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Klumme

Livet er et
skrøbeligt mirakel

Billedtekst Grafik fra Grøn Kirkes kampagne Plant håb
Tekst Laura Lundager Jensen, valgmenighedspræst

”D

er skal blive lys, og der blev lys.” Sådan står
der allerførst i skabelsesberetningen. Det
er jo de gamle hebræeres forsøg på at sige
det, som vi stadig famler efter at kunne sige:
Miraklet er, at noget er til. Der er ikke tomhed. At noget fylder,
er et mirakel. Skridtet fra tomhed til fylde er alting. Og det kalder
agtelse frem.”
Sådan siger Ole Jensen, den nu 81-årige skabelsesteolog og
professor emeritus, i et interview til den digitale avis Zetland. Ole
Jensen har livet igennem kæmpet for at sætte det vestlige natursyn
til debat.
I stedet for at fokusere på at bemægtige sig naturen, effektivisere den og herske over den mener Ole Jensen, at det er nødvendigt
at agte naturen for at fremtidssikre den. Han har måttet tage drøje
hug for sine synspunkter fra den mere konservative del af kirken,
men hans tanker er i høj grad aktuelle.
I dette nummer af Levende Ord er temaet bæredygtighed. Og
selv om ordet i sig selv er godt brugt, er spørgsmålet til vores
bæredygtighed - som kirke - som mennesker – og som tro evigt
relevant.
Lever vi bæredygtigt? Er vi bevidste om vores forbrug og brug
af ressourcer? Og lige så vigtigt: er vi dygtige til at bære livet eller
bære ved til livet? At være næstekærlig er at give det videre, vi selv
fik – natur, værdier, kærlighed. Men er vores værdier værd at bære
videre til næste generation?
Midt i vores funktionalitet, effektivitet, planer og styring af alle
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arbejdsgange husker vi så at undre os over mælkebøttens magt til
at bryde selv den hårdeste vejbelægning? Husker vi ”at i brystet i
hver og en af de små fugle i de store flokke af trækfugle – banker
der et hjerte?”, som jeg for nyligt hørte en gammel kone bosat
ved vadehavet spørge.
Husker vi at se livet og værdsætte det, som det mirakel, det er
- i bi som i barn? Et skrøbeligt mirakel, der alt for let kan dø og
uddø. Vorherre så at alt var godt, allerede før mennesket kom til.
Det er det, vi skal huske at blive ved at se.
I skabelsesberetningen står der, at mennesket sættes til at herske
over dyr og planter, men at vi har ”herskeretten” over naturen er
en ret éntydig forståelse af kristendommens forhold til naturen og
det liv, vi omsluttes af.
”Før herredømmemandatet får vi beundrings- og varetagelsesmandatet. Før vi skal bruge naturen, skal vi beundre den,” siger
Ole Jensen og fortsætter:
“Vi har lov til at gøre naturen til en ressource, hvis vi samtidig
har så meget respekt for dens skønhed, dens herlighed, dens
gavekarakter, at vi afbalancerer vores brug af den med agtelsen
for den.”
Vores opgave som mennesker er at bære vores liv og hinanden
og kloden så dygtigt, vi magter.
God sommer og god læsning.
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Lea Korsgaard og bæredygtigheden

Interview med den nye formand
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Med udgangspunkt i sin bedstefar, forfatteren og præsten Erik
Aalbæk Jensen, skriver Lea Korsgaard om naturen og bæredygtigheden.

Navnet er Christian Hougaard-Jakobsen, han er 41 år, og så
er han ny formand for Osted Valgmenighed. Vi har talt med ham
om kirken, menigheden og fodbold.

Biskoppen for den grønne kirke

Lotte Heise taler på efterårsmøde
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Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, har om nogen
taget den grønne dagsorden til sig. Han er dybt engageret i Grøn
Kirke og mener, at kirken kan byde ind i klimadebatten.

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

Søndag den 3. november afholder valgmenigheden det årlige
efterårsmøde. Dagen begynder med gudstjeneste i Osted Kirke,
hvorefter Lotte Heise vil holde foredrag.

Oplag 600 eksemplarer
Næste nummer udkommer den 1. december. Deadline er
den 1. oktober

Layout Nygaard kommunikation

Forside Bæredygtig transport af Mikkel Jensen – en af årets
konfirmander. Foto Helle Jensen

Tryk Glumsø Bogtrykkeri

www.ostedvalgmenighed.dk • mød os på Facebook
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Lea Korsgaard

Vi kan ikke forstå
omfanget af tabet,
hvis ikke vi kender
glæden over det,
der bliver skabt
Erik Aalbæk Jensen var Lea Korsgaards bedstefar. Med
udgangspunkt i hans liv med naturen stiller hun en diagnose
over vor tids klimaudfordringer
Af Lea Korsgaard,
medlem af Osted Valgmenighed, chefredaktør på den digitale avis Zetland

D

a min bedstefar var 20 år, kom
han hjem til Danmark fra en
koncentrationslejr i Dachau, han
var spøgelsesbleg, hans næseryg skarp som
en ragekniv, og han havde erindringen
om at have båret ligene ud af barakkerne
siddende et sted derinde i sjælen.
I resten af 1945 grublede han over sin
“krampagtige søgen” efter Gud. Hans dagbog fra det år er fuld af optegnelser om
Gud og Nietzsche og tvivl, han berørte
kun ganske sjældent besættelsen og skrev
aldrig om dagene i Dachau.
Senere talte han stort set aldrig om modstandskampen med os i sin familie, og da
jeg var ung, var krigen allerede en evighed
siden.
Han drak masser af rødvin og røg en
skov af cigaretter og holdt sin køkkenhave,
som om den var et professionelt gartneri.
Man skulle altid på havevandring, når
man var på besøg, og se de lange lige
rækker med løgene, porerne, jordbærerne
pakket omhyggeligt ind i net, så solsortene
ikke åd dem. Han gik også tit lange ture i
naturen. Han tog sin sixpence på hovedet,
og da han blev ældre sin stok i hånden,
jeg husker det også, som om han havde
en kikkert om halsen, og så vandrede han
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ud ad en sti og var væk en rum tid. Jeg har
læst alle hans dagbøger, og de er fyldt med
natur, ikke som et bagtæppe, men som selve det sceneri, tilværelsen udspillede sig i.
Han nedfældede lange, lange beskrivelser af lange, lange gåture. Han skrev om
en mørk vandring i natten, hvor noget sad
fast under isen.
Han skrev om en sjælden fredfyldt eftermiddag i en skygge under et træ med sin
kone, min bedstemor, “udenfor skyggen
brændte solen i den guleste kornmark”.

Naturen som den bedste ven

Min bedstefar hed Erik Aalbæk Jensen,
han var præst i Osted Valgmenighed
engang, og fordi jeg tilsyneladende er lidt
sen i optrækket, er det først for nylig, at
sammenhængen mellem hans tid i koncentrationslejren og hans ture ind i naturen er
gået op for mig.
Selvfølgelig findes den. Som han skrev
et sted i dagbøgerne: “Naturen som den
bedste ven, derude dukker Guds ansigt
op.”
Det giver mening, at den generation, der
troede, de skulle dø i krigen, kom hjem og
i de blå røgsøjler fra deres cigaretter skrev
digte og romaner og dagbøger om naturen,

fordi naturen måske er noget af det eneste,
der tilbyder en sansemættet, solsorteskrigende påmindelse om den mærkeligste af
alle kendsgerninger, nemlig den kendsgerning, at vi er til.
“Hvad vi søger i landskabet, er poesien”
skrev min bedstefar i dagbogen.
Hvis koncentrationslejren var sygdommen, så var naturen medicinen. Skoldrøde
æbler og knoldede gråpærer og jerngråt
hav og så denne sugende fornemmelse af
noget ... noget sammenhængende, noget
ophøjet, noget der måske bedst kan beskrives som glæde, simpelthen. Glæden ved
livet.

