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”Så bliver da
tro, håb, kærlighed, disse
tre. Men størst af dem er
kærligheden.”
Sådan siger Paulus til sin menighed i
Korinth. Kærligheden er størst og stærkest
og tro og håb den nødvendige vej frem mod
det sted, hvor kærligheden hersker
Tekst Laura Lundager Jensen
Foto Heiner Lützen Ank

D

enne udgave af Levende Ord har temaet »mellem frygt
og håb«. Anledningen er til at få øje på efter et forår,
hvor Corona pandemien rystede verden. Mange har de
seneste måneder tænkt mere intenst over det liv, vi lever. I fraværet af nærvær har vi haft tid og grund til at tænke tilbage i vores
livs fortællinger, og ladet tanker spejle sig ind i et håb mod en
uvis fremtid. Nogle af de tanker har vi her forsøgt at præsentere i
bladets tekster og interviews - forholdet mellem frygt og håb i en
krisetid.
I en konfirmandtime i foråret – afholdt som net-undervisning,
talte vi om håbet. Konfirmanderne blev sat til at lave et kunstværk med titlen håb i en coronatid – det, de fandt som motiv, var
foråret, der sprang i blomst. Overskriften var ”Påskeliljer kender
ikke til Covid 19” - det kan vi lære af, måske ikke i bogstavelig
forstand, men det er en sandhed der er sund for sjælen. For håb
følges med tvivl og usikkerhed og frygt – frygt for at miste, hvad
vi har og drømmer om, frygt for at lys bliver til mørke. Håb og
frygt er gensidigt afhængige – frygt og fortvivlelse gør håbet nødvendigt – og samtidig har man på fornemmelsen, at uden frygt
ville håb være tom optimisme.
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Men frygt og håb er ikke ligemænd - håbet har fortrin. Vi lever
i erfaringen af, at alt kan gå galt. Verden kan gå under. Vi kan
miste den, og dem vi elsker og os selv – og så oplever vi alligevel
gang på gang, hvordan håbet kiler sig ind og overtager. Det er
er det håb, vi har i troen, når den gamle evangelist Markus siger
”Frygt ikke tro kun”. Anne Cathrine Riebnitzsky beskriver med
egne ord i interviewet her i bladet, hvor hun siger, at det er, som
om vi som Peter, da han ser Jesus gå på vandet, siger ”når du
kan, kan jeg også.” Og så viser det sig, at det er sandt - håbet og
troen bærer oppe, og de kommer først - og på det tidspunkt hvor
frygten overmander, og afgrunden viser sig, rækker Jesus hånden
ud med nyt håb. Tro er, at vi må leve i håbet om, at vi spejlet ind i
Jesus fortælling får modet til at sige, ”når du kan, kan vi.”
”Frygt ikke tro kun” – for tro, håb og kærlighed er verdens stærkeste pandemier.
■
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Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.

NB

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

Fotos Heiner Lützen Ank

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer
og lyver jer alt muligt ondt på.
Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene;
således har man også forfulgt profeterne før jer.
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Coronaen har gjort forfatter Anne-Cathrine Riebnitzskys nye bog
om tro i hverdagen aktuel, fordi hun heri forholder sig til tro, håb
og vilje til at gennemleve svære tider

Mangeårigt medlem af valgmenigheden og redaktionen Karen
Thorgaard beskriver i en klumme, hvordan mange erfarer Gud,
selvom de slet ikke er klar over, at det er Gud, de fornemmer
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I sin prædiken peger Laura Lundager Jensen på, at vi står i relation til dem, der har levet før os
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Håbet giver
retning, uanset
hvor mørk vejen er
Coronaen har mindet forfatteren Anne-Cathrine
Riebnitzsky om, at håbet og tilliden til Gud skal trænes,
fordi det giver styrke til at finde vej gennem frygt og kaos
Tekst og foto Heiner Lützen Ank

