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Bladet i bogen
sig vender

5. maj-stenen ved Osted Fri- og Efterskole.
Foto Bo Nygaard Larsen
Tekst Christian Balslev-Olesen

Bladet i verden sig vender,
som lykkespil,
under usynlige hænder,
som Gud det vil.
Bladet, som Herren det ville,
vendte sig tit,
når det gik Danmark ilde,
vendte sig blidt.
Når vi i år kan fejre 100-året for Genforeningen og 75-året for
befrielsen, så sker det på et bagtæppe af krige, død og ødelæggelse.
Op mod 30.000 sønderjyder deltog i 1. Verdenskrig på tysk
side. Sønderjylland havde været tysk siden nederlaget i 1864, og
det betød, at unge danske mænd i regionen måtte gøre tjeneste i
kejserens hær. 6.000 af dem mistede livet for en sag, der ikke var
deres.
Under 2. Verdenskrig blev mere end 6.000 danskere deporteret
til kz-lejr i Tyskland. Deportationerne startede den 1. oktober
1943, umiddelbart efter den danske regering var gået af. Først
jøderne og kommunisterne, derefter modstandsfolk, kriminelle,
såkaldte ’asociale’ og politifolk.
Både 1. og 2. Verdenskrig er så voldsomme og ødelæggende og
ufattelige for os nu, hvor vi oplever at leve i den længste periode
uden krig på dansk grund nogensinde.
Der er rigtig mange grunde til at markere de to jubilæer. Stand-

se op, huske, fortælle og mindes de ofre og lidelser, der ramte så
mange.
Det er også en anledning til at se og forstå og indse, hvad der kom
ud af krigens kaos. Det som skete, da »Bladet i bogen sig vender«.
»Genforeningen i 1920 blev en af de allerstørste og mest glædelige begivenheder i Danmarkshistorien,« som historikeren Hans
Schultz Hansen siger.
Med Genforeningen blev Danmark for første gang en nationalstat. Der blev overensstemmelse mellem den danske stat og
det danske folk. Det moderne Danmark, som vi kender det i dag,
geografisk og folkeligt blev skabt. Derfor er Genforeningen med
til at præge os og definere, hvem vi er som danske.
Grænselandet i dag og Genforeningen er blevet et forbillede for
hele verden til inspiration for andre grænseegne, der er præget af
konflikt.
Ud af 2. Verdenskrigs rædsler kom også noget nyt. De Forenede Nationer blev grundlagt 24. oktober 1945. Som det hedder i
indledningen til FNs formål:
»Vi folkene i De Forenede Nationer er besluttet på at redde
efterfølgende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vores
levetid har bragt ufattelige lidelser til menneskeheden, og vi bekræfter troen på grundlæggende menneskerettigheder.«
Vi har god grund til også at fejre og holde fast i det som »vendte«, som kom ud af de to verdenskrige.
Genforeningen handler om nye grænser og nye muligheder.
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Fotos Henrik Dons Christensen, Bo Nygaard Larsen, Nationalmuseet
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Biskop Peter Skov-Jakobsen

Sådan husker vi befrielsen
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Ole Sivertsen om befrielsen

Læs årets påskeprædiken
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I år fejrer vi 100-året for genforeningen og 75-året for befrielsen. I
dette interview fortæller Peter Skov-Jakobsen, biskop over
Københavns Stift, nærmere om de to begivenheders betydning.

Ole Sivertsen voksede op under besættelsen og med de restriktioner og rationeringer, den førte med sig. I dette interview ser han
tilbage på de fem forbandede år og på befrielsen.

Levende ord udkommer tre gange årligt og udgives af
Osted Valgmenighed
Redaktion Dorte Thorgaard Petersen (ansvarshavende),
Klara Korsgaard, Laura Lundager Jensen, Christian
Balslev-Olesen Korrektur Annette Møller
Layout Nygaard kommunikation
Tryk Vestergaards Bogtrykkeri A/S

Befrielsen betød frihed og nye muligheder. Fire medlemmer af
Osted Valgmenighed fortæller her, hvordan de oplevede de glade
dage i maj 1945.

Valgmenighedspræst Laura Lundager Jensen trækker i sin
påskeprædiken spor til både Aksel Sandemose og Søren Ulrik
Thomsen.

Oplag 400 eksemplarer
Næste nummer udkommer den 1. august
Deadline er den 1. juni
Forside Ole Sivertsen ved nedkastningstræet
Foto Bo Nygaard Larsen
www.ostedvalgmenighed.dk • mød os på Facebook
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Biskop Peter Skov-Jakobsen

Man kan ikke sådan
tage hjertesproget
ud af et menneske
I år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet
med Danmark. For Peter Skov-Jakobsen, biskop over
Københavns Stift, er det værd at fejre - både som
begivenhed og som eksempel på respekten for hinanden.
Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Henrik Dons Christensen

D

et handler om det utænkelige, der
pludselig bliver det tænkelige og
det mulige. Sønderjyllands genforening med Danmark, som blev effektueret den 15. juni 1920, har så mange lag.
Det ved Peter Skov-Jakobsen, biskop over
Københavns Stift, der ved flere lejligheder
har talt og skrevet om netop denne historiske begivenhed.
For eksempel ved den store genforeningsgudstjeneste den 12. januar i Københavns Domkirke, hvor han prædikede for
blandt andre kongehuset og regeringen.
»Genforeningens historie er i sin nøgternhed og vanskelighed gribende, og den
er selvfølgelig omstridt. Grænselandet er
præget af, at kulturer filtrer sig sammen,
at sprogene er mangfoldige med dansk,
tysk, sønderjysk, plat og frisisk. Det er
spændende og modsætningsfyldt, og det
enkelte liv kan snart få knubs,« siger Peter
Skov-Jakobsen.
Og det fik det. I 1864, hvor Danmark
tabte Sønderjylland til Tyskland, blev der
vendt op og ned på tilværelsen for mange.
Det, der før var naturligt som eksempelvis
at gå til en dansk gudstjeneste, blev nu
forbudt, og Tyskland krævede frem for

”

alt, at deres nye landsmænd skulle kaste
danskheden af sig.
»For mange i den nordlige del af Slesvig,
som vi kalder Sønderjylland, var dét med
den tyske nationalitet og følelse aldrig
blevet lukket ind i hjertekammeret. Deres
modersmål var dansk. Nemt havde det
ikke altid været. Hjertesproget kan man
ikke sådan tage ud af et menneske. Der
er fortællinger og historieopfattelser, der
hænger fast, og som går videre fra generation til generation, lige meget hvor grænsen
lægger sig,« siger Peter Skov-Jakobsen.

eningen helt forstod, hvad det vil sige at
være skilt fra sit modersmål, og hvilken
længsel dét bragte med sig,« siger Peter
Skov-Jakobsen - og kommer med en sammenligning med 2. Verdenskrig:
»I det 20. århundrede blev vi virkelig
vidne til både det smukkeste og til hæslighedens vanvid. Vi lærte noget om demokratiets skønhed. Vi lærte også noget om
diktaturernes tarvelighed, menneskeforagt,
om hemmeligt politis nederdrægtighed,
om fanatismens døve og blinde vrede.«

6.000 blev dræbt på slagmarken

Af samme grund hylder han det nuværende samarbejde og den gensidige forståelse,
der er, mellem det tyske mindretal i Danmark og det danske mindretal i Tyskland.
»Efter genforeningen var der heldigvis
fra begyndelsen en bevidsthed om, at der
også var blevet skabt mindretal på begge
sider af grænsen. Højskolebevægelsen og
demokratiet havde efterladt en klar opfattelse af, at trods national kamp og sprogstrid måtte man give menneskene lov til at
tale det sprog, som stod deres hjerte nært.
Én stor lykke og sikkert også et samlende
moment er, at sønderjysk er det fælles mål.

