Jensen

Der ligger flere kulturpersonligheder begravet på Osted Kirkegård og Allerslev Kirkegård. Mogens Petersen har udvalgt fire
af dem, hvis liv og gravsteder han præsenterer nærmere.

Påsken står for døren. Med udgangspunkt i Martin A. Hansens
novelle Påskeklokken skriver sognepræst Laura Lundager
Jensen nærmere om højtiden.

Oplag 600 eksemplarer
Næste nummer udkommer den 1. august. Deadline er
den 1. juni

Layout Nygaard kommunikation

Forside Jørgen Thorgaards gravsten Foto Bo Nygaard
Larsen

Tryk Glumsø Bogtrykkeri

www.ostedvalgmenighed.dk • mød os på Facebook
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Annemarie Nielsen

Hun ved mere end de fleste. Annemarie Nielsen er
stenhugger hos Ros Stenhuggeri i Roskilde. Vi har
besøgt hende til en snak om livet, døden og den sten,
der skal sættes over os en dag.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen
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Annemarie Nielsen

Vi har alle fortjent
en sten på vores grav
K

øbenhavnsvej i Roskilde ligger
døsigt hen denne tirsdag formiddag. Den værste morgentrafik
er overstået, og den vigtige åre puster ud
inden dagens næste store rykind. På den
måde er alt, som det skal være.
Kun inde i nummer 3, hos ROS Stenhuggeri, fornemmer man foranderligheden. Annemarie Nielsen, stenhugger på
28. år, har da også gjort det til sit speciale
at tydeliggøre det, der ikke længere er
iblandt os.
»En gravsten fortæller noget om den
afdøde. Måske kun et navn og nogle
årstal, måske mere. Og så er den også det
monument, som de pårørende kan komme
til for at mindes den døde. Derfor er en
gravsten vigtig, hvad enten den er lille
eller stor. For er der ingen sten, mangler
det fysiske sted til at bearbejde sorgen og
minderne,« siger Annemarie Nielsen.
Hun erkender, at ikke alle ønsker et
gravsted med en sten. Ikke mindst i 70erne
og 80erne fik blufærdigheden over for
døden flere og flere til at vælge ukendt
fællesgrav.
»På den måde frasiger man sig kendskabet til det konkrete gravsted, og med
tiden er det da også noget, de pårørende
fortryder. Derfor skal man tænke sig godt
om, før man vælger gravpladsform,« siger
Annemarie Nielsen.

Det personlige gravsted
Men udviklingen er vendt. I de senere år
har der været en stigning i de mere personlige gravsteder. Enten fordi afdøde selv
har ønsket det sådan eller fordi, at de pårørende har truffet beslutningen og lyttet til
deres føleser og behov for et mindested.
»Jeg har talt med døende, der i detaljer
har beskrevet deres gravsten for mig. For
eksempel kvinden i 40erne, der havde set

en bestemt engel i mit butiksvindue. Den
ville hun have på sin gravsten, og det fik
hun så. Eller bilentusiasten, der ville have
en Cadillac på sin sten. Han var så syg, at
jeg måtte besøge ham, mens vi sammen
talte om hans sten,« siger Annemarie
Nielsen.
Hun har da også fået et ry for at være
en af de bedste i faget til at personliggøre
gravsteder. Da fodboldlegenden Harald
Nielsen – eller Guld-Harald – skulle
have sit gravmæle efter sin død i 2015, var
Annemarie Nielsen en af tre stenhuggere,
der arbejdede på opgaven.
Stenen, der står på Ordrup Kirkegård,
består af to dele. Første del er en sten i
guldnistret sort granit, og anden del er en
mindre sten med en bronzeafstøbning af
en håndsnøret fodbold.
På forsiden er der blandt andet et foto
af Harald Nielsen, og på bagsiden har
stenen et mere privat udtryk.
»Når man ser Guld-Haralds gravsten er
man ikke i tvivl om, hvad der betød noget
i hans liv, og hvad det var, han var kendt
for,« siger Annemarie Nielsen.

Den helt rigtige sten
Den 52-årige stenhugger er nærmest
opvokset med faget. Hendes far, Oluf
Møller, grundlagde firmaet i Osted i 1970.
Ti år senere flyttede det til Roskilde, hvor
det har ligget på den nuværende adresse på
Københavnsvej siden 1981.
»Jeg er vokset op med sten, så det var
naturligt, at jeg selv blev stenhugger. Jeg
er dog udlært granithugger i et andet
stenhuggeri end hos min far, men i 2005
overtog jeg hans firma,« siger Annemarie
Nielsen.
I 2007 blev firmaet en del af Danske
Stenhuggerier. Det har givet hende flere
muligheder, som for eksempel at være

med til at udvikle nye gravsten, vaser og
udsmykninger til gravsteder.
»Jeg holder meget af mit arbejde, og jeg
sætter stor pris på at hjælpe de pårørende
med at finde præcis den gravsten, som de
skal have. Nogle er meget bevidste om,
hvad de vil have, mens andre kommer
herind på nærmest bar bund. Men ret hurtigt kan jeg fornemme, hvad de vil have,
og så kan jeg begynde at visualisere deres
ønsker,« siger Annemarie Nielsen.

Englen i hjørnet
Hun rejser sig fra sit kontor og går ind i
butikslokalet. I et hjørne står en lav sten
skabt af Rønnegranit.
»Det er mit svendestykke,« siger hun så.
Ovenpå stenen står en engel. Den er
ikke en del af svendestykket, men er en del
af butikkens salgsvarer.
»Det er den sten, der skal stå på mit eget
gravsted. Stenen betyder meget for mig,
og den skal være med til at huske mine
pårørende på, hvem jeg var. Og englen
skal med stenen hen på min grav. Det har
jeg sagt til mine døtre,« siger Annemarie
Nielsen.
Hun retter i bunkerne med brochurer.
Udbuddet af forskellige gravstensformer
er udvidet støt gennem årene med fotos
og QR-koder som det nyeste.
»Jeg synes, at det er spændende at følge
udviklingen. For år tilbage ville man ikke
se fotos på gravstene herhjemme. Det
hørte mere til i Sydeuropa. Men nu er det
blevet mere udbredt, og jeg tror ikke, at vi
har set det sidste endnu. Jeg følger med i
udviklingen, så jeg hele tiden kan rådgive
de pårørende om den gravsten, jeg tror, de
bliver gladest for. For vi har alle fortjent
en sten på vores grav,« siger Annemarie
Nielsen.
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Baggrund

Juleroser
&perleplader
Gravsteder bliver mere
personlige. På Klara
Korsgaards mors gravsted står der en julerose, der har en særlig
betydning. Det skriver
hun om her.
Tekst og foto Klara Korsgaard
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er gror en julerose på min mors
grav – eller rettere den kæmper
i disse år for at overleve under
dækkende pyntegran om vinteren. Den
stammer fra hendes forældres præstegårdshave og er blevet flyttet med fra have til
have gennem livet. De sidste 44 år har den
stået på Osted Kirkegaard.
Den julerose betyder noget for mig, og
det betyder noget for mig, at den overlever. Den blomstrer ved juletid som en
hilsen fra hende. Nogle år er det beskedent, men andre år – som for eksempel
det år, min far døde - blomstrer den i
overdådighed.