Vi rører ved elementerne

Af den grund er det ubærligt, dét, vi er
ved at gøre med naturen. Mennesket har
sat gang i to enorme bevægelser som er
forbundne og for evigt irreversible.
Vi “rører ved elementerne”, som teologen og højskolemanden Ole Jensen har
formuleret det.
Vi er i færd med at ændre klodens klima
ved at sende milliarder tons kvælstof ud i
atmosfæren hvert år.
Og vi er i færd med at udrydde planteog dyrearter med en hast, der for længst

Lea Korsgaard
har overhalet naturens eget tempo. Gennem de seneste syv årtier er klodens
befolkningstal steget voldsomt. I 1960 talte klodens befolkning tre milliarder. Ved årtusindeskiftet var tallet fordoblet og i de seneste 18 år, er vi
blevet halvanden milliarder flere – over 7,5 milliarder mennesker.
Samtidig, mens befolkningsvæksten især skete i klodens fattige egne, voksede og voksede økonomien her i Vesten og med dét voksede forbruget, og
vi måtte indtage nye energikilder.
Vi stak snablen i klodens kamre med kulstof, der lå bundet i jorden, og
sendte den ud i atmosfæren, så den blev varmet op, og vi i dag nærmer os
en verden, der i gennemsnit er 1,5 grad varmere, end dengang Grundtvig
skrev sine sange.
Hvis vi fortsætter som nu, bringer fremtiden flere oversvømmelser, mere
tørke, mere ekstrem varme, mere hungersnød og mere fattigdom med sig.

Masseudrydelse af arter

Derudover. Vi er vidner til den mest omfattende masseudryddelse af arter,
siden dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden, og denne uddøen udmærker sig ved at være påvirket af vores handlinger. Der uddør arter med
en hast, der er mellem 1.000 og 10.000 gange så hurtigt som naturens egen,
hvis vi havde ladet den være i fred.
Og mens alt dette er sket, eller fordi alt dette er sket, eller fordi det var
os mennesker, der fik alt det her til at ske, så ændrede kulturen sig hen ad
vejen. Verden blev grænseløs. Vi fandt det passende at spise frugter fløjet
hertil fra den anden side af kloden året rundt. Og vi fandt det passende at
rejse derhen, hvor frugterne kom fra, for at holde årets ferie.
Kort sagt. Vi har fejlet, fordi vi alt, alt for sent er begyndt at forholde os
til den moderne verdens måske største udfordring: At få den humanisme,
der sætter mennesket på kanten og over naturen, til at harmonere med den
natur, mennesket rent faktisk lever af. Vi er ved at ødelægge det eneste
hjem, vi har.

Det gode er, at vi har gjort umulige ting før

Da almuen løftede sig fra at være almue til at blive et selvstyrende folk i
Danmark krævede det også en enorm kulturændring. Det krævede gymnastik og højskoler og andelsmejerier.
Det krævede nye skikke, nye spisevaner, nye sange, nye helte. På samme
måde krævede det en vidtrækkende kulturændring, da proletariatet løftede
sig til at blive arbejdere, det krævede nye organiseringsformer, nye ferieformer, nye idealer – nye sange og nye helte. Ungdomsoprørets autoritetsoprør skyllede også igennem det hele og ændrede måden, vi talte, boede,
elskede, levede og tænkte på.
Og nu står der altså påny en kulturrevolution og ulmer, og den ulmer af
en ungdom, som er i færd med at mobilisere sig, og det er godt, for med
Bobby Kennedys ord, så kræver denne verden “ungdommens kvaliteter;
ikke ungdom som en periode i livet, men som en sindstilstand, et viljens
temperament, en fantasiens kvalitet, en overvægt af mod over frygtsomhed,
af appetit på eventyr over livets lethed.”
Vi skal have nye skikke, nye vaner. Der skal skrives nye sange. Der skal
findes nye helte. De bedste bøger skal skrives om det her. Den bedste musik skal blive til i det her.
Fortvivlelsen over, hvor vi er på vej hen nu, kan helt sikkert drive os et
stykke af vejen. Men den kan ikke stå alene. Det er i noget andet, vi skal
hente kraften og modet, og det andet finder vi ikke i alle rapporterne og
statistikkerne og i havet af information, der er til vores rådighed; vi finder
det andet, når vi rejser os og vandrer ud i det, det hele handler om, nemlig
naturen. For derude tager sanserne over. Og de hvisker dét til os, som rapporternes sprog ikke er i stand til, uanset hvor højt det bliver råbt: Tænk, at
alt dette findes. Hvilket mirakel, at det er til. Hvilket mirakel, at de skoldrøde æbler og de knoldede Gråpærer og det jerngrå hav er til. Hvilken glæde.
Det er fra den glæde at modet til at handle kommer.
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Peter Fischer-Møller

Biskoppen og
drømmen om
den grønne kirke

Kristendommen har en vigtig stemme i den
altid aktuelle klimadebat. Det siger Peter
Fischer-Møller, der er biskop i Roskild Stift.
Vi har besøgt ham.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen
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Peter Fischer-Møller

H

an tager imod med et stort smil
og økologisk mælk til kaffen.
Peter Fischer-Møller, biskop
over Roskilde Stift, gør, hvad han siger.
Han er ikke bare optaget af klimaet, han
mener også, at kirken skal have en røst i
den altid aktulle klimadebat.
»Det handler ikke om, at folkekirken
skal have en selvstændig klimapolitik,
men at vi skal engagere os i en sag, der
har med kirkens væsen at gøre. Kort sagt
handler det om Guds skabeværk, som vi
bekender i Trosbekendelsen,« siger Peter
Fischer-Møller.
Han bliver ofte kaldt for klimabiskoppen. Blandt andet fordi han var en af de
første lcdere herhjemme til at sætte klimaet
ind i en kirkelig dagsorden.
Det er ikke mindst sket gennem Grøn
Kirke – et økumenisk initiativ, der siden
2009 har arbejdet på at få kristne og de
kristne kirker til at tage et medansvar for
tidens klima- og miljøudfordringer.
Grøn Kirke er under Danske Kirkers
Råd, hvor Peter Fischer-Møller er formand. Grøn Kirke blev oprettet i 2009,
og i dag er 219 af de danske folkekirker
medlem.
»Grøn Kirke handler ikke om partipolitik, som nogle postulerer. Vi er ikke et
meningsfællesskab, hvor dem, der mener noget andet om klimaet og klodens
tilstand, ikke er velkomne i kirken. Men
i Grøn Kirke forholder vi os til den
virkelighed, som vi står i,« siger Peter
Fischer-Møller.