Det blev især tydeligt i forbindelse med 1.
Verdenskrig.
Her blev 30.000 unge slesvigske mænd
indkaldt til at gøre tjeneste i den tyske hær.
6.000 af dem blev dræbt på slagmarken, og
det satte så dybe spor, at det stadig prægede familierne efter genforeningen.
»Jeg tror aldrig, det gik helt op for Danmark nord for Kongeåen, at der med genforeningen kom mennesker, der var præget
af sorg over død og tab og meningsløshed,«
siger Peter Skov-Jakobsen og fortsætter:
»Jeg tror heller ikke, at vi med genfor-

Mindretallenes betydning
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Selvfølgelig skulle der være tyske skoler, biblioteker og kirker, for netop
åndsfriheden skulle præge det fælles liv,« siger Peter Skov-Jakobsen og
fortsætter:
»Intet er mere naturligt end at elske sit land, sit sprog og være dybt
taknemmelig mod sin kultur. Den polskfødte jøde Zygmunt Baumann
har formuleret et håb, som jeg vil håbe kan åbne vores danskhed, tyskhed
eller engelskhed. Han skriver et sted, at vi nu for første gang kan opelske
en nationalfølelse, der kan glæde sig over sit, men ikke lægge afstand til
dén med en anden nationalitet, et andet sprog, en anden kultur.«
Med sin bestyrelsespost i Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK,
som Dansk Kirke i Sydslesvig er en del af, kender Peter Skov-Jakobsen til
grænselandets muligheder og udfordringer.
»Mindretallene nord og syd for grænsen er blevet en del af vores nationer. De er blevet brobyggere, og de er blevet foregangsmennesker i et
Europa, hvor dét med grænser, nationalitet og kultur ofte er vanskeligt.
De er blevet en del af vores nationer og vores selvopfattelse. For mig er
de en del af skønheden i grænselandet, en del af forunderligheden, en del
af det modsætningsfyldte, en del af glæden og legen i det nationale, i det
kulturelle og mellem menneskene, der er på vej,« siger Peter Skov-Jacobsen.

Lad de små børn ...
I den prædiken, han holdt ved genforeningsgudstjenesten, sammenlignede han den nødvendige rummelighed for andre med
Jesu ord om, at børnene skulle komme til ham.
»På Jesu tid hørte det til den fromme mands bøn, at man
dagligt takkede Gud for ikke at være blevet hedning, fjols
eller kvinde. Derfor var det også en uhyrlighed at komme
anstigende med børn, for de var slet ikke noget,« siger Peter
Skov-Jacobsen og fortsætter:
»Jesus kunne have givet disciplene ret i deres forargelse
over børnene og deres leg, og han kunne have sendt dem
hjem til deres mor og far, hjem til deres ophav, hjem til
deres nation, deres religion, deres kultur. Det gjorde han
ikke. Vi har noget fælles for, sagde han. Vi har Guds
rige foran os, og det er glædens mål, det er legens mål.«
Igen trækker Peter Skov-Jacobsen en streg til sameksistensen.
»Vi som er flertal skal lære os ikke at være bænkevarmere, for vi skal med i legen - med i forundringen
og forbløffelsen. Vi kan lege os ind på hinanden, og alt
tyder på, at resultatet af den leg er afgørende for freden
i Europa og i verden,« siger han og fortsætter:
»Kan vi finde ud af at elske vort land, være europæere med agtelse for hinanden og indtage vores plads
som verdensborgere? Vil vi turde gå over grænser?
Tør vi sætte grænser for andet? Jeg håber, at den kærlighedens leg og det letsind, der begyndte ved tidernes
morgen, og som blev udtrykt af Guds menneskelige
ansigt på jorden, Jesus, vil give os glæde, latter og
fantasi, for at det ikke må ende som Kresten Andresen, der omkom i slaget ved Somme, skrev hjem i et
brev om krigens kendsgerning: »Et menneskeværk,
der ikke kan tøjles.«
5
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Vi skal huske
at sætte pris på
vores frihed
Han husker tydeligt den dag, Tyskland
besatte Danmark. 87-årige Ole Sivertsen,
Osted, fortæller her om de fem
forbandede år og om
glæden ved at få sin frihed tilbage.
Tekst og foto
Bo Nygaard Larsen

D

er er så mange tråde, der
skal forbindes, og så mange
tanker, der skal sættes på
plads. Det ved om nogen
Ole Sivertsen, der i løbet
af sit 87-årige liv har prøvet så meget.
Måske netop derfor holder han sig
sjældent tilbage med at fortælle uddrag af
sin tilværelse, der i de unge år nok førte
ham til USA og England, men som dybest
set er solidt plantet i den fædrene muld på
Mannerup Møllegaard i Osted.
Det er da også her, vi står denne fredag
eftermiddag i februar.
Ole Sivertsen med en let hovedbeklædning, der nærmest er blevet hans signatur,
og en stok, der hellere end gerne udpeger
det, der er, og det, der var engang. Som for
eksempel den vognport, som nedbrændte
en novemberdag i 1944. Det var her, at
hans far opbevarede både køretøjer og
våben for modstandsbevægelsen, og det var
her, at den 11-årige Ole en dag blev lidt
for nysgerrig.
»Mine forældre var ikke direkte involve-

”

ret i modstandsbevægelsen, men de hjalp
de aktive på forskellig vis. Overfor mig var
de ret åbne omkring det, og jeg var da også
vant til at se forskellig aktivitet på gården.
Alligevel blev jeg noget chokeret, da jeg
en dag åbnede bagagerummet på en af de
biler, der holdt i vognporten. Den var fyldt
med maskingeværer. Det var altså noget af
et syn for en dreng som mig, og jeg løb da
også straks ind og sagde det til min mor.
Men hun gav mig strenge ordrer om ikke
at sige det til nogen,« siger Ole Sivertsen.