De personlige gravsteder
I de senere år er den personlige udsmykning af gravene ikke alene koncentreret
om at finde en sten, vælge inskription og
måske udsmykning på stenen. Nej, det
breder sig til hele graven. På nogle kirkegårde mere end andre.
Jeg kommer en del på Herfølge Kirkegård, hvor min far ligger. Der udsmykkes
gravene i en for mig helt overdreven grad.
Der er billeder af den afdøde – enten i selve stenen eller som portrætfoto ved siden
af. Der er lygter, figurer, perleplader og
6

bamser, små bænke eller stole til at sidde
på og breve, børnetegninger og laminerede
hilsener som små kærlighedserklæringer.
Børnene hænger deres aflagte sutter
over gravstenen og lover sikkert den afdøde at holde sig fra den slags fremover.
Gravstedet er blevet andet og mere end
en lille have, der skal luges og have friske
blomster. Det er blevet personliggjort i
en grad, der ikke har været tradition for i
Danmark.
Hvor gravstenen normalt viser, hvem
den døde var, så vidner udsmykningen
i høj grad om, hvem de efterlevende er.
Gravstedet er for mange blevet et samlingssted, hvor man hygger om graven og
med hinanden med eftermiddagskaffen, en
øl eller andet, markerer afdødes fødselsdag
eller andre mærkedage i familie eller venneflok, tager billeder og video til Facebook
og lægger nye ting på graven.

Sorg i sæk og aske
At synliggøre sorgen på den måde er ikke
et nyt fænomen. Helt tilbage i de gammeltestamentlige skrifter kan vi læse om
sørgende, der klæder sig i sæk og aske for
at vise deres sorg.
Traditionen med at klæde sig i sort ved

begravelser og måske i tiden efter er også
tydelige signaler om at her sørges.
Det er vel de færreste, der i dag lever
op til det sorgkodeks. Til gengæld har der
udviklet sig en tradition for at vise sorg og
respekt for en afdød ved at lægge blomster
og tænde lys.
Smukt tager det sig ud, når hundredevis
af mennesker lægger blomster og hilsener ved de »store« dødsfald som Prins
Henriks eller Kim Larsens, og ved de
»små«, når der bliver ved med at ligge friske blomster og lys ved vejtræer, der blev
afslutningen på et liv.
Karakteristisk både for blomster og lys,
for perleplader og laminerede tegninger er
flygtigheden. Perleplader og suttetræer forgår, sten består – ofte længere end graven.
Langs kirkemure eller i afgrænsede
områder kan man vandre mellem fortidens
sten, hvor navne og årstal stadig er spor
efter de afdøde.
Nutidens spor er flygtige og omskiftelige, men selvom jeg studser over disse
gravsteder og tænker, at nu går det da for
vidt, så er der vel ikke langt fra min mors
julerose til de nye måder at bearbejde sorg
på.

Frida Rolskov Pedersen

Frida og
den franske
romantik
Frida Rolskov Pedersen er
ny organist i Osted Valgmenighed. Vi har talt med
hende om jobbet og om
hendes passion for
den franske orgelmusik.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

H

un har lysten, viljen og talentet.
Frida Rolskov Pedersen, 24,
er ny organist i Osted Valgmenighed. Og dog. For i løbet af efteråret
har hun vikarieret et par gange, og det var
netop disse oplevelser, der fik hende til at
søge embedet.
»Jeg fik et så godt indtryk af valgmenigheden, at jeg ikke tøvede med at søge, da
stillingen blev slået op. Jeg har kun mødt
glade og positive mennesker,« siger Frida
Rolskov Pedersen.
Hun er født og opvokset i Glamsbjerg
på Fyn, hvor hun i en tidlig alder begyndte
at spille klaver. Mere ville have mere, og
for to år siden flyttede hun til København
for at studere ved Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.
»Jeg er meget glad for mit studium. Jeg
har ikke før udforsket kirkemusikken så
meget, og defor glæder jeg mig over hele
tiden at få ny viden,« siger hun og fortsætter:
»På uddannelsen får jeg nogle gode redskaber som sangundervisning og hørelære.
Samtidig får jeg en masse viden om salmekundskab, liturgi, kirkemusikhistorie og
gamle højmesseformer. Uddannelsen har
virkelig fanget min interesse, og det er ret

spændende hele tiden at lære om de mange
muligheder inden for kirkemusikken.«

Deltidsstilling
Jobbet som organist er på deltid. Det passer Frida Rolskov Pedersen godt.
»Det her er mit første organistjob, så
derfor er det godt at få det konkrete arbejde på orgelbænken om søndagen suppleret
med undervisningen på kirkemusikskolen.
Det giver en god vekselvirkning, og både
i teori og praksis kan jeg trække i de store
tråde i kirkekåret – både historisk og religiøst,« siger Frida Rolskov Pedersen, der
til sommer bliver færdiguddannet med den
Prælimænær Organisteksamen, PO.
Ved siden af har hun et studiejob på
Vartov.
»Det består ganske vist af lidt rengøring
og kaffebrygning, men jeg ved skam godt,
hvem Grundtvig er,« griner hun.

Hun vil byde ind med ideer

til at komme med forslag og ønsker til musikalske arrangementer i menighedens regi
som for eksempel en musikgudstjeneste.
Det glæder jeg mig meget til at få lov til at
prøve af,« siger Frida Rolskov Pedersen.

Den franske romantiker
Indenfor orgelverdenen er der to store
skoler: barokken med J.S. Bach i spidsen
og romantikken med de store franske
organister.
»Bach er den første, man lærer at kende
på musikskolen. Det er fed musik. Men jeg
prøver flere ting af. For tiden lurer jeg på
de franske romantikere som Saint-Saëns
og Cesar Franck. Der er noget stemningsfuldt over det, de laver, og der er noget specielt ved den måde, som de vrider
tonerne på. Det ser kompliceret ud, men
det lyder smukt. Jeg håber, at jeg kan få lov
til at præsentere den franske romantik for
menigheden,« siger Frida Rolskov Pedersen.