Ølkassen foran Christiansborg

Vi sidder på hans kontor i bispegården
midt i Roskilde. Det er herfra hans verden
går, og det er her, hans udsyn begynder.
Han har været biskop siden 2008 og har
altid arbejdet på at gøre folkekirken til
en naturlig del af samfundet. På kirkens
præmisser vel at mærke. Det gælder også i
klimadebatten.
Det var en af grundene til, at han
torsdag den 21. marts i år hoppede op
på en ølkasse foran Christiansborg. Han
var inviteret af Klimapåmindelsen, som
hver uge holder et ugentligt gademøde for
klimabekymrede borgere.
»Kirken har et sprog, som kan supplere
videnskabens, økonomiens og politikkens,

og som kan udvide vores perspektiv. Når
vi siger, at jorden er skabt af Gud, så
betyder det, at den er mere end en klode
med ressourcer. Der er en rigdom, som vi
skal værne om. Kristendommen ser ikke
kun mennesker som kloge aber, men som
forvaltere af jorden. Vi er skabt i Guds
billede med fantasi, følelse, forstand og
sprog, så vi kan forholde os bevidst til den
verden, vi er en del af, og og dermed har
vi også fået et særligt ansvar, « siger Peter
Fischer-Møller.

Den globale konsekvens

Ansvaret rækker længere end den økologiske mælk på hans kontor. Siden 2010 har
Peter Fischer-Møller været formand for
Danmission, og i den egenskab har han
foretaget adskillige rejser til samarbejdspartnere i asiatiske og afrikanske lande.
»Klimaet er under stor omvæltning
over hele verden. Indlandsisen smelter,
i visse afrikanske lande skaber voldsomme tropiske storme, oversvømmelser og
flygtningstrømme, og i Oceanien stiger
havniveauet, så lavtliggende områder bliver
oversvømmet,« siger Peter Fischer-Møller
og slår ud med hånden og fortsætter:
»Vi har en forpligtelse til at hjælpe her.
Klimaudfordringerne er primært skabt på
grund af vores livsførelse og ikke deres.
Derfor er det grotesk, at det lige nu er
dem, der betaler prisen. Det skal vi gøre
bedre,« siger Peter Ficher-Møller.
For ham har vi især i Vesten forudsætningerne for at kunne ændre på tingene.
»Vi har et materielt overskud, en teknisk
og videnskabelig udvikling, som giver os
mulighed for at handle og en viden om
konsekvenserne ved ikke at ændre vores
livsform. Og vi har et religiøst poetisk
sprog, som kan hjælpe os på et nyt spor,«
siger Peter Fischer-Møller.
Som eksempel peger han på opfattelsen
af retfærdigheden.
»Vi taler om retfærdigheden, som om
vi skal have vores andel, vores fair share.
Men den bibelske retfærdighed betyder, at
vi har et særligt ansvar over for dem, der
ikke kan klare sig selv. Og når vi ser ud i
verden og på klimaet, kan vi godt se, hvem
der er nutidens enker, faderløse og fremmede. Det er dem, der hårdest bliver ramt
af klimaforandringerne.«

Peter Fischer-Møller mener, at det ligger
i kristendommen at hjælpe hinanden.
»Klimaet truer vores økosystemer,
og som levende væsener på jorden er vi
gensidigt afhængige af hinanden. Vi er
afhænginge af det samme vand og den
samme natur.«

Det lokale arbejde

Han vender tilbage til Grøn Kirke. I
begyndelsen blev initiativet beskyldt for at
ville politisere, men i løbet af de senere år
er der kommet en stigende forståelse for,
at også kirkerne skal tage stilling til klimaudfordringerne.
»Grøn Kirke er for alle kirker. Også
sognekirkerne. På sin vis kan hele klimadebatten virker uoverskuelig for et enkelt
sogn, men pointen er, at projektet er
meget lavpraktisk. Det handler om nogle
konkrete ting, man som sognekirke eller
valgmenighed kan sætte i værk,« siger Peter
Fischer-Møller og peger på den 48-punkts
tjekliste, som Grøn Kirke har udarbejdet.
Det kan være et spørgsmål om sognets
el-forbrug eller de varer, man køber. Kan
kirken leve op til mindst 25 af punkterne,
er den officielt Grøn Kirke.
»I kirken skal vi naturligvis kunne feje
for egen dør. Men kirken får også sendt
et signal om, at det er en god vej at gå, og
det har en afsmittende virkning på vores
adfærd derhjemme,,« siger Peter FischerMøller.

Ingen dommedag

Han holder en pause og begynder så at tale
om de sidste tider. For det er vigtigt for
ham at sige, at dommedag intet har med
klimatruslen at gøre.
»Nej, det har det ikke,« siger han.
»Jorden går ikke under på grund af
klimaet. Jorden er stærk, så den skal nok
klare den. Det er vigtigt at få sagt i en
tid, hvor flere og flere bliver ramt af en
decideret klimadepression. Det kan virke
lammende for mange, at de ikke tror, at vi
kan nå at rette på vores fejl. Her rummer
den kristne tro et rum for håb og en tro
på, at vi ikke er alene i verden. Gud følger
med. Fremtiden er ikke kun i vores skrøbelige hænder, men også i Guds hånd,«
siger Peter Fischer-Møller.
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Grøn Kirke

Bliv en grøn kirke
			
- tjekliste
For at blive godkendt som grøn kirke, skal kirken leve op til mindst 25 ud
af 48 mål. Af pladsmæssige årsager bringer vi her kun 2-3 mål fra hver
kategori. Se resten på www.gronkirke.dk.

Kirkens liv

1. Vi afholder mindst en årlig temagudstjeneste med skaberværket, klima,
miljø, natur og retfærdighed som tema.
4. Vi integrerer klima, miljø, natur og retfærdighed i kirkens undervisning.
7. Vi arrangerer loppemarked, byttemarked, og/eller deltager i indsamlinger
til fordel for klima- og miljøprojekter i verdens fattige lande og/eller i
truede områder.

Kirkens information og forankring af det grønne arbejde

Hvad er Grøn Kirke?
Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-Gruppen
under Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter
fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige
organisationer i Danmark.
Grøn Kirke-Gruppen tager både initiativ til
projekter og videreformidler allerede eksisterende tiltag i medlemskirker/-organisationer
og henter inspiration fra andre lande. Desuden
fungerer Grøn Kirke-Gruppen som Danske
Kirkers Råds kontakt til internationale organisationer som eksempelvis Kirkernes Verdensråd,
når det drejer sig om det kirkelige klima- og
miljøarbejde.

Grøn Kirkes formål
Grøn Kirke-Gruppens formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere
og motivere individer, menigheder, kirker og
kirkelige organisationer til at taget et medansvar
for de klima- og miljøudfordringer verden står
overfor.
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9. Vi fortæller, at vi er en Grøn Kirke ved at hænge en Grøn Kirke-plakat
op og ved at skrive om det i kirkebladet, på kirkens hjemmeside, på sociale
medier og andre af kirkens informationskanaler.
11. Vi har Grøn Kirke på menighedsrådets dagsorden som fast punkt eller
mindst 1-2 gange om året.

Kirkens indkøb

13. Vi begrænser kirkens indkøb og køber evt. genbrug.
15. Vi køber så vidt muligt miljømærkede produkter til rengøring, vedligeholdelse, kontor og udearealer.
20. Kirken overgår til mest muligt at informere elektronisk og til fortrinsvist
at modtage aviser, tidsskrifter og publikationer elektronisk.