Den 9. april
Han slår en streg i jorden med sin stok og
ser tilbage på besættelsesdagen den 9. april
1940.
»Jeg husker tydeligt den tirsdag morgen,
tyskerne kom. Vi blev vækket tidligere
end normalt, og vi mærkede straks, at der
var en uro i huset. Over os hørte vi den
voldsomme larm af tyske flyvere, og ude på
hovedvejen vrimlede det med militære køretøjer. Stemningen var trykket, for mine
forældre var da også meget bekymret for,

hvad der skulle ske,« siger Ole Sivertsen og
fortsætter:
»Allerede den første dag var det ved at
gå galt. Sammen med nogle karle var min
far ved at hugge kvas med en maskine,
han lige havde købt sammen med nogle
andre gårde. Det store opbud af mænd fik
en tysk pilot til at tro, at de ville skyde fly
ned, og derfor fløj han i en cirkel omkring
vores gård, indtil det gik op for ham, at
der ikke var fare på færde. Men min far og
de andre mænd nåede at blive bange for at
blive beskudt.«

Restriktioner og rationeringer
Ole Sivertsen var syv år, da Danmark blev
besat. I sin bog Leg og pligt, som han
udgav på eget forlag for nogle år siden, beskriver han blandt andet forholdene under
besættelsen.
»Der var restriktioner på, hvad man
måtte sige og mene, og hurtigt kom der
rationeringer på de mest efterspurgte varer.
Det gjaldt også benzin, så biler blev klodset op, Hvalsøbilen til Roskilde måtte køre
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Ole Sivertsen foran Mannerup Møllegaard i Osted. Gården er hans fødehjem,
og det var her, han oplevede besættelsen af Danmark.

på gas, og hestevognene blev fundet frem
igen,« siger Ole Sivertsen og fortsætter:
»Det var fem forbandede år med indskrænkede muligheder, med restriktioner og med rationeringer. Jeg fulgte selv
meget med i besættelsen og det, der skete
rundt om i landet. Vi talte ikke pænt om
tyskerne. Nej, vi skældte ud på dem, for de
havde jo taget vores land og vores frihed.«

Modstanden
På den måde var det let at mobilisere lokalbefolkningen til modstandsbevægelsen.
Ikke mindst efter den 29. august 1943,
hvor tyskerne opløste den danske hær.
»Det var den direkte årsag til, at flere og
flere meldte sig til modstandsbevægelsen.
Det var som om, at folk nu havde fået nok,
og at man vidste, at vi kun kunne vinde
krigen, hvis vi stod sammen,« siger Ole
Sivertsen.

Trods sin unge alder gjorde han det,
han kunne. På markerne ved Osted havde
tyskerne bygget en telegraflinje.
»Vi drenge, og jeg var vel 11-12 år, gik
ud til telegrafpælene, fandt nogle sten og
kastede til måls efter de hvide
porcelænskopper, der isolerede ledningerne. Vi bildte os ind, at vi ødelagde en hel
masse, selvom vi nok ikke gjorde det, når
det kom til stykket. Men for os var det vigtigt at vise, at vi var på sabotørernes side,«
siger Ole Sivertsen.
Måske han fik nogle staldtips derhjemme. Hans forældre husede ofte modstandsfolk, der var gået under jorden for den
tyske besættelsesmagt. Det skete også den
19. september 1944. Her blev de danske
politibetjente anholdt af tyskerne. De fleste
blev sendt til uvis skæbne i koncentrationslejre, mens andre nåede at flygte.
»To af dem kom til vores dør. De spurg-

te, om de måtte sove hos os natten over,
hvilket de naturligvis fik lov til,« siger Ole
Sivertsen.

Træet i skoven
»Det står herhenne.«
Ole Sivertsen fører an på vores tur i
Bidstrup Skovene ved Hvalsø. Vi er ved
resterne af det træ, som i dag fungerer
som et minde over de allieredes våbennedkastninger. Nogle gange, hvis ikke ofte,
hang faldskærmene, der bar varerne, fast i
trækronerne, og i de tilfælde måtte frihedskæmperne mere eller mindre save grenene
over. Derfor har træet i dag en form med
ingen grene og en stamme, der mere eller
mindre er gået i sig selv.
»Det her sted har stor betydning for et
stort område. Nogle af de våben, der blev
gemt hos os, blev kastet ned her,« siger Ole
Sivertsen og fortsætter:
7
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Den tragiske
hændelse
i Sorø

H

an har så meget at
berette. Om folk på
egnen, der enten var
nazister eller blev taget af dem
til uvis skæbne. Men én hændelse vender Ole Sivertsen tilbage
til igen og igen ...

Ole Sivertsen ved nedkastningstræet i Bidstrup Skovene ved Hvalsø.

»Jeg var aldrig med herude. Det var alt for farligt, for dem,
der hentede våbnene, gjorde det med livet som indsats,« siger
Ole Sivertsen.

Den store begejstring
Vi er tilbage på Mannerup Møllegaard. Det er her, Ole Sivertsen er født og opvokset og har arbejdet det meste af sit liv. I
1999 afhændende han og hans hustru, Tove, gården til sønnen
Peter. Siden har de boet i en villa blot få hundrede meter fra
gården.
Jeg kommer her hver dag og hjælper til,« siger han og peger
op på det gule stuehus.
Det var derinde, jeg hørte frihedsbudskabet,« siger han så.
»Jeg blev enormt begejstret for befrielsesbudskabet. Vi råbte
hurra og løb ud ad dørene og mødte naboerne, som vi delte
begejstringen med. Jeg var 12, da befrielsen kom. Jeg syntes,
det var en fantastisk dag, og jeg havde fulgt krigshandlingerne
ligeså meget som de voksne,« siger Ole Sivertsen.
Dagen efter lød kirkeklokkerne over Osted og omegn. Rygtet
gik, at der blev kaldt til gudstjeneste, og folk skyndte sig af sted
i det tøj, de nu engang havde på.
»Man slap hvad man havde i hænderne for at mødes i kirken.
Det var en skøn gudstjeneste, hvor vi sang kendte salmer, og
hvor vi sammen glædede os over befrielsen,« siger Ole Sivertsen.
For ham er det vigtigt, at man bliver ved med at fejre den
genvundne frihed.
»Vi skal blive ved med at markere befrielsen. Vi skal glæde os
over det, vi har i dag. Det var en glædelig begivenhed, for det
var ikke en selvfølge, at de allierede vandt. Frihed er ikke noget,
der er givet, og her i 75-året for befrielsen skal vi fejre vores
frihed.«

Det er lørdag den 5. maj 1945
omkring middagstid. En Ford
V8 Cabriolet årgang 1937 er i
høj fart på vej fra Roskilde mod
Korsør.
I den sidder de fire erfarne modstandsfolk Jens Erik
Clausen, Erik Andersen, Knud
H. Andersen og Børge T. W.
Olesen, der nok glæder sig over
befrielsen, men som også ved, at
det ikke er ovre endnu.
Der er stadig bevæbnede
nazister og sympatisører, og ikke
mindst Gestapos folk skal man
være varsomme med.
Derfor er stemningen overalt i
landet anspændt. Via telefonnettet går rygtet, at den rappe Ford
bliver ført af Gestapos folk, og
at den for enhver pris skal bringes til standsning. I de første timer efter befrielsen er der ingen,
der stiller for mange spørgsmål,
og derfor får misforståelserne lov
til at vokse. Konsekvensen bliver
fatal. Da bilen om eftermid-

dagen når Albertikrydset ved
indkørslen til Sorø, bliver den
mødt af massive skudsalver.
Bilen bliver gennemhullet, tre af
modstandsfolkene bliver dræbt,
mens den fjerde kort tid efter
dør af sine kvæstelser.
De fire afdøde bliver opfattet som landsforrædere. Indtil
dagen efter, hvor sandheden
kommer frem. Ved en ulykkelig
fejltagelse har man skudt og
dræbt sine egne.
Ole Sivertsen kan ikke slippe
historien. Ikke mindst fordi man
mener, at den bil, de fire kørte
i, i perioder havde sin plads
i vognporten på Mannerup
Møllegaard.
»De brugte den i forbindelse
med deres afhentninger ved nedkastningstræet, så det var en vigtig bil,« siger Ole Sivertsen, der
ikke mener, at drabene i Sorø
var et enkeltstående tilfælde.
»Begejstringen over krigens
slutning fortsatte længe, men i
glædesrusen gik det flere steder
næsten for vildt og voldsomt
for sig. Nogle folk, som under
krigen havde ytret sympati for
nazismen, fik en hård behandling uden rettergang,« siger han.