Hun er tiltrådt embedet, har spillet til sin
første gudstjeneste og ser frem til mere.
Ikke kun om søndagen, men også de
mange andre muligheder, der er for at lave
kirkemusik og salmesang.
»Jeg har fået at vide, at jeg er velkommen
7

Laila Vestergaard

Billedhugger Laila Westergaard

De religiøse
motiver fortæller
os om livet

Hun hugger både religiøse
symboler og nulevende
personer ud i sten. Vi har
mødt billedhuggeren Laila
Westergaard på hendes
udendørs atelier i København.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen
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Laila Westergaard

D

et er ikke bare gråt i gråt denne
fredag formiddag på Prøvestenen
i København. Det er også sten
på sten – og så en del flere sten oveni. Anderledes kan det ikke være, når navnet er
Laila Westergaard. Hun er en af landets
mest anerkendte billedhuggere med mange
opgaver udført i kirkeligt regi.
»De religiøse fortællinger er et forunderligt billedunivers at tænke sig ind i. På sin
vis er de meget konkrete og fortæller noget
om vores liv som mennesker. Men de giver
også mulighed for fortolkning. Det er i
hvert fald sådan, at jeg arbejder med dem,
for jeg vil ikke komme med færdige svar.
Der skal være plads til at det enkelte menneske kan se og forstå værket ud fra sit
eget perspektiv,« siger Laila Westergaard.
Vi står på hendes udendørsværksted – et
lille vindblæst hjørne, som hun har lejet af
naturstensfirmaet Zurface. Det er her, hun
i al slags vejr realiserer sine egne drømme
og de mange bestillingsopgaver. Lige nu er
hun godt i gang med at hugge interiøret til
sygehuskirken i det kommende Regionshospital Gødstrup uden for Herning. Det
er et projekt, der bliver lavet i den svenske Bohusgranit og består af døbefont,
alterbord og altertavle, bænk og relieffer i
gulvet. Alene altertavlen vil måle tre meter
gange tre meter og tres.
»Det er min første altertavle, og i begyndelsen var det svært. Faktisk var jeg
to måneder om at turde tro på, at jeg ville
kunne magte det. Det føltes som at stå på
en station og ikke være sikker på hvilket
tog, jeg skulle med, og da jeg hoppede på
et, kom uroen omkring, hvorvidt det var
det rigtige. Der er altid en angst forbundet
med at gå i gang med en ny opgave. Jeg
tror mange kunstnere har det sådan. Er
man på rette spor? Men nu er jeg i gang,
og det er nu så levende og udfordrende
dejligt at arbejde med,« siger Laila Westergaard.

De nulevende personer
Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift
og storebror til Laila, sover. På en del af
altertavlen er hun ved at udhugge scenen
fra Gethsemane Have, hvor Peter i stedet
for at våge over Jesus er faldet i søvn.
Elof forestiller Peter, men han kan også
være Jacob, der drømmer, at han ser en
himmelstige med engle.
Laila Westergaard har gjort det til en dyd

at bruge nulevende modeller i sin kunst.
»Jeg finder motiver alle vegne, så man
skal altid passe på, når jeg er i nærheden.
For jeg kan godt finde på at spørge, om jeg
må bruge folk i mine værker,« siger hun.
For eksempel er det en venindes søn,
der på altertavlen står model til den 12-årige Jesus. Og den voksne Jesus, der bliver
båret ned fra korset, er datterens gymnasielærer.
»Hvis man skal kunne leve sig ind i kirkekunsten, skal der ikke stå nogle klassiske
figurer i lange gevandter fra en anden tid
og engle i kjoler med vinger. Det kan vi
ikke rigtig leve os ind i. Jeg tror derimod,
at Jesus og kristendommen fremtræder
for os i det daglige møde med næsten. Én
lægger hånden på vores skulder, når vi har
brug for det; vi har muligheden for at være
der for hinanden. Derfor giver det mere
mening, at det er nulevende personer, der
bliver afbilledet, så vi kan forstå det og
leve os ind i det,« siger hun.

Plads til improvisationer
Det samlede værk skal afleveres i maj næste år. På sin vis kræver det en nøje planlægning ned i mindste detalje. Omvendt
giver Laila Westergaard plads til at lade sig
inspirere løbende i arbejdsprocessen.
»Jeg arbejder altid ud fra en overordnet
skitse, men meget forandrer sig undervejs.
Den frihed er jeg nødt til at have, for at
det skal blive bedst muligt,« siger Laila
Westergaard og fortsætter:
»For eksempel sad jeg i sidste uge og
tegnede på en dreng, der skal være med på
altertavlen. Jeg overvejede, om han skulle
have en død fugl i hænderne, men tænkte,
at det måske kunne virke for voldsomt.
Men samme aften var jeg til årsfest for
Ny Carlsberg Fondet på Glyptoteket, og
på Glyptotekets nye særudstilling var det
første værk, der mødte mig, en lille dreng
med en død fugl. Det fik mig til at vove at
hugge det,« siger hun og peger på motivet,
som hun lige har hugget færdigt.

Sten i blodet
Hun har det ikke fra fremmede. Hendes
farfar, Thorvald Westergaard, grundlagde sit eget stenhuggeri i 1923 i Lemvig.
Her var han ikke mindst kendt for sine
mange gravsten over det ganske Jylland,
men nåede også at udstille på Charlottenborg.

Laila Westergaards far, Ejgil Westergaard, overtog sidenhen firmaet, og så
længe, hun kan huske, har hun været
omgivet af sten.
Efter nogle omveje blev hun i 1989
færdiguddannet som billedhugger fra Det
Jyske Kunstakademi og året efter fra Güzel
Sanatlar Fakültesi i Istanbul.

Det bastante kors
Hun arbejder kun i granit, og med mejsler
i forskellige størrelser hugger hun de endelige motiver frem.
»Det er fantastisk at arbejde med sten.
Det giver en god modstand, og jeg ser det
som en dialog mellem en sten og en billedhugger. Når jeg arbejder, er der kun stenen
og jeg, og det passer godt til mit sind,«
siger hun og peger på det menneskehøje
kors, som indgår i altertavlen.
»Det er første gang, at jeg bruger et kors
i en af mine udsmykninger. Korset er et
bastant symbol, og det skræmmer faktisk
en del, der har svært ved at gå ind i kirken.
Derfor har jeg valgt ikke at markere korset
yderligere, men lade det indgå som en del
af det bagvedliggende skelet, som hele
tavlen er bygget op af.«

Opstandelsen kommer med
Hun træder et skridt tilbage og ser på nogle af elementerne til altertavlen.
»Hver del vejer så meget, at jeg ikke kan
se værket samlet, før den bliver sat op i
kirken. Det kræver præcision i mit arbejde,
og nogle gange er det da også frustrerende.
Men det er et grundvilkår i mit fag,« siger
hun.
Menneskene på altertavlen vil fremstå i
naturlig størrelse.
»Det vil så give masser af luft over dem.
Lige nu ved jeg kun, at der skal være en
Jakobsstige. Der kommer nok en engel og
opstandelsen skal også skildres, men jeg
ved endnu ikke hvordan,« siger hun og
fortsætter:
»Uanset hvad bliver altertavlen mættet
med fortællinger. Det er vigtigt for mig,
at altertavlen vil tale til de mennesker
der kommer ind i kirken med deres sorg,
smerte og glæde. At der vil være plads til
alle og at håbet kan findes mellem billederne og på trods. En lille rødhals sidder på
Jacobs fod. Hvor der er liv, er der håb.«
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100 år + debat