Kirkens energiforbrug

21. Vi har fået foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirkens
bygninger (kirke, sognegård, præstebolig osv.) og følger dens anvisninger, så
godt vi kan.
29. Vi sænker temperaturen, når der ikke er folk i kirken, menighedshuset/
sognegården og på kontoret.
31. Vi fylder opvaskemaskinen, før den sættes i gang.

Kirkens transport og udearealer

35. Vi har anskaffet en eller flere tjenestecykler, f.eks. ladcykler til lokal
transport for kirkens ansatte og frivillige.
37. Vi gennemfører miljøvenlige og økologiske aktiviteter og forbedringer
på kirkens udearealer og kirkegård.
38. Vi laver levesteder for vilde dyr og planter på kirkens udearealer.

Kirkens affald

42. Vi bruger fortrinsvist rigtigt service frem for engangsservice. Køber vi
engangsservice, er det så vidt muligt af nedbrydelige materialer.
48. Vi opfordrer til genbrug og indsamling af f.eks. tøj, lysestumper, mobiltelefoner, briller.

Bæredygtighed

Den globale
bæredygtighed
begynder i Osted
Det handler om at være en del af
verden og lade verden komme tæt
på. Sådan er det på Osted Efterskole, der med linjen Global iværksætter
har fokus på klodens bæredygtighed.
Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Osted Efterskole
Her er eleverne på arbejde i Malawi.

P

å så mange måder er der langt fra
Osted til Malawi. Det er ikke kun et
spørgsmål om nogle tusinde kilometer, men også om en markant forskel i
livssyn og livsmuligheder.
Det ved om nogen eleverne på Osted
Efterskoles linje Global Iværksætter. Her
får eleverne en forståelse af, at det nytter at
bygge bro til mennesker i Afrika. Ikke kun
i teori, men også i praksis ved en studietur
til Malawi.
»Det var en fantastisk tur, hvor jeg lærte
meget om andre mennesker og om mig
selv. Jeg mødte en verden, der er så meget
anderledes fra den danske, og på den måde
var turen en øjenåbner« siger 16-årige
Niels Funch Nielsen.

Verdensmålene

Global Iværksætter tager udgangspunkt
i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig
udvikling.
»Vi er en international efterskole, som
forbereder vores elever til at være en del
af den globale virkelighed. Derfor lægger
vi vægt på kulturmøde og mellemfolkelig
forståelse. Det er et forsøg på at udvide
elevernes horisont, så de kan være med til
at gøre noget praktisk og gøre en forskel,«
siger Jonas Bach, der er lærer på Global
Iværksætter.

Osted Efterskole samarbejder med Folkekirkens Nødhjælp om Malawiprojektet,
og på seneste tur var eleverne med til at
bygge en skole, som Osted Efterskole har
doneret midler til.
»Vores elever får meget ud af sådan en
tur. For det første er der selve kulturmødet. Det er svært at forstå, hvor spartanske
forholdene er for befolkningen i Malawi.
For det andet får de et indblik i, hvordan
udviklingsarbejde foregår. Altså, hvad der
sker med de penge, vi giver fra Danmark,
og hvilken forskel det gør,« siger Jonas
Bach.

Det realistiske verdenssyn

Det er Ida Svendsen, 17, enig i.
»Det var en stor oplevelse at være
dernede og være med til at hjælpe dem.
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at komme
derned igen, for man kan ikke få alt med
første gang. Alle burde rejse derned, for
det er så fedt, og man lærer så meget også om sig selv.,« siger hun.
Oscar Holmbom, 16, nikker. Han
valgte at være global iværksætter for blandt
andet at komme til at opleve en verden,
han ikke kendte i forvejen.
»Det er vigtigt, at man kan få et realistisk syn på verden, og at verden ikke kun
er noget, du ser på TV. Under turen til

Malawi fik jeg et godt billede af, hvordan
forholdene er,« siger Oscar Holmbom.
Samme vurdering har Anna Laurfeldt,
16.
»Dernede fik jeg et godt indblik i deres
forhold. Og når jeg fortæller det videre til
min familie og til mine venner, kan jeg se,
at det rykker noget,« siger hun.
Også for Malou Ravn Knudsen, 16,
var turen en succes. Ikke mindst fordi hun
og hendes klassekammerater fik lov til at
være privat indkvarteret.
»Det var en stor oplevelse, fordi jeg
virkelig så, hvordan de lokales hverdag var.
Det har givet mig meget med videre,« siger
Malou Ravn Knudsen.
På lærerværelset glæder Jonas Bach sig
over den globale linje.
»Den er med til at skabe bedre livsbetingelser for lokalbefolkningen med flere
i skole, mere mad på bordet og færre sygdomme. Og det skaber bæredygtighed, og
det er altsammen med til at klæde eleverne
på til at blive bedre samfundsborgere og
mere kritiske forbrugere. Global Iværksætter er da også en slags hjælp til selvhjælp,«
siger Jonas Bach.
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Christian Hougaard-Jakobsen

Vi skal hele tiden
være åbne, så vi
ikke lukker os om
os selv

”

10

Christian Hougaard-Jakobsen

R

ingene har det altid med vende tilbage til udgangspunktet. Det kan
Christian Hougaard-Jakobsen
skrive under på. Han er opvokset i KFUM
og KFUK, har siddet i organisationens
hovedbestyrelse og har i det hele taget et
langt kirkeligt engagament på sit CV.
Så kom pausen, som den slags som regel
gør, og nu er han tilbage på den kirkelige
scene - denne gang som nyvalgt formand
for Osted Valgmenighed.
»Jeg savnede at lave kirkeligt arbejde i
min fritid. Da jeg så blev spurgt, om jeg
ville være formand for Osted Valgmenighed, takkede jeg ja,« siger Christian Hougaard-Jakobsen, der til daglig er forstander
på Midtsjællands Efterskole.

Osted og fællesskabet

Det stod ellers ikke skrevet, at det netop
var valgmenigheden, der skulle blive hans
og familiens helle. Men da han og familien
i 2006 flyttede til Ny Tolstrup, ledte hans
søgen efter et kirkeligt tilhørsforhold ham
til Osted Valgmenighed.
»Med det samme følte vi os godt tilpas
i menigheden, og sådan er det stadig.
Det hænger blandt andet sammen med
det frivillige aspekt, der er her, og hele
foreningstanken er så meget masseret ind
i grundsubstansen i en valgmenighed, og
det gør noget ved den måde, vi går i kirke
på. Det giver det enkelte medlem et ejerskab af kirken, og det tiltaler mig meget.
Derfor har vi et godt kirkeligt fællesskab,
hvor vi kerer os om hinanden,« siger Christian Hougaard-Jakobsen.
Netop fællesskab står som en slags
programerklæring for ham. Han ser folkekirken som en del af den danske sammenhængskraft, og i den leverer valgmenighederne et vigtigt supplement.
»For mig er det en afgørende pointe, at
vi er en valgmenighed og ikke en frikirke.
Det giver et stærkere bånd, at vi på den
måde er en del af folkekirken,« siger han,
holder en kort pause, inden ordene vender
tilbage.
»Der er naturligvis en forskel på en
valgmenighed og en sognemenighed. Hos
os er medlemsskaren ikke givet. I modsætning til en sognemenighed skal vi kæmpe
hårdt for at fastholde vores medlemmer

og ikke mindst få nye. Det er sådan i en
enhver forening, at man har mulighed for
at samle sig, men også for at gå til grunde.
Derfor skal vi altid holde øje med, om folk
bakker os op og bruger vores tilbud,« siger
han og fortsætter:
»Nu går det ret godt hos os, så lige nu
står vi ikke på en brændende platform.
Men vi skal hele tiden være opmærksomme på at tiltrække nye medlemmer. For
kan vi ikke det, kan vi risikere, at vi lukker
os om os selv og de medlemmer, vi har
nu.«