Den sønderskudte Ford V8 Cabriolet i Sorø.
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Afstemningsdagen
Kai Michelsen, Orupgaard, fortæller her om
den dag, hvor Sønderjylland stemte sig hjem
til Danmark. Den forudgående 1. Verdenskrig
kostede hans familie dyrt.
Tekst Kai Michelsen

Kai Michelsens far måtte
meget mod sin vilje
trække i den tyske uniform
under 1. Verdenskrig.

I

mit sønderjyske barndomshjem
var den 10. februar en vigtig dag at
mindes. Det var mindedagen for
afstemningen i 1920.
Mit hjem var en gård, som lå seks
kilometer øst for Tønder og fem kilometer nord for den nuværende grænse. Vi
havde 21 køer, og der var to skorstene på
stuehuset.
Begge mine forældre kom fra gamle
danske slægter, og der blev talt sønderjysk
hos os. Hos andre familier i sognet, som
var hjemmetyskere, blev der talt tysk.
Min mor var født i 1904 og min far i
1896. De havde begge deres barndom i
Sønderjylland, der siden 1864 havde hørt
under Tyskland. Det betød, at de i hele
deres skoletid kun var blevet undervist
på tysk, og undervisning på dansk var
forbudt.

Min morfars død
Så kom Første Verdenskrig i 1914, og den
ændrede alt i hverdagen. Våbenføre mænd
blev indkaldt til tysk militærtjeneste uanset
nationale tilhørsforhold.
Min morfar blev straks indkaldt ved krigens start i august 1914. Han var 35 år og
skulle gøre tjeneste som vagt for russiske
krigsfanger på øen Sild – relativt tæt på
hjemstavnen.

Men allerede i december kom han syg
hjem. Han var blevet smittet med sygdommen rosen og døde natten til den 14.
december 1914 – på min mors ti-års-fødselsdag.
Hendes mor, som var gravid, sad tilbage
med fire børn og ansvaret for driften af
gården.

Dilemmaet
Min farfar var død allerede i 1903, og min
farmor drev gården videre som enke. Min
far fik sin indkaldelse til krigstjeneste udsat
flere gange, fordi han bistod sin mor med
driften af gården.
Men i 1916 gik den ikke længere, og
indkaldelsen lå i posten. Min far var i et
dilemma: Skulle han desertere til Danmark
eller påtage sig pligten til tysk krigstjeneste,
som indkaldelsen foreskrev.
Soldatertjenesten var afskrækkende; hele
tiden kom der budskaber om faldne ved
fronten – i alt omkom 6.000 fra det nuværende Sønderjylland i første verdenskrig.
Men hvis han deserterede, afskar han sig
fra at kunne overtage slægtsgården. Min
fars lillebror havde allerede taget flugten til
Danmark: I mørke gik de ud i Vadehavet,
mod nord forbi grænsen og ind i Danmark
på den anden side af grænsen.
Som eneste søn tilbage valgte min far at

lade sig indkalde, og han overlevede to år
ved fronten i Somme, Frankrig.

Stor glæde i Sønderjylland
Ved fredsaftalen i Versailles aftaltes, at der
skulle stemmes om det nuværende Sønderjyllands fremtidige tilhørsforhold: Danmark eller Tyskland. På vores hjemegn var
spændingen stor om, hvor grænsen mellem
afstemningszonerne ville komme til at gå.
Til stor lettelse i vor familie blev grænsen
trukket lige syd for vort sogn. Og ved
afstemningen den 10. februar 1920 var der
et solidt flertal for at hele det nuværende
Sønderjylland skulle blive dansk.
I de dansksindede familier var glæden
stor i genforeningsdagene. Men for det
tyske mindretal var der ikke tale om en
genforening – for dem var det en deling af
Slesvig og en adskillelse fra deres Tyskland.
Hjemmetyske naboer var i vort hjem
ikke en del af omgangskredsen. Nu er alt
ganske anderledes: Tre af mine søskende,
som blev bosat og drev landbrug i vort
hjemsogn, omgås alle naboer.
Nu er der en positiv stemning mellem
danskere og hjemmetyskere. Ved 100-års
afstemningsfesten i år i forsamlingshuset
deltog flere hjemmetyskere – det var utænkeligt i min barndom.
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Sådan husker
jeg befrielsen

Ellen Gyldenkerne, 96 år,
Osted
Ellen Gyldenkerne er født
i Allerslev, men flyttede som
ni-årig med sine forældre til
Samsø. I 1943 blev hun ansat
som tjenestepige i Osted
Præstegård.
»Den 2. maj 1945 skulle
jeg hjem til min forældre på
Samsø. På færgen fra Kalundborg så vi, hvordan allierede
fly bombede et tysk skib. Det
var meget dramatisk, og jeg
blev bange. På den anden side
tænkte jeg, at hvis dette kunne
ske i dansk farvand, måtte
det betyde, at krigen snart var
slut,« siger Ellen Gyldenkerne.
To dage senere kom så befrielsesbudskabet over BBC.
»Jeg husker tydeligt den
lykke, der gennemstrømmede
mig, da jeg hørte budskabet,«
siger Ellen Gyldenkerne og
fortsætter.

Kirsten Frandsen, 85 år,
Osted
»Vi var kun min mor, min
far og jeg derhjemme den
aften. Vi blev himmelhenrykte
og glade, og jeg tænker, at vi
nok tog os et lille glas for at
fejre vores frihed,« siger Ellen
Gyldenkerne, der på befrielsesaftenen var 21 år.
»Jeg fulgte meget med i
krigen, og i en periode så det
ud til, at tyskerne ville vinde.
Men i 1942 vandt de britiske
styrker over Tyskland i slaget
ved el-Alamein i Egypten, og
jeg kan huske, at min far sagde,
at nu var krigen vendt. Det var
en stor glæde,« siger Ellen Gyldenkerne, der også selv fulgte
med i kirgen:
»For eksempel husker jeg
tydeligt, da de allierede styrker
gik i land i Normandiet,« siger
hun.