Stort til lykke til
Gerda med de 100
G

andre af hendes lækkerier.
På skolen underviste hun både
friskoleelever og efterskoleelever i
husgerning.
Gerda har altid været fuld af liv,
elsker at synge og kan Højskolesangbogen og salmebogen udenad. Hun
har indtil for få år siden deltaget i alt
det kulturelle liv, hun kunne komme i
nærheden af, og i kirken havde hun sin
faste plads.
Hendes latter er dejlig og smittende,
og hun har stor lyst og glæde ved at
være sammen med andre mennesker.
Gerda stoppede på skolen i 1982 og
bor i dag på Bøgebakken.
Valgmenigheden ønsker hende et
stort til lykke med de 100 år.

erda Staunbjerg Nielsen har
i mange år sagt, at hun ikke
kan huske, hvor gammel hun
er, men hun ved, at hun blev født den
27. maj 1919.
Gerda er uddannet som husholdningslærerinde på Ankerhus i Sorø,
og husholdningslærer har hun været
hele sit arbejdsliv. Først på Vesterlund
Efterskole, hvor hun om sommeren
underviste pigerne og om vinteren
cyklede rundt og underviste unge piger
fra gårdene i husholdning.
I 1967 blev Gerda ansat på Osted
Fri- og Efterskole. Hun flyttede ind i
sit lille hus på Hovedvejen, hvor hun
altid gerne har slået dørene op for sin
store venneflok og budt på sildemadder
og kræmmerhuse med flødeskum eller

Gerda Staunbjerg Nielsen er her fotograferet på sin
95-års-fødselsdag.

Tradition til revision
I
bladets decembernummer fortæller
Klara Korsgaard om de tiltag, som
kommunikationsudvalget kunne tænke
sig at iværksætte for at stabilisere tilgangen af nye medlemmer, vel vidende, at
sådanne initiativer kan betyde et brud med
traditionen for blot at lade nye medlemmer
dukke op af sig selv.
Svigtende medlemstilgang kendes også
i de fleste af landets øvrige grundtvigske
valgmenigheder, og det blev bemærket
af Kåre Gade, der er redaktør af www.
kirke.dk (udgivet af Kristeligt Dagblad).
Han fremkom i den anledning med denne
betragtning:
»Måske handler det ikke om sociologi og
demografi, men om teologi. Den grundtvigske kirke- og kristendomsforståelse,
som engang kendetegnede valgmenighederne, er i dag smurt tyndt ud over det meste af folkekirken. Og hvad er argumentet
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for at melde sig ind i en valgmenighed,
hvis den til forveksling ligner den lokale
sognekirke?«
Og det er vel også det spørgsmål, som
kommunikationsudvalget godt vil finde
et positivt svar på. Ja, hvad er det, der i år
2019 berettiger en valgmenigheds eksistens?
Hvad er Osted Valgmenigheds formål?
Det har der nemlig aldrig stået noget om i
vedtægterne.
Som jeg ser det, kan man være medlem,
fordi man
• er døbt i valgmenigheden og ikke
siden har fundet grund til at melde
sig ud;
• har haft præference for en bestemt
præst (nuværende eller daværende);
• foretrækker den ”eksklusive” foreningskirke og gerne vil mødes med
andre, der trods al indbyrdes for-

•

skelighed tilslutter sig den samme
kirkelige retning og tradition;
principielt foretrækker en form for
folkekirke med en forøget armslængde til statslige og kirkelige myndigheder og med eget ansvar for at
overleve.

Det er vel de to sidstnævnte årsager, der
er en valgmenigheds særkende, og er det
så heri, vi skal finde begrundelsen for, at
vi årti efter årti og trods talrige præsteskift
alligevel finder lyst til at køre videre? Eller
er der andre årsager?
Tekst Ejvind Oxe

Gravsteder

Til minde om maleren,
bassisten, mejeristen
og forfatteren
På Osted Kirkegård og Allerslev Kirkegård ligger en
række kendte kulturpersonligheder begravet. Nogle
af dem havde betydning for lokalområdet, andre
også for det ganske land og andre igen for hele den
vide verden. Mogens Petersen, tidligere formand
for Lejre Kunstforening og nuværende medlem af
Nationalpark Skjoldungernes Land, har udvalgt fire
gravsteder, som han her præsenterer nærmere.
Tekst Mogens Petersen Fotos Bo Nygaard Larsen

J

eg flyttede til Lejreegnen i 1985, og er med tiden blevet betaget af egnens kulturhistorie og de kulturpersoner, der er begravet på kirkegårdene i sognene.
Osted og Allerslev sogne ligger i kanten af Nationalpark Skjoldungernes
Land.
Her ligger blandt andet Sagnlandet Lejre, hvis skaber var Hans-Ole Hansen,
søn af forfatteren Martin A. Hansen. Et andet sted med stor kulturhistorisk
værdi er Borrevejle fest-, idræts- og lejrplads. Her er mindestenen for pladsens
initiativtager mejeribestyrer Valdemar Hansen og skulpturen Ungdom udført af
billedhuggeren Povl Søndergaard, hvis far var maleren Ole Søndergaard, der var
nær ven af Valdemar Hansen.
Det hvide stadionhus er tegnet af arkitekten Poul Ørsted Pedersen. Hans
lillebror bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen (NHØP) oplevede jeg som
medlem af Roskilde Studiekor, der i en række koncerter i 1990erne optrådte sammen med Ole Kock Hansen og NHØP.
Tætte venskaber og bekendtskaber på kryds og tværs. Nu ligger de begravet på
kirkegårdene i Osted og Allerslev.
Her er fortællingen om en maler, en bassist, en mejerist og en forfatter.
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Gravsteder