Menigheden og tiden

Som efterskoleforstander lever Christian
Hougaard-Jakobsen af den altid aktuelle nutid. Det er en nødvendighed for at
kunne klare sig på et stadig mere krævende
marked. Samme mekanismer gør sig gældende for valgmenigheden.
»Hvis vi skal have Gud, tro og kristendom ind i vores samtid, skal vi gøre det
på en anden måde, end vi gjorde det i
1924. Og vi skal i langt højere grad blive
dygtigere til at tale på forskellige måder til
forskellige målgrupper. For i dag kommer
folk ikke i kirke af sig selv. Det skyldes,
at generationsoverleveringen ikke finder
sted. Derfor skal vi være rigtig skarpe på
det arbejde, vi laver, og vi skal have blik
for, hvordan vi får flere medlemmer,« siger
han.
Han frygter ikke, at det vil være med til
at gøre kirkens arbejde overfladisk.
»Nej, slet ikke,« siger han.
»Vi skal bare hele tiden sørge for at holde fokus på kernen. Og kernen er gudstjenestefællesskabet og forkyndelsen,« siger
Christian Hougaard-Jakobsen.

Det stærke evangelium

For ham står evangeliet stærkt i folks
bevidsthed.
»Ja, det gør det i høj grad. Som strømningerne er lige nu, kan evangeliet være en
modkultur mod det moderne, hvor enhver
er sin egen lykkes smed. For det, der
kendetegner det senmoderne menneske er,
at det altid tror, at det er ansvarligt for alt,
hvad der foregår i livet, men den fortælling
er ikke rigtig. Med evangeliet får vi at vide,
at vi ikke er alene, og at vi ikke skal bære

på tilværelsen selv, men vi bliver båret. Og
den modkultur har vi i den grad brug for,«
siger han.
Christian Hougaard-Jakobsen er grundtvigianer med stort G, og han mener da
også, at Grundtvig står som en central del
af modkulturen.
»Grundtvig bliver taget til indtægt for
mange ting, men afgørende er hans ord
om menneske først, kristen så. Det er en
grundlæggende indstilling til tilværelsen,
som er gudgivent, og som er godt. Det
er ideen om, at himmriget ikke er noget,
der venter fjernt ude, men som er til stede
allerede nu. Og så kan Grundtvig få evangliet ned på et forståeligt og håndgribeligt
niveau,« siger han.

Fodbold og teologien

For den 41-årige Christian Hougaard-Jakobsen er det også sådan, hans eget liv udformer sig – som en konstant vekselvirkning mellem det kirkelige og det folkelige.
Nok skal forkyndelsen være skarp, men
det skal afslutningerne foran fodboldmålet
også. Han er bidt af en gal fodbold, er
målmand på det lokale veteranhold og er
en passioneret fan af både Brøndby IF og
Manchester United.
»Ja, jeg er fodboldtosse. Også selvom
det med alderen er blevet sværere at nå
helt ned til jorden,« siger han og fortsætter:
»Både Brøndby og United har haft det
svært i nogle sæsoner, men jeg holdt ved,
som jeg holder ved evangeliet. Og faktisk
er der en sammenhæng. Der er skrevet
meget om netop fodbold og teologi, fordi
din søndag også er gennemritualiseret, hvis
du er hardcore Brøndbyfan.«
Han drejer samtalen tilbage til menigheden.
»Jeg er glad for den tillid, man har vist
mig ved at gøre mig til formand. Og jeg
glæder mig til for alvor at komme i arbejdstøjet,« siger han.
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Sensommer + konfirmation

Tag med på
sensommertur
til Skåne
Søndag den 8. september kl. 9.00
Sensommerturen i år går mod den gamle danske landsdel Skåne.
Vi kører med bus over Øresundsbroen og vores første stop bliver
i Malmø, hvor vi skal deltage i gudstjenesten i Den danske kirke kl.
10.30. Den svenske kirke udlåner St. Nikolai Kapell i centrum af
Malmø, og efter Gudstjenesten vil den danske præst, Oluf Steinlein, fortælle om menigheden og stedet.
Efter at have spist de medbragte sandwichs kører vi videre til
Lund, hvor vi skal vi besøge Domkirken og nogle af de øvrige
seværdigheder, byen har at byde på. Vi finder et sted i Lund, hvor vi
kan drikke eftermiddagskaffe.
Fra Lund går turen videre til Dalby Kirke, der er opført i 1060 og
formentlig er Danmarks første stenkirke og den næstældste stenkirke i Norden, der stadig er i brug. Da Svend Estridsen ved en ny
stiftsinddeling i Danmark lod Roskilde Stift dele, blev både Lund og
Dalby bispesæder.
Planlægning af turen er endnu ikke helt afsluttet, så mindre ændringer kan forekomme.
Der er afgang fra Osted Kirke kl. 9.00 og hjemkomst sidst på eftermiddagen. Reserver venligst datoen og husk tilmelding til Laura
Lundager Jensen senest mandag den 2. september.
Turens pris bliver kr. 250,-, inkl. frokost og drikkevarer og eftermiddagskaffe. Husk gyldigt pas, som kan kræves ved indrejse i
Sverige.

Domkirkn i Lund. Foto: Colourbox

Tilmelding
til konfirmation
Søndag den 15. september kl. 10.30

Vi begynder med høstgudstjeneste kl. 10.30 i Osted Kirke. Derefter
er der introduktion til årets konfirmationsforberedelse. Vi begynder
med fælles frokost for konfirmander og deres forældre i Kulturhuset.
Herefter introducerer Laura Lundager Jensen konfirmationsforberedelsen, et styrelsesmedlem fortæller kort om valgmenigheden, og I
får oplysninger om forskellige praktiske forhold.
Konfirmation 2020 holdes lørdag den 30. maj 2020. Tilmelding til
præsten senest d. 13. september. Medbring konfirmandens dåbsattest
i kopi.
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Laura Lundagr Jensen

Torsdage
med tanker

& voksne

21. november. Ingeborg Olsen
Ingeborg Olsen fortæller om sit arbejde som
forstander på Roskilde hjemmet, der ligger på vej
til Roskilde før motorvejen. Roskilde hjemmet
kan i dag huse 50 beboere, der af en eller anden
grund har behov for et midlertidigt hjem. Det blev
etableret i 1918 som et herberg under Landsforeningen Arbejdet Adler. Ingeborg vil fortælle om
dagligdagen på hjemmet, og hvordan man bedst
støtter dem, der søger indenfor.
5. december Laura Lundager Jensen
Laura Lundager Jensen taler adventen ind ud fra
den islandske forfatter Gunnar Gunnarsens lille
fortælling Advent. En fortælling om den aldrende
hyrde Benedikt, der hvert år drager til fjelds for at
hente de ”glemte” får hjem til jul. En opgave der
kræver sin hyrde og sin hyrdehund og nødvendigheden af at nye hyrder forstår at slutte op, når tid er.
Husk 30 kroner til kaffe og kage.