M

idt i landsbyen drejes ind ad en lille gade, og man
følger den smalle vej ind mellem gårdene. Man kører
cirka 900 meter ad en grusvej, der svinger forbi hestefolde og et enkelt hus i gule mursten. Et stykke længere fremme
kan man se nabohuset i lyse mursten. Når man kan se dette hus,
skal man holde øje med grusvejen ned til venstre. Det er eneste
mulighed for at dreje til venstre.
For enden af denne vejbeskrivelse bor forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzsky.
Når Anne-Cathrine Riebnitzsky aftaler et interview med
journalister, sender hun automatisk vejbeskrivelsen. Fordi det kan
være svært at finde vej til hendes hjem. Men også fordi hun godt
kan lide at have en plan at følge igennem ukendt terræn.
”Da landet blev lukket ned, lavede jeg en analyse: hvor vil jeg
gerne være, når det her er overstået? Jeg ville ikke gå i panik og
forsumpe i nyheder, og jeg skulle fortsætte mit daglige liv og blive
ved med at skrive. For det var ikke til at vide, hvor lang tid det
ville tage. Et halvt år. Halvandet år. Hvis jeg bagefter ikke havde
fået skrevet noget, ville jeg ærgre mig.”

Vi blev bange for at dø
Anne-Cathrine Riebnitzsky er forfatter og kammerherreinde og
har blandt andet skrevet romanerne Smaragdsliberen og Forbandede yngel, der til dels bygger på hendes egne erfaringer med at
vokse op i en dysfunktionel familie.
Desuden har Anne-Cathrine Riebnitzsky i flere omgange været
udsendt til Afghanistan som soldat og rådgiver for Udenrigs4

ministeriet og har under disse udsendelser samlet inspiration til
Kvindernes krig og Den stjålne vej.
I begyndelsen af 2020 udgav hun Tro i hverdagen. Heri giver
hun sit bud på, hvad begreber som Guds kærlighed, tilgivelse og
bøn betyder for hende.
Da bogen udkom, var Danmark og resten af verden ramt af
en altforandrende coronaepidemi, hvilket blot har gjort bogens
grundlæggende tema, hvordan en hverdagsnær kristentro kan
udleves, endnu mere aktuel. Ikke mindst set i forhold til at frygt
og håb løbende har afløst hinanden under coronaen.
”Mange var, især i starten, meget frygtsomme. Det er muligt at
leve i Danmark i forestillingen om, at man aldrig skal dø, selvom
vi godt er klar over det på et teoretisk plan. Men vi tænker: Det
sker for de andre, men ikke for mig. Det virker som om, at nogen
blev klar over, at mit liv, mine børns liv, min mands liv pludselig
slutter en dag.”

Coronaen var en mission
Frygten for at dø er der ikke noget unaturligt i, mener Anne-Cathrine Riebnitzsky. For selv den bedste plan fjerner ikke døden.
Men en god plan kombineret med solid træning gør det muligt at
være til stede i en frygtfuld situation.
”Der er noget ved coronakrisen, der minder om at være på
mission. Bortset fra at vi ikke ved, hvornår det slutter. Myndighederne var overraskede over, hvor gode vi var til at gøre, hvad de
sagde. Det var jeg dog ikke. Vi bor nemlig i et land med troværdige myndigheder. Så vi gør, hvad myndighederne siger.”
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Bønnen har i mange år været vigtig for Anne-Cathrine Riebnitzsky. Under coronaen opfordrede hun andre til også at bede. En opfordring mange fulgte.

Desuden skaber en ydre fjende, hvad end det er taliban i Afghanistan eller corona i Danmark, et stærkt fællesskab, der udfordrer
frygten.
”På en mission er der en opgave og en holdånd. Os mod den
ydre fjende. Det samme kan man mærke under coronaen, at vi
står sammen hver for sig. Desuden var der nogen, der fandt på, at
vi skulle synge, og endelig har myndighederne holdt det hele sammen. Det skaber alt sammen et håb om, at vi nok skal komme ud
af det sammen.”

Bønnen er blevet en vej ud

Ifølge forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky mindede coronaen danskerne om, at døden også kan være hverdag i Danmark.