Ole Søndergaard

Niels-Henning Ørsted Pedersen

M

N

aleren Ole Søndergaard (1876-1958) var en ægte sognemaler. En sådan finder for det første de fleste af sine
motiver i eget sogn, både når det gælder landskaber, bygninger og
mennesker.
For det andet tjener flere af værkerne som betalinger for de
naturalier, som han fik til gengæld, så han kunne forsørge sin
kone og børn. Derfor hang hans billeder - og de hænger stadigvæk - i mange stuer i de lokale boliger rundt omkring i sognet.
Ole Søndergaard var også i bogstaveligste forstand sognemaler,
eftersom han deltog i restaureringerne af kirkerummene i både
Osted og Allerslev.
Fremdragningen af kalkmalerierne i Allerslev Kirke i 1898 var
hans første større restaureringsopgave. Og i 1906 malede han
ornamenterne i kirkens tårnrum. I Osted Kirke malede han i
1922-23 personerne i triumfvæggen over korbuen og på sydvæggen over indgangsdøren. Nogle af figurerne har stor lighed med
kendte personer i Osted, blandt andre konen til hans gode ven
Valdemar Hansen. Altertavlens midterfelt af Maria med barnet
er også hans værk.
Venskabet med Valdemar Hansen betød også, at Ole Søndergaard udsmykkede endevæggen i Bakkehuset i Borrevejle med
historiske motiver af skjoldungerne Hroar og Helge. Bakkehuset er siden istandsat, men forinden blev billedet taget ned og er
bevaret.
Ole Søndergaard var også portrætmaler, og hans portræt af
maleren L.A. Ring hænger på Frederiksborgmuseet, og hans
portræt af undervisningsminister Jørgen Jørgensen, der boede
på Bispegården i Lejre, hænger på Vallekilde Højskole.
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iels-Henning Ørsted Pedersen (1946-2005) voksede op
på Osted Fri- og Efterskole som yngste søn af forstanderparret Niels og Dora Pedersen.
Som teenager kom han med i en kvintet med sine to brødre
Poul og Helge og to fælles venner. Dybest set var lillebror instrumentløs, men spillede viskers med to avissider fra Politiken.
En dag udtrykte Niels-Henning utilfredshed med, at der
egentlig ikke var en plads til ham i orkestret. Med tårer i øjnene
sagde han: »Hvad skal jeg spille?«. Poul sagde det klogeste, han
nogensinde har sagt: »Du skal spille bas!«
Niels-Henning mente ikke, man kunne spille melodier med en
bas. Men Poul svarede: »Jo, DU kan«. Far betalte en bas og undervisning i Roskilde, og allerede i 1960 indledte Niels-Henning
sin karriere, der kom til at vare i 45 år.
Han blev verdenskendt som NHØP, og jazzens helt store
musikere fra den øverste hylde ønskede NHØP med på koncertscenen eller til pladeindspilninger.
I Danmark er Niels-Henning måske mest husket for sit samarbejde med pianisten Ole Kock Hansen.
Sammen har de givet utallige koncerter i kirker, kulturhuse og
forsamlingshuse i hele landet, hvor de formidlede den danske
folketone, som NHØP voksede op med i hjemmet på skolen i
Osted.
På gravstenen ses en model af det øverste af NHØPs egen
bas. Stenen sender på den måde et værdigt budskab til minde om
den store danske musiker, der som han selv sagde:
»… fik den gave i livet, at blive født med et vis talent for at
fortælle historier på et instrument.«

Gravsteder

Valdemar Hansen

Martin A. Hansen

I

T

Borrevejle, hvor Efterskolen Lindenborg i dag holder til, står
skulpturen Ungdom ved Bakkehuset. Skulpturen, der forestiller en ung kvinde og en ung mand, er udført af billedhuggeren
Povl Søndergaard.
Den blev købt i 1930erne af mejeribestyrer Valdemar
Hansen, og sat op som en gave til Borrevejle Fest, Idræts- og
Lejrplads, og den er siden blevet stedets vartegn.
Nedenfor Bakkehuset, med udsigt mod vest ud over Lejre Vig,
er rejst en mindesten for Valdemar Hansen, der hylder ham som
igangsætter af Borrevejle. I mellemkrigsårene havde Valdemar
Hansen ledende poster inden for de danske gymnastikbevægelser, og det var som formand for Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG) at han stod i spidsen for købet af Borrevejle som
gymnastik- og idrætsplads i 1931.
Han var en god ven af maleren Ole Søndergaard, der var far
til Povl Søndergaard, skulpturens skaber.
På Osted Kirkegård langs med Præstealleéns vestlige ende
finder vi Valdemar Hansens (1878-1969) gravsted.
Som 14-årig mejeristlærling i Ollerup på Fyn mødte han det
grundtvigske miljø omkring friskole og valgmenighed. Det blev
afgørende for hans livsbane.
Han blev i 1909 ansat som mejeribestyrer for Landsmandslyst i
Osted, som han moderniserede, og her udfoldede han sit organisationstalent både på mejeriet og som initiativtager og igangsætter af både Osted Friskole i 1917 og Osted Valgmenighed i 1924.
Begge steder var han formand i lange perioder og skabte som
sådan tætte bånd mellem friskolen og valgmenigheden.

æt op ad kirkemuren i Allerslev står en høj, smuk vikingebautasten fra Hornsherred. Den er rejst på gravstedet for
forfatteren Martin A. Hansen (1909-1955) og hans hustru Vera
Hansen (1910-1958).
Martin A. Hansen efterlod sig et stort forfatterskab med Løgneren som den mest kendte roman, men han har også skrevet
historiske værker som Orm og Tyr. I det beskriver han den
særlige nordiske overgang fra hedenskab til kristendom.
Han blev født og voksede op på Stevns, men boede de sidste
fem år af sit liv i huset Salum i Allerslev.
Han elskede den historiske egn omkring Lejre og gjorde sig
tanker om vikingetidens Skjoldungerne, som han mente ikke bare
var sagnfortællinger.
Siden Martin A. Hansens død har mange fund på Lejreegnen
bekræftet, at der er en virkelighed bag fortællingerne. Det ville
have glædet ham i almindelighed, at landets fjerde Nationalpark og den første på Sjælland - bærer navnet Nationalpark Skjoldungernes Land.
Martin A. Hansen fremsatte i et essay i 1954 en teori om, at
der i oldtiden havde været et hær- og handelsstrøg over land mellem Karlstrup Strand i Køge Bugt og Vellerup Vig i Isefjord.
Han byggede sin teori på arkæologiske fund, landskabets
naturlige form, gravhøjenes placering og de gamle stednavne, og
han kaldte strøget for Gudernes Stræde.
Det ville derfor i særdeleshed have glædet ham, at stisystemet
mellem bugt og fjord i 2009 blev markeret i landskabet med
pæle og nedtegnet på kort, så vi alle nu kan vandre ad Gudernes
Stræde.
13

Det sker

Gravstenstur
På Osted og Allerslev kirkegårde
Søndag den 12. maj kl. 12.00-15.00
I har allerede her i bladet kunnet læse om fire gravsten over kulturpersoner på Allerslev og Osted kirkegårde. Men der er flere at
fortælle om. Mogens Petersen, der er tidligere formand for Lejre
Kunstforening og for kommunens billedkunstråd, vil guide os rundt
på de to kirkegårde.
Mogens Petersen har gennem mange år opbygget stor viden om
kunst i de offentlige rum – herunder altså også kirkegårde.
Vi begynder rundturen i Osted efter gudstjenesten. Der serveres
en sandwich og lidt at drikke, mens Mogens introducerer os for
dagens tur.
Efter rundgangen på kirkegården kører vi til Allerslev og ser på
grave der. Der serveres en kop kaffe, mens vi runder dagen af ved
15. tiden.
Pris for forplejning er kr. 50,-.
Tilmelding til Klara Korsgaard, tlf. 2048 5619 eller på e-mail
klarakorsgaard@gmail.com senest den 5. maj.