e
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Igen i år inviteres til møde tre torsdage i efteråret.
Møderne er fra kl. 15-16.30, og alle er velkomne.
Det foregår i præstegården, Langetoften 1.
31. oktober. Susan Bayodh
Susan Bayodh fortæller om at være flygtet på
grund af sin tro og om at tilhøre den assyriske
kristne kirke. Susans mand kom til Danmark i 1992,
og Susan fulgte efter i 1998. Oprindeligt er de fra
byen Mosul i Irak. De har begge forladt familie og
venner for at kunne leve i et land, hvor de har lov
at være kristne uden at risikere at blive forfulgt eller
fængslet. De tilhører den assyriske kristne kirke,
som har en lille menighed i København. Susan er et
kendt ansigt på friskolen, hvor datteren Valentina
gik ud for to år siden, Vannecia går i 9. klasse og
Victor i børnehaven.

Zim ba bw

Afrika kommer
til Lejre i august
og september
Osted Valgmenighed er med i et stort og
spændende projekt kaldet Afrika i Lejre.
Projektets formål er at formidle oplevelser
af en ny og stærk afrikansk kultur og derved
forhåbentlig være med til at udvikle international forståelse, respekt og bevidsthed.

I

et samarbejde mellem skoler, institutioner og foreninger i Lejre kommune gennemfører Afrika i Lejre et omfattende program. Der bliver
workshops i skoler og kulturhuse for både børn og voksne, udstillinger
og auktioner af afrikansk kunst, skulpturværksteder for børn og kor-workshops med sydafrikanske sange sammen med Papaya-koret for voksne.
Lejre Kunstforening afholder matine søndag den 8. september i Domus
Felix med kunstnere fra Zimbabwe og koncert med Miriam Mandipira, Dan
marks nye store jazz- og gospelsangerinde.
Valgmenigheden er vært for en stor afslutningskoncert med Papaya-koret i
Osted Kirke onsdag den 25. september.
Initiativet til projektet kommer fra Birgitte og Christian Balslev-Olesen,
Lejre, der har boet og arbejdet i Afrika for UNICEF og Folkekirkens Nødhjælp gennem mange år. De har i flere år formidlet kunst og udstillinger om
og fra Afrika, senest fra Zimbabwe.
Læs mere om Afrika i Lejre på www.oplevlejre.dk og søg på Afrika i Lejre.
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Sommermøde
med Søren
Ulrik Thomsen
Søndag den 25. august kl. 16.30
Vi har tradition for at mødes i en have eller stor stue i august for at spise
medbragt mad og høre gode ord i august. I år er det lykkedes os at få
forfatter og digter Søren Ulrik Thomsen, der nok er en af dansk poesis
allerstørste, til at komme. Søren Ulrik Thomsen evner at kombinere sin
store viden om samfund og litteratur med sine egne digte, oplæsninger og
kække kommentarer. Der er plads til både grin, forundring og fundering
over livet.
Efter gudstjenesten i Osted Kirke mødes vi hos Per og Inge Kølle til
en fællesbuffet på Tolstrup Gamle Skole (Tolstrupvej 45).
Husk service og en ret til buffeten. Drikkelse kan købes. Der serveres
kaffe og kage.

Mickey Gjerris taler på
Sjællandske valgmenigheders
efterårsmøde i Vallekilde
Søndag den 6. oktober kl. 10.00
Vallekilde Valgmenighed inviterer
til efterårsmøde denne dag. Mødet
starter med gudstjeneste kl 10.00
i den smukke korskirke. Efter en
fortælling om kirken og livet i
menigheden i Vallekilde og en god
frokost skal vi høre Mickey Gjerris, bioetiker og tidligere medlem
af etisk råd fortælle om natursyn
og etik.
Dagen slutter med en sangtime.
Pris for mødet er kr. 225,-.
Tilmelding skal ske til Laura
Lundager Jensen. Transport kan
arrangeres.
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Masser
af æbler

Allehelgensmøde
med Lotte Heise

Søndag den 20. oktober

Søndag den 3. november kl. 16.30
Osted Kirke og Osted Kulturhus

Oktober bugner med æbler, der kalder på at blive
plukket og spist og mostet. Efter gudstjenesten d.
20. okt. har vi arrangeret en lille udflugt til
Olsens frugt, Hovedvejen 6 i Glim. Familien
Olsen har for et par år siden overtaget den 75 år
gamle frugthave med et væld af gamle danske
æblesorter. Nu eksperimenteres på livet løs med
at lave æblemost og æblecider med ligeså mange
smage, hjertet begærer.
Vi starter med en varm gullaschsuppe med surdejsbrød. Derefter får vi en rundvisning på stedet
og lov til smage lidt på produkterne.
Pris: kr. 95,-, inkl. cider og most smagning
(betales på stedet).
Tilmelding til Laura Lundager Jensen senest
den 10. september.
Transport kan arrangeres.

Halloween
Onsdag den 30. oktober kl. 17.30
Osted Kirke og Osted Kulturhus

Kom til Halloweengudstjeneste denne onsdag.
Friskolens kor medvirker, og gudstjenestens tema er
frygt og bæven og mørke og ensomhed – men ikke
mindst at turde og være modig og at håbe – på trods
af alt det, der gør bange.
Alle er velkomne. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Osted Kulturhus.

Efter gudstjenesten i Osted Kirke spiser vi sammen i Osted Kulturhus.
Derefter vil forfatter og foredragsholder Lotte Heise holde foredrag om
det at miste en kær og elsket person.
Lotte Heise kalder foredraget Men du er her stadig.
”Alle kan hjælpe et menneske i sorg, for det er et spørgsmål om at rumme, være tilstede og give noget af sig selv til et menneske i nød,” skriver
Lotte Heise på sin hjemmeside.
Hun har samlet en række stærke personlige fortællinger fra børn og
voksne, der har mistet og oplever at omgivelserne lægger afstand, vælger
et andet fortov eller et andet emne, når nogen kommer ind på deres sorg i
stedet for bare at lytte og leve med.
Foredraget er gratis. Mad og drikke koster kr. 50,-.
Tilmelding til Inge Kølle ingekolle@gmail.com eller tlf. 2925 4041 senest
ugen før.
15

Prædiken

Prædiken

Tekst Laura Lundager Jensen,
valgmenighedspræst
Billedtekst Altertavle fra Immanuelskirken, København