Under det meste af besættelsen
boede Kirsten Frandsen på
Osted Fri- og Efterskole, hvor
hendes forældre var forstanderpar.
»Den 4. maj om aftenen spillede vi børn håndbold på skolens boldbane. Vi vidste ikke,
at Danmark var blevet befriet,
før min far kom og fortalte
det,« siger Kirsten Frandsen og
fortsætter:
»Min far samlede alle, der var
på skolen, og så gik vi fra rum
til rum og rev mørklægningsgardinerne ned, også dem, som
min mor havde dekoreret med
motiver fra H.C Andersens
eventyr og klippet ud i hvidt
papir, og smed dem på et stort
bål i skolegården. Så samledes
vi alle omkring bålet og sang.«
Dagen efter blev der i Osted
Kirke afholdt en spontan guds-

tjeneste, som Kirsten Frandsen
også deltog i.
»Og jeg husker det sådan, at
vi børn i en lang periode hver
dag sad i vejgrøften og så, at de
tyske soldater gik hjem,« siger
Kirsten Frandsen.
Hun var fem år, da Danmark
blev besat, og ti år, da befrielsen kom.
»Jeg var glad for, at Danmark
blev befriet. Ganske vist var jeg
ikke gammel nok til at vide alt,
hvad der foregik, men noget
vidste jeg. Det værste var at
mærke den knugende angst,
der prægede de voksne,« siger
Kirsten Frandsen og fortsætter:
»Vi havde for eksempel en
jødisk stuepige, der henover
natten måtte flygte til Sverige.
Selvom hun kom sikkert over
Øresund, påvirkede hendes
situation os alle.«
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Fotos Dorte Thorgaard Petersen, Bo Nygaard Larsen

Ejvind Oxe, 92 år,
Himmelev
»Tyskerne er slået.«
Den 16-årige Ejvind Oxe
råber sin begejstring, da han
den 4. maj 1945 om aftenen,
dukker op hos sin morbror og
tante i Køng på Fyn. Her er
de sammen med nogle gode
naboer godt i gang med at fejre
tantens 41-års-fødselsdag.
»Nå, ja, det er godt med dig.
Det sagde du også i forgårs,«
var det nøgterne svar. Og
Ejvind Oxe måtte medgive, at
han ved den lejlighed havde
ladet sig styre lidt for meget af
et rygte.
»Så lukker vi op for radioen,
og de hører, at det er sandt,
hvad jeg har sagt. Vi skåler i
portvin, og min morbror havde
naturligvis gemt en flaske af
den ægte vare til denne særlige
dag,« siger Ejvind Oxe og
fortsætter:

Solvejg Olsen, 92 år,
Osted
»Det bliver ganske sent, da
jeg i en ganske særlig stemning
kommer hjem til mit logi.«
På det tidspunkt læste han et
præliminærkursus på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Skolen
var imidlertid blev inddraget af
tyskerne, så al undervisning var
forlagt til et lokalt gartneri.
»Normalt var der også undervisning om lørdagen, men
den 5. maj var den aflyst. Jeg
besluttede mig derfor for at
cykle de 38 kilometer hjem til
Ryslinge. Mens jeg cykler, kan
jeg høre, hvordan alle kirkeklokkerne bimler i støvregnen
- og lyder ligeså glade som alle
danskerne,« siger Ejvind Oxe.

»Vi fejrede nok befrielsen lidt
anderledes, end man gjorde det
i byerne.«
Sådan lyder det fra Solvejg
Olsen, der den 4. maj om
aftenen var i sit barndomshjem
- en gård på Vardekanten.
»Min forældre var til en fødselsdag, så jeg var alene i stuen.
Jeg var 16 år og var vant til at
høre BBC. Da befrielsesbudskabet lød, løb jeg ud på
gårdspladsen og råbte det, så
højt jeg kunne. Så kom alle
karlene og pigerne, og ikke
ret lang tid senere kom mine
forældre hjem,« siger Solvejg
Olsen og fortsætter:
»Vi var jo vestjyder, så jeg
tror ikke, at vi råbte hurra,
men vi var meget glade, for endelig havde vi fået vores frihed
tilbage.
Dagen efter var der høj sol,

og pludselig stod der en masse
mennesker ude i vores have.
Det var naboer, venner og familie, der var kommet. Min far
hejste flaget, og så sang vi Se,
nu stiger solen, Bladet i
bogen sig vender, Altid frejdig når du går og En Vinter,
lang og mørk og hård.
De følgende dage og uger
fortsatte hun sammen med
andre med at feste. Og den
24. juni havde hendes forældre sammen med andre lejet
en bus, så de kunne komme
til den store befrielsesfest på
Skamlingsbanken. Her mødte
omkring 80.000 op.
»Det var en stor oplevelse at
være med til og vidnede igen
om, hvor glade vi var for at
have fået vores frihed tilbage,«
siger Solvejg Olsen.
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Fra graven i Jerusalem. Foto Klara Korsgaard

Påskeprædiken
Tekst Laura Lundager Jensen, valgmenighedspræst

”V

ores liv er meget større, end
hvad vi vil og evner selv at
gøre.” Sådan sang vi i dåbssalmen af Christiane Gammeltoft Hansen.
Netop dét er det, påskemorgen fortæller.
At Guds kraft er altovervældende, stenvæltende og håbsindgydende. Om nogen
må kvinderne påskemorgen da have følt
det sådan, samtidig med det også må have
været voldsomt skræmmende.
For døden var indtruffet og ingens arme
skulle nogensinde igen omfavne Jesus
– deres herre, søn, ven. Og ”helvede er at
have arme, men ingen at omfavne”, som

forfatteren Jón Kalmar Stefanssons siger
i sin bog Himmerige og helvede. Hensat
i sorg havde de nu i to døgn ventet på at
kunne gøre alt det, der hører sig til og bør
gøres ved dødsfald, og endelig søndag morgen var sabbatten forbi, og de kunne gå ud
til graven. De købte salver og cremer og
gik afsted for at ordne liget, som kvinder i
evigheder har gjort før dem.
Vi genkender bevægelsen – og ikke kun
fra den morgen – men det, at når intet
mere er, som det bør være, så alligevel at
handle ud af et ”burde”. Vi kender at være
ladt tilbage - kender i hjertet billedet af

den efterladte familie. Børnene i køkkenet,
handlingslammede men alligevel på vej,
mens de leder efter burde-handlingen.
”Altid var det jo deres mor, der satte i
gang, gav ordre. Nu var hun væk. Så tager
drengen resolut pudseklude og Silvo frem.
Mor ville nok have pudset sølvtøjet. Ja og
vinduerne, lavet lister for indkøb, gæster,
opgaver. Nu var det begravelsen det gjaldt
– og selvom det ikke lignede de fester,
familien normalt gjorde i stand til – var
det jo alligevel en begivenhed, hvor mange
ville komme”.
Sådan omsætter vi sorg til handlen. Og
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sådan gik kvinderne afsted for at gøre,
hvad de burde, men kom så i tanke om
stenen. Den definitive gravsten.
Den sten, der adskiller mellem liv og
død, den sten, der spærrer. Jeg læste fornylig Aksel Sandemoses beskrivelse af at
have mistet i hans bog Murene omkring
Jeriko.
Hans søn Esben er død. Sandemose er
ikke kristen, men mærker ”stenen” og deler
på den måde forståelse med kvinderne.
»Sorgen måtte jeg arbejde mig ud af
alene – og rent fysisk måtte jeg gøre det,«
skriver han.
»Så jeg brugte et par måneder på at flytte
sten. Sten så store som pianokasser. Lærte
mig selv de kneb, man må have benyttet
sig af selv i oldtiden, når de ville ommøblere naturen.«
Ensom og ulykkelig baksede han sig ud
af sin sorg ved at flytte sten. Og selvom
denne afsindige tumlen med hushøje sten
virker grotesk, er det en heroisk livstrods,
som ingen, der har prøvet at miste én, de
holder af, tør trække på skuldrene af.
Des mere mirakuløs er fortællingen om
kvinderne, der oplever, at der ingen sten er,
der skal flyttes eller væltes. Da kvinderne
kom til graven, forventede de en Sandemosisk hushøj sten. Men de ser, at stenen var
væltet fra. Og ikke bare den fysiske sten er
væltet fra, den døde er også væk, graven er
åben, tom. Døden er tom.
Jeg var, som nogle ved, i Jerusalem for
en måned siden, hvor jeg besøgte Jesu grav
– dvs. jeg besøgte dem begge to (ingen
ved jo helt, hvor den i virkeligheden er).
Den ene er katolikkernes, kopternes og
armenernes gravkapel og den anden de
protestantiskes grav. Og selvom katolikkernes rummede pragt og stemning og røgelse
og højlydt messen, blev mit protestantiske
sind mere berørt af besøget i den luther-