Konfirmandgudstjeneste
Tirsdag den 14. maj kl. 17.30

Årets konfirmander inviterer denne
aften til deres egen gudstjeneste.
Året igennem har vi arbejdet med,
hvad kristendom og tro betyder for
os i dag. Vi har besøgt kirker i København og været til Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke sammen
med 4000 andre konfirmander.
Konfirmationen nærmer sig,
men inden da får konfirmanderne
frie hænder til med ord og billeder
og kroppe at tolke deres egen forståelse af, hvad tro er for dem.
Alle er velkomne i kirken og
til fællesspisningen i Kulturhuset
bagefter.

Konfirmationen 2019. Lørdag den 25. maj
konfirmeres 17 konfirmander fordelt på to
gudstjenester. Konfirmandernes navne kan fås
ved henvendelse til Laura Lundager Jensen.
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Skærtorsdag med
lam og Mandela

Påske for børn
Tirsdag den 9. april kl. 17.30

Torsdag den 18. april kl. 17.00

Velkommen til familiegudstjeneste om påskebegivenheden i Osted Kirke denne tirsdag aften.
Friskolens kor medvirker. Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i Kulturhuset i Osted.

Grundlovsmøde i
præstegårdshaven
Vi mødes til gudstjeneste kl. 17.00. Herefter er der lammegryde med
nybagt brød i Kulturhuset.
Tilmelding til spisning til Inge Kølle, tlf. 2925 4041 eller e-mail
ingekolle@gmail.com senest den 14. april. Middag og foredrag er gratis.
Aftenens foredrag hedder Mandela – ikon for frihed og forsoning ved
Christian Balslev Olesen.

Om foredraget
Den 10. maj er det 25 år siden, Nelson Mandela blev indsat som Sydafrikas første demokratisk valgte præsident. Nelson Mandela er den største og
bedst kendte politiske personlighed i det 20. århundrede.
Han modtog mere end 250 æresbevisninger – herunder Nobels Fredspris – og beskrives som Nationens Fader. Livstidsfangen der blev dømt
som ’terrorist’ af det hvide apartheidstyre for sin kamp for frihed. Fængslet
i mere end et kvart århundrede.
Mandela førte Sydafrika ud af apartheid og blev landets første demokratisk valgte præsident.
Christian Balslev-Olesen, der som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp var med ved indsættelsen af Mandela i Pretoria i Sydafrika og flere
gange har mødt Mandela, vil fortælle, hvordan Mandela førte Sydafrika
gennem en revolution og en forsonings proces, som er blevet et mønster
for resten af verden, og hvorfor han er et ikon for så mange af os.

Onsdag den 5. juni kl. 15.00
Grundloven fejres igen i år med teltmøde i haven på
Langetoften 1 i Osted. Årets grundlovstaler vil blive
annonceret, når tiden nærmer sig. Dette sker på
Valgmenighedens hjemmeside og i nyhedsbrevet.
Vi begynder med kaffe og grundlovskringle kl.
15.00. Herefter er der tale med efterfølgende diskussion, hvorefter der vil være et mindre musikarrangement. Mødet slutter med fællesspisning med mad
fra buffet. Alle bedes medbringe en ret til buffeten.
Drikkelse kan købes.
Pris for kringle og kaffe er kr. 40,-.

Sommerferiekaffe
Søndag den 30. juni kl. 9.00
Denne søndag mødes vi til gudstjeneste allerede kl.
9.00. Derefter er der sommerferiekaffe i præstebolighaven, hvor vi får lejlighed til at ønske hinanden god
sommer.
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Påske
prædiken
Tekst Laura Lundager Jensen,
valgmenighedspræst
Foto Colourbox

”P

åskemorgen. Det kimer. Morgenen er frisk og kølig som
en spand vand fra brønden.
Luften er stille, lyden når vidt ud”.
Sådan starter Martin A. Hansen novellen Påskeklokken og forsætter:
»Himmelen selv er klar som en fiskers
blege øjne … og dog er påskedagen gul,
synes man, hvad det så kommer af: måske
er den gul af alle de små blomster, man
ikke kan lade være at tænke på. Men klokkens kimen er spinkelt tindrende blåt. Den
høres i hvert rum i landsbyen. Hoveder
rejser sig lyttende. Øjnene bliver lysere,
blikket ligesom vendt indad et øjeblik. Det
er kønt. En mærkelig jublende lyd. Den
går som et syngende barn ind ad ørets
åbne dør, ind i sindets dunkle stuer, sætter
uro i erindringens hemmelighedsfulde
dybder.«
Novellen skildrer påskemorgen i et lille
landsbysogn, hvor påskeklokken trænger
ind i alle rum og vækker tanker frem –
nogle som blomsteragtige væsner, andre
tynget af sorg, vrede, selvforhærdelse eller
selvhævdelse. En række små fortællinger
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snor sig ind i hinanden, som de jo må gøre
i et landsbysogn, hvor man kommer hinanden ved: Den gamle mands vrede over
børn og børnebørn, der kun tænker på arv.
Gårdmandkonens skuffelse over sin tøvende mand. Organistens og forsangerens
kamp om tempoet i kirken og forkarlens
selvglade kamp om at vinde sig fremad i
livet og helt ind i folketinget. Kampe, der
foregår ordløse i folks hoveder, hvor de
har ligget som »dorske paddeagtige skabninger«, men denne morgen hentes frem
af påskeklokkens kimen.

Fortællingen om kirkeværgen
Det er en fin novelle, og jeg kan desværre
ikke her fortælle om alle de små skæbner.
Men en af fortællingerne er om kirkeværgen. Og den er vigtig. Kirkeværgen
er en forsvoren gudsbespotter, der aldrig
kommer til gudstjenesterne.
Han har som mål for livet nøje at holde
øje med alt, der hører kirken til lige fra
alterlys og klokkebetjeningen til pasning af
kirkegården.
Men ikke kun det. Særligt holder han

øje med den lille grav, hvor hans ni årige
søn ligger begravet. Altid på afstand. For
selvom han kan standse ved alle andre små
detaljer, kan han ikke bære at standse ved
den.
Men denne påskemorgen får han et syn.
Fra klokketårnet ser han sin søn hoppe paradis på sin grav. Og for første gang i fire
år lykkes det ham at fortælle om sin sorg
over sin døde søn til et andet menneske,
andenlærerens kone, han efter gudstjenesten møder på kirkegården.
Et lille billede, der understreger, hvordan
påskeklokkens kimens kan få landsbyens
tanker til at forandre sig – og det onde, det
døde, jalousien, selvhævdelsen, usikkerheden – alt det, der hører død til, forvandler
sig og bliver til samtale.