B

ent Melchior, den tidligere
overrabbiner, talte den anden dag
om sit liv for mine lærerstuderende. Blandt andet fortalte han om juli
1985, hvor bomber ødelagde Synagogen i
Krystalgade. Som overrabbiner blev han
straks informeret, det var jo på alle måder
en forfærdelig alvorlig sag.
Efter et kort møde med andre i menigheden, bad han sekretæren om at ringe til
så mange glarmestre som muligt.
Da han derefter mødte politiet i Krystalgade og så skaderne, fortalte han, at
glarmestrene var på vej. Politiet stoppede
brat op. Det var jo alt for tidligt, der kunne
være flere bomber, og hvad ville forsikringsselskabet ikke sige?
Men Bent Melchior holdt fast. Hans
melding var klar. Han havde tænkt sig uanset hvad, at holde sabbatgudstjeneste den
kommende lørdag i tørvejr. Så let skulle
man ikke skræmme den jødiske menighed.
Og selvom man nok var ramt, havde han
tænkt at plante håb og ikke angst - for at
vise troens bæredygtighed.
Man skulle tro, han var lutheraner, eller
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i alt fald kendte til det svar, man siger, Luther gav, da han blev spurgt, hvad han ville
gøre, hvis han fik at vide, at jorden ville gå
under i morgen. Han ville plante et træ.
Og hvorfor? Ja, i protest mod, at der
ingen løsning var. At der ikke skulle være
håb tilbage. Protest imod, at verden ikke
længere skulle kunne bære – havde mistet
evnen til at kunne bære. Protest mod at
Vorherre skulle have sluppet sit skaberværk. I tillid til troens bæredygtighed.
Netop det skal være temaet for min pinseprædiken i dag.
Bæredygtighed er tidens løsen. Vi skal
være, tænke og handle bæredygtigt på alle
fronter. Vi præsenteres dagligt for bæredygtige møbler, tøjprodukter og mad.
Der er lige udkommet en kogebog, der
udelukkende baserer opskrifter på bæredygtige råvarer: melorme, kaffegrumskiks,
havremælk.
Og det var ikke for sjov, da jeg hørte et
par studerende diskutere, hvilke muligheder der mon var for at finde avocadosmagen på anden måde end i avocadoen, som

er en af de grøntsager, der belaster miljøet
mest at dyrke og transportere.
Men ikke kun miljøet, også organisationer skal være bæredygtige og hvile i sig
selv fra økonomi til ledelse til arbejdsprocesser. Indenfor sundhedssektoren
taler man om bæredygtighed: bæredygtige
behandlinger og plejeordninger i stedet for
hovsa-løsninger.
Ved det nylige Europa-Parlamentsvalg og
folketingsvalg var miljø og bæredygtighed
et af de emner, der fyldte mest, og som
især de unge var optagede af.
Og det er vigtigt – både for miljøet,
industri og sundhed. Selvfølgelig, skulle
man sige, må vi søge løsninger, der giver
mest mening, også når sigtet ligger længere
væk end vores næsetip. Selvfølgelig skal vi
plante træer – det er aldrig for sent.
Også kirken skal være bæredygtig.
I har måske hørt om projekt Grøn kirke
her i Lejre Provsti. Et weekendarrangement med halmkirke, debatter og koncerter og økologisk marked. Her handler det
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om at skabe en grøn økologisk kirke. Men ikke økologi forstået i snæver forstand, hvor kirkekaffen og kagen er økologisk,
men økologi forstået i den oprindedige græske forstand, hvor
øko betyder hus eller hustand, og logi betyder kundskab om.
Så når der her tales økologi, handler det om, hvad vi gør
klogt med det hus, vi forvalter, ud fra den viden, vi har. Sådan
forstået handler økologi om at passe på det skaberværk, vi har
fået overdraget af Vorherre – ikke som en ny religion, men i
en bibelsk forståelse af, at vi har fået lagt en verden i hænderne, som vi må værne om og agte og pleje.
Og det gælder for kirkens drift, både overvejelser om opvarmningspolitik, spørgsmålet om hvorvidt det er nødvendigt
at projektørbade kirkerne i aftentimerne, og om vi behøver
dyre blomsterdekorationer på alteret, når nu haver og grøftekanter bugner med blomster.
Men det gælder også ansvaret for at værne om den tro og
de fortællinger, vi har fået overgivet. Om at forvalte håb, tro
og kærlighed i et fælleskab, der kan bære.
For var der intet håb, ville det være omsonst at tænke bæredygtigt, så handlede det om ren overlevelse. Og var der ingen
tro, var der ingen tillid til Guds skaberkraft i vores liv her og
nu, og var der ikke kærlighed, hvad var der så at leve for?
Netop det handler pinse om - at tro, håb og kærlighed er. Og
at vi værner om det i verdens hustand.
For pinsemorgen, da disciplene sad modløse og nedslåede
bag nedrullede gardiner uden at kunne se målet med noget,
oplevede de, at selvom Vorherre ikke længere gik levede omkring, var håbet og troen og kærligheden stadig levende.
Her havde de troet, at de endelig havde fundet den tro, det
budskab, Messias, der skulle kunne bære livet videre. Og
med ét var han væk – først på korset, og så med den endelige
himmelfart. Men så skete det forunderlige pinsemorgen, at
himlen vendte tilbage – at Helligånden som en hvirvlende
vind og en brændende ild trængte ind i deres sind, så alle både
fysiske og psykiske gardiner rullede op igen med et smæld.
Og fortællingen er flot, for med Helligånden fik de ordet.
Og med det talte de ikke bare med deres egne. Nej, pludselig
viste det sig, at forståelsen kunne danne bro mellem alle folk i
Jerusalem. At Ånden kunne skabe fælles håb og fælles kærlighed på trods af alle lukkede fremtidsudsigter.
Et håb båret af en tro, der kunne holde. En tro og et håb,
vi fik med os fra jøderne, og som vi stadig deler med Bent
Melchior.
Pinsen kaldes også kirkens fødselsdag - for her fik evangeliet ny mening og blev iklædt nye fortællinger, som kirken fik til
opgave at bære frem i et nyt fællesskab, der strækker over alle
folkeslag og sproggrænser.
En kirke der siden har vist sig at være både økologisk og
bæredygtig, i alt fald i bevidstheden om at værne om hus og
husstand og klar til at bære ved, når gardinerne er rullet ned,
og storme raser, så ruder knuses. Bevidstheden om at forvalte
en bæredygtig tro, der ikke lader sig slå ud af de tåbeligheder,
vi mennesker kan finde på at udfordre hinanden med.
Det er en tro, der kræver handling, så vi vedbliver at holde
den fast og vedbliver at give kærligheden og håbet videre.
Gud give, at også vi med Helligåndens hjælp får styrke og
dygtighed til at bære den opgave.
Amen.

Giv en hånd til vores
arrangementer
Valmenigheden arrangerer ofte fællesspisning i forbindelse med
gudstjenesterne. Vi tager gerne imod flere frivillige hænder til
små og store opgaver. Kontakt Inge Ernst Kølle, hvis du vil på
listen over mulige hjælpere: ingekolle@gmail.com

Valgmenighedens
filmklub slår til igen

Filmen ’De frivillige’ er et dansk komedie-drama med Anders Matthesen og Jacob Lohmann.

Christian Monggaard, Informations filmanmelder har sammen
med os planlagt to filmaftener til efteråret.
Fredag den 4. oktober kl. 19.00 viser vi den nye film De frivillige af Frederikke Aspöck, og den 8. november kl. 19.00 viser
vi Den tid på året af Paprika Steen.
Begge film vises i kulturhuset i Osted. Det er et gratis arrangement. På gensyn.
Der kan købes øl og vin ved arrangementet.
Lars Hendriksen og Bjarne Lundager Jensen

Scene fra ’Den tid på året’.
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Baggrund

Generationsskifte
i valgmenigheden
Osted Valgmenighed holdt årsmøde 26. april
2019. Vi refererer ikke fra hele mødet, men
vil nøjes med at klippe fra Dorte Thorgaards
referat af formandens beretning, der handler
om generationsskifte.