ske gravhave lige uden for de nuværende
bymure. Her var også andagter og sang,
men religiøsiteten var af en helt anden art:
stilhed, andægtighed (kedeligere ville nogle
sige) og smuk. I en krog i haven lå graven,
stenen var stadig væltet fra, og man kunne
træde ind i et nøgent rum med et enkelt
symbol på væggen, men ellers kun hvidt.
Men det, der især var, var tomhed. En
tomhed, der bar betydning. Måske var det
det ord, der gjorde, at Søren Ulrik Thomsens digt Hvert år på den dato pludselig
landede i min bevidsthed. Det er ikke
langt, så I får det i dets fulde længde:
Hvert år på den dato
der tilfældigvis blev din
fødselsdag
tager vi med toget til Århus
for at besøge din grav
som nu engang er det sted her i
verden
hvor du ikke er.
På turen op gennem byen køber
vi blomster
og taler som på enhver anden
dag
indtil vi står foran stenen.
Og på vej tilbage regner det altid.
Eftersom intet af dette giver
mening
og alligevel finder sted
må det være af største betydning.
»Din grav som nu engang er det sted her i
verden hvor du ikke er«.
Det var dét, kvinderne oplevede påskemorgen. Graven var det sted, hvor Jesus
netop ikke var.
De oplevede, hvad kristne siden har fået
lov at opleve. Hver især har vi vores sten på
kirkegårde, steder, vi opsøger på mærkedage og andre dage, netop for ikke at finde

den, vi søger, og netop det er betydningsbærende. Alt det gjorde Påskemorgen.
Alt blev vendt om for kvinderne. Stenarbejdet var væk, graven var tom, alt det,
kvinderne antog de med sikkerhed stod
overfor, var ikke mere.
En rystende oplevelse når ens fornuft og
verdensopfattelse overtrumfes af virkeligheden. Men derfor netop betydningsbærende. Sådan er påskens evangelium.
Påskemorgen sættes vi til at se, at der ikke
er nogen sten, tage til os at stenen allerede
er væltet fra. Og ikke på grund af egne
evner, salveindkøb, pudsen sølvtøj, stenflytningsteknikker og anden bearbejdelse
af sorg. Men væltet fra en gang for alle,
da Gud påskemorgen rakte sig mod os og
lagde betydning i betydningsløsheden.
Når vi oplever, som kvinderne måtte
opleve, at stå med armene ned langs siden
i det helvede, hvor der ikke er nogen at
omfavne, skræmte og usikre, omfavnes vi
af den fortælling.
Fortællingen om at stenen er væltet fra allerede før vi når frem – endda allerede før
vi overhovedet når frem til selv at tænke på
og tro, vi skal gøre det.
Påske er, at vi flyttes fra livets tomhed til
at måtte tro på dødens tomhed og mærke
os omfavnet af livet på trods - omfavnet af
forår og sol og menneskers smil, og sådan
få mod til at tro ”at vores liv er meget større, end hvad vi vil og evner selv at gøre”.
Og at det finder sted, selvom det ikke
giver mening, er netop det, der er af største
betydning.
Glædelig påske.
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Nyt fra
valgmenigheden
Privatlivspolitik for
Osted Valgmenighed
Der trådte en ny persondataforordning i kraft den 25.
maj 2018. Det har betydet, at vi som menighed er
blevet mere opmærksomme på, hvordan vi opbevarer
medlemsoplysninger elektronisk.
Så styrelsen har nu udarbejdet en privatlivspolitik,
som bruges til at oplyse medlemmerne om, hvordan
menigheden håndterer personoplysninger. Alle opfordres til at læse politikken, som ligger på valgmenighedens hjemmeside, www.ostedvalgmenighed.dk.
I politikken kan man blandt andet læse om, hvilke
personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvad det enkelte
medlems rettigheder er i den forbindelse.

Efterlysning af fotos
fra menighedens liv
I redaktionen af Levende Ord mangler vi ofte fotos fra
Valgmenighedens arrangementer, kirker m.v. Hvis et
eller flere medlemmer har gode fotos liggende eller tager nogle fremover, elektronisk, må I gerne sende dem
til Dorte Thorgaard Petersen (e-mail dortethorgaard@
gmail.com) til brug i kommende numre af Levende
Ord, hjemmesiden eller andre steder, hvor vi har behov
for at illustrere noget fra Osted Valgmenighed.

Allerslev Kirke. Foto Bo Nygaard Larsen.

Samtalesalonen om liturgi
den 2. februar 2020
Hvad gør en gudstjeneste? Laura Lundager Jensen fortalte om gudstjenestens opbygning såvel praktisk som historisk. Vi lærte om teksternes
rækkefølge. Hvordan salmevalget og musikken understøtter og supplerer
det sagte. Og vi hørte om flere tusinde års kirkehistorie, som kommer til
udtryk i gudstjenestens form.
Bagefter diskuterede vi, hvad en gudstjeneste gør, og hvad den gør
ved os. Der sker os noget i mødet med Guds ord. Vi får et åndehul fra
hverdagen og noget nyt at gå ud i verden med.
Vi kom vidt omkring. Både i de værdibårne, men også de praktiske
luftlag. Skal vi f.eks. hilse på hinanden inden gudstjenesten? Skal vi sige
med på Trosbekendelsen og Fadervor? På årsmødet fredag den 17. april
vil styrelsen sige mere om dette arbejde.

Vi søger kaffebryggere
til efter gudstjenesterne
Mange af os sætter stor pris på den kop kaffe, der ofte serveres efter
gudstjenesten. Vi er imidlertid kommet i bekneb for kaffebryggere.
Så alle, der kan afse lidt tid til det inden gudstjenesten, må meget gerne melde sig hos Inge
Kølle, med besked om, hvornår I har mulighed for at tage tre kander kaffe med,
mælk samt evt en småkage til.
I kan se de kommende fire måneders gudstjenester på bagsiden af
bladet – men I må også meget gerne melde ind, hvis I kan i efteråret,
også. Inge koordinerer, hvem der
medbringer hvornår.
Så meld jer meget gerne på
Inges e-mail ingekolle@gmail.com
– husk at oplyse telefonnummer, så
hører I fra hende.

Sådan
bestiller
du
kirkebil
Der er indgået aftale med Dantaxi om
kirkebil til Valgmenighedens gudstjenester
for medlemmer, der ikke på anden vis har
mulighed for at transportere sig til og fra
gudstjeneste. Hvis man ønsker at bruge
kirkebil til en gudstjeneste den kommende
søndag, skal man ringe 4x48 – gerne senest
fredag før 14.00.
I telefonen oplyser man, at det drejer sig
om kørsel for Osted Valgmenighed, sin egen
adresse samt tid og sted for gudstjenesten.
Så bliver man kørt fra sin bolig til kirken
og retur. Regningen bliver sendt direkte til
betaling i Valgmenigheden, så der skal ikke
lægges ud.