Opstandelsens budskab
På den måde nærmer Martin A. Hansen
sig opstandelsesunderets fortælling om
sten, der væltes fra graven ved kirkeklokkens kimen. Helt uden om kirkens og
gudstjenestens knudrede sprog.
Den blå kimen er evangeliet selv, der

Påske

lader sig høre og gør sig hørt. Det fine er, at underet sker i
livet. Det, der er fælles for alle de mennesker, som hører klokken, er, at de i deres liv har et forhold til kærligheden, hvor
kærligheden er blevet det modsatte af det, den skulle være - et
genfærd, et spøgelse – død.
Men denne påskemorgen får landbyen øre for klokken og
berøres, da den ringer påskens og dermed kærlighedens budskab ud og farver byen påskegul. Ud af alle de dødbringende
tanker opstår nyt liv og nye samtaler og ny mening. Og med
det evangelium kan der siges glædelig påske.
Graven er tom påskemorgen, og Kristus er opstanden! Men
det er ikke til at fatte. Men med Martin A. Hansens novelle
gøres påskemiraklet næsten forståeligt, nærmest mærkbart, og
viser os, at påsken ikke kun er en sag for de kloge. Det er det
også, de er bare ikke klogere på den end andenlærerens kone i
en fjern landsby, der taler håb ind i en tillukket kirkeværge.
I påskeevangeliet mødes kvinderne ved graven af englen,
der sender dem hjem. – hjem til det kendte – hjem til det
levende for der at møde den levende. For englens budskab til
kvinderne er, at Jesus ikke bare er opstået, men også gået i
forvejen.
Gået i forvejen ud i livet – ud på gader og veje og gennem
landsbyer med et plukket strå i hånden, mens han taler om
Guds rige og peger på markerne med såsæden og på fåre- og
lammeflokkene og stilner søens bølger og fylder fiskernes
garn med fisk. Og kikker ind ad folks vinduer og ind i folks
sind i landsbyens huse.

Årsmøde i Foreningen
af Grundtvigske Valgog Frimenigheder
Lørdag den 25. maj i Sdr. Nærå Valgmenighed

Den opstandne vil møde os igen
Derfor er det godt, at englen sender kvinderne hjem. For
englen fortæller ikke bare kvinderne, men også os, at graven
er tom, og den opstandne er væk, men at han vil møde os
derude et sted, at han slår følgeskab med os, hvor vi er.
Som han sender kvinderne hjem – sender han også os
hjem. Og viser at selvom Døden er et vilkår for alt liv, skrøbelige og tidsbundne, som vi er, er døden ikke alt - livet pibler
frem, hvor forår og påskeklokker kimer freden ind i menneskesind.
Og på den måde frigøres påskeevangeliet fra kloge teologes
grublen og kirkens snørklede sprog og bliver i stedet til levet
liv. Det er da en opstandelse, der er til at forstå.
Når englen taler om, at den opstandne er i Galilæa, forkynder han Guds riges nærvær lige her og nu. Og viser os, at
selvom vi måske nok stadig står, som kvinderne påskemorgen
i Jerusalem med det ene ben i graven, så får døden aldrig det
sidste ord, hverken i livet eller i døden.
Alt bliver godt, melder englen ved graven. Nat afløses af
morgen. Afsked af gensyn og møde.
Og påskeklokken kimer glæden som et syngende barn ind
ad ørets åbne dør.
Glædelig påske. Amen.

Rane Willerslev holder foredrag, og Lunau & Sund giver koncert ved årsmødet.

F

oreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
holder årsmøde
Udover generalforsamling byder programmet på foredrag
ved Rane Villerslev, der er dirketør på Nationalmuseet. Han vil
tale om Animismens væsen – kunsten at overføre en elg.
Mennesket har altid troet – på noget, på nogen. Og spørgsmålet er i dag om noget mere aktuelt end nogensinde. Ånder, reinkarnation og jægere i dyrekostumer kan let opfattes som udtryk
for en primitiv livsform, der bygger på illusioner og selvbedrag.
Foredraget tager afsæt i Rane Willerslevs egne oplevelser som
pelsjæger i Sibirien. Med udgangspunkt i det sibiriske jægerfolk,
jukagirerne, delagtiggør Rane Willerslev tilhørerne i sin antropologiske forskning i naturreligion (animisme).

Koncert med Lunau & Sund
Under festmiddagen om aftenen er der koncert med Lunau &
Sund, der synger nordiske viser.
Vi har tradition for at valgmenigheden betaler for deltagelse.
Der aftales fælleskørsel, når vi ser, hvor mange, der vil med.
Tilmelding til Laura Lundager Jensen senest 1. maj.
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Det sker

Søg om tilskud
til efterskoler
og højskoler

O

sted Valgmenighed har med stor
taknemmelighed modtaget midler
med det formål blandt andet at
kunne yde støtte til ophold på efterskoler og
højskoler for valgmenighedens medlemmer
og disses børn. Midlerne er modtaget fra Ole
Larsens bo til det nævnte formål. Ole Larsen
drev i mange år sit fødehjem Aashøjgaard i
Assenløse.
Støtten ydes for at fremme unges ophold på
efterskoler og tillige for at fremme alle aldersgruppers deltagelse i såvel korte som lange
kurser på højskoler.
Støtten kan gives til hel eller delvis dækning
af betaling for ophold samt for udgifter til
materialer og aktiviteter i tilknytning hertil, for
eksempel lejrskole, ture arrangeret af skolen
m.v.
Ansøgningen sendes til styrelsens formand
og behandles af et udvalg på tre medlemmer.
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet
hurtigt. Der kræves ikke oplysninger om økonomiske forhold i forbindelse med ansøgningen om støtte.
På styrelsens vegne
Ove Korsgaard

Tak fra Erik
og Kirsten

T

ak for en god dag den 2. december
2018.
Erik og jeg vil gerne sige mange tak
for fine gaver, mange gode flasker, flotte
blomster og dejlige kurve med gode ting, som
vi fik til vores afslutningsgudstjeneste.
Vi siger også tak for alle de gode ord, der blev
sagt til os, det varmer os meget.
Men allermest tak, fordi I var så mange, der
var med til gudstjenesten i Osted kirke og den
gode frokost og samværet på skolen bagefter.
Det var rart og dejligt, og det blev en rigtig
fin dag for os. Tak.
Hilsen
Erik og Kirsten Frandsen
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Årsmøde i Osted
Valgmenighed
Fredag den 26. april 2019
på Osted Fri- og Efterskole

Program
Kl. 17.00
Kl. 18.00
Kl. 20.30
		
Kl. 21.30

Fællesspisning
Generalforsamling
Sangtime ved valgmenighedens ny 		
organist Frida Rolskov Pedersen
Kaffe, kage og snak

Tilmelding til spisning til Inge Kølle,
tlf. 2925 4041, e-mail ingekolle@gmail.com
senest den 20. april.