G

ennem hele historien har man
overvejet, om de nye generationer
vil og evner at tage over, f.eks. har
mange familier oplevet det traume, at der
ikke har været arvinger, der vil overtage
slægtsgården.
Det kendes også fra fri- og valgmenigheder, hvor mange oplever, at der ikke står
en ny generation klar til at tage over. Se
eksempelvis Søttrup Frimenighedskirke i
Hornum i Himmerland, hvor menigheden
holdt op med at fungere. Styrelsen opgav
simpelt hen ævred.

stagnation og nedgang i medlemstallet i
Osted Valgmenighed, og da en tredjedel af
medlemmerne var over 70 år gamle. For to
år siden satte vi derfor emnet på dagsordenen ved et Helligtrekongers-møde i Valore
for 40-55 årige medlemmer. Det var heldigvis et yderst opmuntrende møde.
Herefter har styrelsen iværksat flere
af de forslag, der kom frem på mødet
primært i regi af kommunikationsudvalget, som har arbejdet med at gøre Osted
Valgmenighed langt mere synlig.

Nutidens generationsskifte

Ove Korsgaard henviste til det brev, som
Ejvind Oxe har sendt til både styrelse og
Levende ord (Levende ord 108), hvor han
skriver, at ”det (er) et brud på valgmenighedens praksis, hvor man principielt
ikke har villet gå på strandhugst i andre
menigheder, men dog gerne byde hjertelig velkommen, når nogen puslede ved
døren”.
Ove Korsgaard fortsatte: Spørgsmålet
er, hvor aktive vi skal være for at skaffe
flere medlemmer. Nu om dage er vi nødt

Generationsskifte i fri- og valgmenigheder
er noget helt andet i dag end tidligere: De
unge på egnen flytter og kommer ikke
tilbage – det betyder ofte goodbye – også
til valgmenigheden.
Heldigvis flytter der andre til egnen her
– ikke for at arbejde – men for at bosætte
sig her. Men kun få tilflyttere kender til
Osted Valgmenighed eller til valgmenighedsbegrebet.
Vi har været foruroliget, da vi oplevede
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Debat om praksis

til at vise mennesker, hvor døren er – det
er ikke tilstrækkeligt at lytte efter, om der
er nogle, der pusler.
Det var også baggrunden for den
principbeslutning, der blev truffet af
generalforsamlingen for to år siden om
at satse på at få 100 nye medlemmer over
de næste fem år. Status er, at der brutto er
kommet yderligere 58 nye medlemmer på
to et halvt år.
Ove fortalte videre, at der er iværksat
generationsskifte blandt ansatte og på
formandsposten. Sidste år påbegyndtes et
generationsskifte, når det gælder organist.
Kirsten Frandsen trak sig tilbage som
fast organist i juli 2018. Samtidig stoppede
Erik Frandsen som forsanger. Siden har
vi fået ny organist, nemlig Frida Rolskov
Pedersen.
Der er også generationsskifte på vej på
kassererposten, idet Ib Algot har meddelt,
at han trækker sig ved udgangen af dette
regnskabsår. Og endelig finder Ove det naturligt, at der også sker et generationsskifte
på formandsposten.”

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

Organist

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

Gravere

Osted
Janni Hansen
Tlf 4649 7808 / 4046 7908 E-mail ostedkirkegaard@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

Kaya Elise Mynster, datter af Lene Mynster Callesen og Troels
Mynster, blev døbt den 18. april.
August Sunke Frandsen, søn af Christian Sunke Johansen og Stine
Frandsen, blev døbt den 5. maj.
Nye medlemmer:
Hans Juhl Frandsen. Ejby, Niels Christian Bendtsen, Roskilde.
Karina, Mathilde og Emma Høgh-Olesen, Roskilde. Signe og
Peter Walsø, Ny Tolstrup. Signe Rørdam Thomsen med børnene
Kaja og Jens Frederik, Osted.

Allerslev
Thajs Overgaard
Tlf 2330 1341 E-mail allerslevkirke@tdcadsl.dk

Valgmenighedens styrelse

Christian Hougaard-Jakobsen,
formand
Tolstrupvej 29A
4330 Hvalsø
Tlf 2763 1633 E-mail cj@mse.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
Dorte Thorgaard Petersen,
Tlf.4648 1548 E-mail dortethorgaard@gmail.com

Styrelsens medlemmer

Osted Valgmenighed ledes af en styrelse på syv valgte medlemmer
samt præsten. Den nye styrelse ses på dette foto. Fra venstre er det
Isabel Hansen, Tina Krøis Kjærsgaard, Christian Hougaard-Jacobsen, Dorte Thorgaard, Inge Ernst Kølle, Per Rasmussen, Merete
Zibrandtsen og Laura Lundager Jensen.

Det bruger vi pengene på

I 2018 budgetterede Osted Valgmenighed med indtægter på
910.000 kroner. Indtægterne kommer primært via medlemsbidrag,
sekundært via arv.
Leje af kirker

Tina Krøis Kjærsgaard
Tlf 6168 9622 E-mail tina@sangtimen.dk

Lønninger
Blad
Administration
Præstebolig
Møder, koncerter,
udflugter m.m.
!
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AUGUST
Søndag d. 4.

10.30 Gudstjeneste							Osted

Søndag d. 18. 10.30 Gudstjeneste. Christian Balslev-Olesen				

Allerslev

Søndag d. 25. 16.30 Gudstjeneste med efterfølgende sommermøde Side 14 		Osted
SEPTEMBER
Søndag d. 8.

09.00 Sensommertur til Skåne. Side 12

				Osted

Søndag d. 15. 10.30 Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning Side 12			

Osted

Onsdag d. 25. 19.30 Afrika i Lejre. Koncert. Side 13					Osted
Søndag d. 29

10.30 Gudstjeneste							Osted

OKTOBER
Fredag d. 4.

19.00 Valgmenighedens filmklub Side 17					Kulturhuset

Søndag d. 6.

10.00 Sjællandske valgmenigheders efterårsmøde Side 14

		Vallekilde

Søndag d. 20. 10.30 Gudstjeneste. Christian Balslev-Olesen. Derefter udflugt Side 15

Osted			

Søndag d. 27. 10.30 Gudstjeneste 							Allerslev
Onsdag d. 30. 17.30 Halloweengudstjeneste Side 15					Osted
Torsdag d. 31. 15.00 Torsdag med tanker Side 13					Langetoften 1
NOVEMBER
Søndag d. 3.

16.30 Allehelgensgudstjeneste med spisning og møde Side 15			

Fredag d. 8.

19.00 Valgmenighedens filmklub Side 17					Kulturhuset

Osted				

Søndag d. 17. 10.30 Gudstjeneste							Osted
Torsdag d. 21. 15.00 Torsdag med tanker Side 13

				Langetoften 1

Søndag d. 24. 10.30 Gudstjeneste 							Allerslev
DECEMBER
Søndag d. 1.

10.30 Gudstjeneste							Osted

Torsdag d. 5.

15.00 Torsdag med tanker Side 13
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				Langetoften 1