14

LevendeOrd1-2020.indd 14

16.03.2020 12.36

Arrangementer

Skærtorsdag
med Mette Geil
Torsdag den 9. april kl. 16.30
i Allerslev Kirke og Osted Kulturhus

Årsmøde
i Osted Valgmenighed

Fredag den 17. april 2020 kl. 17.00
Osted Fri- og Efterskole

Vi har inviteret Mette Geil, tidligere valgmenighedspræst i Osted, nuværende
præst i Rødding Frimenighed, til at holde gudstjeneste for os skærtorsdag.
Gudstjenesten er kl. 16.30 i Allerslev Kirke. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Osted Kulturhus med den obligatoriske lammegryde.
I anledning af 100-års-jubilæet for genforeningen fortæller Mette Geil herefter om de soldater fra Rødding Frimenighed, der faldt under 1. Verdenskrig.
Rødding var på det tidspunkt underlagt Tyskland, og mange danske unge mænd
måtte i krig ikke for fædrelandet, men for »pligtens tunge åg«, som der står på
en mindesten.
Foredraget tager udgangspunkt i breve mellem familier i Rødding og et par af
de udsendte unge mænd.

Program

Kl. 17.00 Generalforsamling
Kl. 18.30 Middag
Kl. 21.00 Sangtime over to generationer med
Daniel og Christian HougaardJakobsen
Kl. 22.00 Kaffe, kage og samtale

Kirkevandring
Søndag den 3. maj kl. 8.00
Fra Allerslev Kirke til Osted Kirke

Tilmelding til spisning til
Inge Kølle
E-mail ingekolle@gmail.com
Tlf 2925 4041
senest den 10. april 2020.

Dagsorden til generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
Beretning fra formanden, præsten og menighedsrådsrepræsentanterne
Regnskab 2019
Fastsættelse af medlemsbidrag for 2021
Indkomne forslag
5a. Forslag til ændring af vedtægter (forslag
lægges på valgmenighedens hjemmeside 14
dage før mødets afholdelse)
Valg af tre medlemmer til styrelsen På valg:
Isabel Hansen, Tina K. Kjærsgaard, Per
Rasmussen. Valgene gælder for to år.
Valg af to suppleanter til styrelsen På valg:
Iris Gyldenkærne og Erik Østergaard.
Valgene gælder for ét år.
Valg af revisor. På valg er Per Kalle.
Valg af revisorsuppleant. På valg er Geert
Andersen. Valget gælder for ét år.

Skjoldungstien her ved Allerslev. Foto Bo Nygaard Larsen.

Før gudstjenesten den 3. maj inviterer
vi til tematisk kirkevandring fra Allerslev Kirke. Vi afgår kl 8.00 og går ad
Skjoldungestien til Osted Kirke, hvor
vi har gudstjeneste kl. 10.30.
På turen drøfter vi dagens tekst fra
Johannesevangeliet kap. 14.1-11, hvor
Jesus siger ”jeg er vejen, sandheden og
livet”.
Undervejs gør vi holdt ved interes-

sante historiske steder, hvor tidligere
lærer på Osted Fri- og efterskole Erik
Kildegård Rasmussen, fortæller om
livet på egnen, som de har sat sig spor i
landskabet siden stenalderen.
Vi regner med at være fremme i så
god tid til gudstjenesten, så vi kan nå
en kop kaffe og lidt brød.
Tilmelding ikke nødvendig.
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Alsangsstævne
i Osted
Mandag den 4. maj kl. 19.30-21.00

S

om en markering af 75-året for befrielsen afholdes der Alsangsstævne i Osted.
Alsang er betegnelsen for en rækkes
fællessangstævner, der fandt sted under den
tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig. Til stævnerne samledes tusindvis af
deltagere om at synge fædrelandssange for at
give udtryk for sammenhold mod besættelsesmagten.
Vi tager traditionen op for at markere befrielsesjubilæet og for samtidigt at markere,
at sammenhold og fællesskab stadig er vig-

tigt for alle. Vi mødes i hallen på Osted Friog Efterskole og synger fra Højskolesangbogen. Undervejs vil der være vidneberetninger
fra befrielsen. Der vil være mulighed for at
købe kaffe/te/kage samt øl/vand.
Arrangører: Osted Fri- og Efterskole, Osted
gymnastik- og idrætsforening, Osted Bylaug,
Osted Sognemenighed, Osted handel,
Osted Kulturhus, Osted Frikirke og Osted
Valgmenighed.

Konfirmandgudstjeneste

Højskoleaften med
Bjørn Nørgaard

Bjørn Nørgaads gobeliner på Christiansborg.. Foto Thorkild Jensen

Onsdag den 6. maj kl. 17.30
Osted Kirke

Onsdag den 13. maj kl. 19.30
Osted Fri- og Efterskole

Årets konfirmander inviterer til gudstjeneste.
Gudstjenesten er afslutning på årets konfirmationsundervisning, før konfirmationen sætter det
endelige punktum.
Vi starter kl. 17.30 i Osted Kirke. Konfirmanderne vælger selv tema, salmer og musik til
gudstjenesten og står selv for gennemførslen. Kom
og vær med – det bliver festligt.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning for alle.

Billedhugger og professor Bjørn Nørgaard taler i anledning af genforeningsjubilæet om at fortælle Danmarks historie gennem kunst.
Foredraget tager udgangspunkt i Bjørn Nørgaards 17 gobeliner om
Danmarks historie ophængt på Christiansborg. Gobelinerne var Dansk
Industris gave til Margrethe 2. i anledning af majestætens 50-års-fødselsdag.
Aftenen slutter med fællessang ved skolens genforeningssten i anledning af 100-års-dagen for Danmarks genforening med Sønderjylland
den følgende dag.
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Gæsteprædikant
pinsedag

Årsmøde
I Genforeningens tegn

Pinsedag, søndag den 31. maj, kl. 10.30
Osted Kirke
Prædikanten pinsedag er nyuddannet teolog,
Rasmus Jensen.
Han er ansat som stiftspræst i Helsingør
Stift og er desuden ansat af Grundtvigsk
Forum med den opgave at finde grundtvigske
kandidater til det kommende menighedsrådsvalg.

Grundlovsmøde i
præstegårdshaven
Grundlovsdag, fredag den 5. juni kl. 15.00
Præstegårdshaven, Osted
Grundloven fejres igen i år med teltmøde i haven på Langetoften
1. Grundlovstaler er borgmester for Beskæftigelse og Integration i
Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (Venstre).
Vi begynder med talen kl. 15.00 med efterfølgende diskussion.
Herefter er der kaffe og grundlovskringle samt et mindre
musik- og sangarrangement. Mødet slutter
med fælles spisning med mad fra buffet.
Alle bedes medbringe en ret til
buffeten. Drikkelse kan købes.