Dagsorden til generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
Beretning fra formanden, præsten og menighedsrådsrepræsentanterne
Regnskab 2018
Fastsættelse af medlemsbidrag for 2020
Indkomne forslag
Valg af formand. Ove Korsgaard genopstiller ikke.
Valg af tre medlemmer til styrelsen
På valg: Merete Zibrandtsen, Inge Kølle og Dorte
Thorgaard Petersen. Valgene gælder for to år.
Valg af to suppleanter til styrelsen
På valg: Iris Gyldenkærne og Jane Hilkjær Lauridsen. 		
Valgene gælder for ét år.
Valg af revisor: Erik Gyldenkærne.
Valget gælder for to år.
Valg af revisorsuppleant
På valg er Jørgen Olsen.
Valget gælder for ét år.
Eventuelt

Kontakt os
Præst

Laura Lundager Jensen
Langetoften 1
Osted, 4320 Lejre
Tlf 4649 7311 / 2331 8311 E-mail luje@kp.dk

Hjælpepræst

Christian Balslev-Olesen
Tlf 2487 2614 E-mail christianbalslev@gmail.com

Organister

Christian Hougaard-Jacobsen
Tlf 2763 1633 E-mail mail:cj@mse.dk
Frida Rolskov Pedersen
Tlf 2114 0927 E-mail fridarolskov@gmail.com

Kasserer

Ib Algot Nielsen
Lejrevej 84
4320 Lejre
Tlf 2119 3719 E-mail ib.algot@mail.dk

Bliv medlem

Osted Valgmenighed er en menighed indenfor den danske folkekirke. Økonomisk er vi uafhængige af folkekirken. Vi har som
forening egen økonomi. Som medlem af valgmenigheden betaler
du ikke kirkeskat men i stedet et årligt medlemsbidrag til valgmenigheden. Dit årlige bidrag er større end kirkeskatten, men det er
fradragsberettiget. Det betyder, at økonomien for medlemskabet i
valgmenigheden svarer til økonomien for de, der betaler kirkeskat.
Fradraget indberettes hvert år til skattevæsenet af valgmenighedens kasserer.
Indmeldelse sker ved henvendelse til præsten, formanden eller
via www.ostedvalgmenighed.dk.

Medlemsnyt

Nye medlemmer: Luise Overbeck, Osted, Henrik Overbeck,
Osted, Ane Sofie Hansen, Hvalsø, Ole Hansen, Hvalsø, Merete
Susanne Augustesen, Tolstrup, Lars Swartz Augustesen, Tolstrup
Lene Mynster Callesen, Osted, Troels Mynster, Osted
og børnene Vilde Sofia, Ea Marie, Kaya Elise Mynster.
Døde: Bodil Bangsgaard, Osted, Jens Meinert Olsen, Osted, Tove
Lundager Jensen, Osted.

Gravere

Osted
Janni Hansen
Tlf 4649 7808 / 4046 7908 E-mail ostedkirkegaard@mail.dk
Allerslev
Thajs Overgaard
Tlf 2330 1341 E-mail allerslevkirke@tdcadsl.dk

Valgmenighedens styrelse

Ove Korsgaard,
formand
Valorevej 59
4130 Viby Sjælland
Tlf 2616 6788 E-mail ove@dpu.dk
Merete Zibrandtsen
Tlf 3024 6157 E-mail merete_zibrandtsen@hotmail.com
Isabel Hansen
Tlf 3054 1453 E-mail hansen.isabel.isabel@gmail.com
Per Rasmussen
Tlf 2620 3387 E-mail pera1406@gmail.com
Inge Ernst Kølle,
»giv-en-hånd-ansvarlig«
Tlf 2925 4041 E-mail ingekolle@gmail.com

Styrelsens medlemmer

Osted Valgmenighed ledes af en styrelse på syv valgte medlemmer
samt præsten. På dette foto er de valgte medlemmer. Fra venstre
er det Per Rasmussen, Ove Korsgaard, Inge Ernst Kølle, Dorte
Thorgaard, Tina Krøis Kjærsgaard, Merete Zibrandtsen, Isabel
Hansen.

Det bruger vi pengene på

I 2018 budgetterede Osted Valgmenighed med indtægter på
910.000 kroner. Indtægterne kommer primært via medlemsbidrag,
sekundært via arv.
Udgifterne fordeler sig på leje af sognekirkerne, lønninger til
præst og organister, møder, aktiviteter, menighedsblad, udgifter til
konfirmandundervisning m.m.

Leje af kirker

Dorte Thorgaard Petersen,
Tlf.4648 1548 E-mail dortethorgaard@gmail.com
Tina Krøis Kjærsgaard
Tlf 6168 9622 E-mail tina@sangtimen.dk

Lønninger
Blad
Administration
Præstebolig
Møder, koncerter,
udflugter m.m.
!
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APRIL
Søndag d. 7.

10.30

Gudstjeneste							Allerslev

Tirsdag d. 9.

17.30

Påskegudstjeneste i børnehøjde Side 15				Osted

Torsdag d. 18. 17.00

Skærtorsdag. Middag/møde derefter Side 15 			Allerslev

Fredag d. 19.

16.00

Langfredag i samarbejde med Osted/Allerslev menighed		

Søndag d. 21.

10.30

Påskegudstjeneste							Allerslev

Fredag d. 26.

17.30

Årsmøde Side 18 						Osted Fri-og Efterskole

Søndag d. 5.

10.30

Gudstjeneste 							Osted

Søndag d. 12.

10.30

Gudstjeneste ved Christian Balslev- Olesen.

Allerslev

MAJ

			Derefter gravstenstur Side 14					Osted
Tirsdag d. 14. 17.30

Konfirmandgudstjeneste Side 14

				Osted

Lørdag d. 25.

09.30

Årsmøde i foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 		

Sdr. Nærå

Lørdag d. 25.

10.00

Konfirmation 							

Osted

Lørdag d. 25

12.00

Konfirmation							

Osted

Søndag d. 26

10.30

Gudstjeneste							Osted

Onsdag d. 5.

15.00

Grundlovsdag i præstens have Side 15				Langetoften 1

Søndag d. 9.

10.30

Pinsegudstjeneste							

Søndag d. 23.

10.30

Gudstjeneste							Osted

Søndag d. 30.

09.00

Gudstjeneste og sommerferiekaffe					

10.30

Gudstjeneste							Osted

JUNI
Allerslev
Osted

AUGUST
Søndag d. 4.
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