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder
»I Genforeningens tegn«
6.-7. juni
Rødding og Bovlund
I 100-året for Genforeningen kan årsmødet i vores forening
naturligvis kun ligge i Rødding og Bovlund, der er gået
sammen om et fornemt program denne weekend.
Glæd jer til et besøg i Skibelund Krat, to aktuelle foredrag
ved generalsekretæren i Grænseforeningen Knud Erik
Therkelsen og historiker Jørn Buch,
Genforeningskoncert med Zenobia og museumsinspektør
Elsemarie Dam-Jensen, generalforsamling med formand
Laura Lundager Jensens beretning og sidst, men ikke
mindst, gudstjeneste i Bovlund Kirke med Sten Kaalø.
Læg dertil en skøn festmiddag lørdag aften med indlagte
hilsner fra formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten M.
Andersen, solnedgangstur på højskoleengen i Rødding, og
du har et program, der var værd at vente 100 år på.
Et udførligt program kommer på foreningens hjemmeside
ca. 1 marts,
www.friegrundtvigske.dk
Vel mødt.
Pris:
Valgmenigheden betaler for møde (med middag m.m.).
Vi arrangerer fælles transport, men overnatning skal man
selv sørge for (men vi kan jo hjælpes ad).
Tilmelding til Laura Lundager Jensen senest den 1. maj.
17
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Højskoledage
på Gotland
2. - 6. september

Foto Heiner Ank

V

algmenigheden arrangerer i år rejse til Gotland i Sverige.
Gotland ligger midt i Østersøen og har en indviklet og
meget spændende historie.
Arkæologiske fund tyder på at Gotland allerede i vikingetiden
var en vigtig mellemstation for handelen mellem Skandinavien
og landområderne øst for Østersøen. Senere har Gotland været et
vigtig handelscentrum i Østersøen. I det hele taget har øen spillet
en vigtig rolle i både Sveriges og Danmarks fælles historie.
Stedet emmer i dag af kristendom og kulturmøder, men
handelsstridigheder og sørøvere har også sat sit præg. Desuden er
Gotland kendt for sin helt særlige natur.

Georg Bendix er guide
Turen arrangeres i samarbejde med tidligere højskolelærer og højskoleforstander Georg Bendix, der har været Gotlandsvært utallige
gange.
Programmet kommer til at indeholde byvandring i Visby, besøg
i en række af øens særprægede kirker og vandreture ud i landskabet. Turen er planlagt, så vi har tre hele dage på øen.
Det færdige program er endnu i støbeskeen, men rejserammen
er:

Onsdag den 2. september: Afgang Osted Kirke kl. 15.00, ankomst Oskarshamn kl. 20.00. Færge kl. 21. Ankomst til Visby kl.
00.10 med efterfølgende indkvartering på hotel.
Søndag den 6. september: Afgang Visby kl. 7.50. Ankomst
Oskarshamn kl. 11.00. Ankomst Osted ca. 17.30.
Prisen er 1.500 kroner som inkluderer morgenmad og entreer.
Hertil kommer forplejning.
Der er booket overnatning på Best Western Solhem Hotel
i dobbeltværelser. Ønsker man enkeltværelse er prisen +1000
kroner. Pris for børn i grundskolealderen er prisen for en ekstra
opredning på forældrenes værelse. Husk madpakke til busturen.

Tilmelding
sker ved indbetaling af 500 kroner 1. maj på Valgmenighedens
konto i Danske Bank 9570 6572162. Husk at anføre navn på alle
deltagere. Restbeløbet betales den 1. august.
Vi glæder os,
Georg, Christian og Laura
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Præst

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

Hjælpepræst

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

Organist

Frida Rolskov Pedersen
Tlf 2114 0927 E-mail fridarolskov@gmail.com

Forretningsfører

Lone Rosager Poulsen
Tlf 2216 9861 E-mail lone@rosagerregnskab.dk

Kirkebil

Tlf 4848 4848

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

Styrelse

Christian Hougaard-Jakobsen,
formand
Tolstrupvej 29A
4330 Hvalsø
Tlf 2763 1633 E-mail cj@mse.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 dem, der betaler kirkeskat.
Fradraget indberettes hvert år til skattevæsenet af valgmenighedens
kasserer.
Indmeldelse sker ved henvendelse til præsten eller til formanden.

Medlemsnyt

Døde
Ulla Olsen, Osted, blev bisat fra Osted Kirke den 7. december.
Eigil Kloster, Osted, blev bisat fra Allerslev Kirke den 10. december.
Gerda Stounberg Nielsen blev bisat fra Osted Kirke den 12.
december og derefter begravet i Serritslev.
Karin Juul, Ny Tolstrup, blev begravet fra Osted Kirke den 11.
januar.
Mindehøjtidelighed for Anker Lind fra Sundby hospitalskapel den
11. januar.
Ønske om orientering om dødsfald
Send besked til præsten, hvis der er et ønske om at få besked om
dødsfald i menigheden.
Nye medlemmer
Marianne Harvey Hansen, Lejre
Joan og Ole Bjerregaard Froulun med 1 barn, Gøderup
Iben Lund med 2 børn, Lejre

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
Dorte Thorgaard Petersen,
Tlf 2026 5076 E-mail dortethorgaard@gmail.com
Tina Krøis Kjærsgaard
Tlf 6168 9622 E-mail tina@sangtimen.dk

Styrelsens medlemmer

Osted Valgmenighed ledes af en styrelse på syv valgte medlemmer
samt præsten. Styrelsen ses på dette foto. Fra venstre er det Isabel
Hansen, Tina Krøis Kjærsgaard, Christian Hougaard-Jakobsen,
Dorte Thorgaard Petersen, Inge Ernst Kølle, Per Rasmussen,
Merete Zibrandtsen og Laura Lundager Jensen.
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APRIL
Torsdag d. 9. 16.30 Skærstorsdag. Fællesspisning og foredrag ved Mette Geil		

Allerslev

Fredag den 10. 16.00 Langfredag. Fælles med sognemenigheden				

Allerslev

Søndag d. 12. 10.30 Påskedag. Dåb. Christian Balslev-Olesen				

Osted

Fredag d. 17. 17.00 Årsmøde med generalforsamling					

Osted Fri- og Efterskole

Søndag d. 19. 10.30 1. søndag efter påske						

Osted

MAJ
Søndag d. 3.

08.00 Kirkevandring fra Allerslev Kirke til Osted Kirke			

Allerslev

Søndag d. 3.

10.30 3. søndag efter påske						

Osted

Mandag d. 4. 19.30 Alsang								Osted Fri- og Efterskole
Onsdag d. 6.

17.30 Konfirmandgudstjeneste						Osted

Onsdag d. 13. 19.30 Højskoleaften med Bjørn Nørgaard				

Osted Fri- og Efterskole

Søndag d. 17. 10.30 5. søndag efter påske						

Allerslev

Lørdag d. 30. 10.30 Konfirmation							Osted
Søndag d. 31. 10.30 Pinsedag. Rasmus Jensen						

Osted

JUNI
Fredag d. 5.

15.00 Grundlovsmøde							Langetoften 1

Lør-søn d. 6.-7.		

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Rødding

Søndag d. 14. 10.30 Første søndag efter trinitatis					

Allerslev			

Søndag d. 28. 09.00 Tredje søndag efter trinitais. Sommerferiekaffe			

Allerslev

AUGUST
Søndag d. 2.

10.30 8. søndag efter trinitatis

					

Osted
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