Under coronaen har Anne-Cathrine Riebnitzsky, som andre, haft
et ønske om at holde fast i så store dele af hverdagen som muligt.
Først og fremmest at blive ved med at skrive.
Samtidig kom et nyt dagligt element til. Eller rettere sagt flyttede Anne-Cathrine Riebnitzsky et element fra privatsfæren ud i det
offentlige rum.
”Midt i det hele tog jeg den vanvittige og drastiske beslutning
at opfordre til bøn på sociale medier. Det var godt nok meget
angstprovokerende.”
I Tro i hverdagen kan man læse, at netop bønnen, som en
løbende samtale med Gud, spiller en vigtig rolle i Anne-Cathrine
Riebnitzskys liv. Men coronasituationen blev altså anledningen til
at indvi andre i dette.
”Der er mange, der har sagt, at de gerne vil bede. Derfor er det
dejligt at se, at det har hjulpet nogen. Jeg har fået forskellige reaktioner, lige fra de der generte sms’er, hvor der står: hey, jeg har set
dit opslag, jeg vil gerne bede, men sig det ikke til nogen, til folk,
der har delt budskabet.”
Disse oplevelser har bestyrket Anne-Cathrine Riebnitzskys tro
på, at hun har en vigtig opgave.
”Jeg hører fra andre troende, at det hjælper, at jeg taler om bønnen og troen. Det handler nok om, at selvom jeg er troende, så
fremstår jeg fornuftig. Vi savner nemlig eksemplerne. Mange, der
ikke er vokset op i et kirkemiljø, kan blive skræmt væk af kirkens
sprogbrug. Det kan virke som om, at man kommer fra en anden
planet. Så det handler for mig om at gøre noget af den visdom,
der ligger i Bibelen og i mine erfaringer med Gud, tilgængelige
for andre.”

Det er vigtigt at holde fast i håbet
Håb og frygt har været hinandens følgesvende igennem coronaen.
Sådan har det også været i den barndom, der er et gennemgående tema i Anne-Cathrine Riebnitzskys forfatterskab, og som i Tro
i hverdagen bliver holdt op imod et dagligt liv med Gud.
“Med barnets blik var min barndom håbløs. Men jeg nåede
aldrig dertil, at jeg opgav håbet om at gøre mor og far glade og få
dem til at have en god dag sammen. Det væsentlige budskab i det
her er, at Gud kan hele. Ikke bare fysiske sår, men også sjælesorg.”
Således var håbet, kan Anne-Cathrine Riebnitzsky se nu som
voksen, også til stede selv i de mørkeste tider i hendes barndom.
Ligesom håbet aldrig var helt udtømt, da coronaen havde bedst
fat i danskernes hverdag.
”Håb, for mig, er troen på, at der sker noget godt selv i mørke
tider. Dette håb kommer fra min dialog med Gud, fra mit bønsliv
og fra mit kendskab til Bibelens tekster. Håbet kommer således
fra forståelsen af, at det ikke er meningen, at det hele skal ende
skidt. Meningen er, at vi skal have det godt. ”Jeg er kommet for,
at I skal have liv, og I skal have liv i overflod.” Det er det, der
giver håb, selv når ting ser hårdest ud.”

Håbet giver den bedste sejlretning
Anne-Cathrine Riebnitzsky er forfatter, og i forfatternes verden
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Det kræver træning at håbe, mener Anne-Cathrine Riebnitzsky. Men den træning kan alle kaste sig ud i.

er en kendt og ofte benyttet skabelon, at det ender godt. Enten
ved at en konflikt bliver løst, eller ved at en person får en større
indsigt i en sag.
Med andre ord vil både forfatteren og læseren gerne kunne se
håbet i en fortælling. En holdning Anne-Cathrine Riebnitzsky
bekender sig til.
”For en, der er vokset op med en konstant selvmordstruet mor,
er jeg nødt til at sige, at håbet er ufattelig vigtigt. Det er fair at
frygte en reel fare. Men hvis du lever i konstant frygt for, at tingene går galt, får du et hårdt liv.”
”Det taler jeg ofte med folk om, der er vokset op i dysfunktionelle familier: Hvis jeg bare lader være med at håbe på noget,
så bliver jeg ikke skuffet. Det er trygheden ved skuffelsen, der
afholder dem fra at prøve noget. Jeg forstår godt logikken, for jeg
har selv været der. Men det er svært at skabe noget positivt, hvis
du ikke har håbet. På den måde kan frygt give en sejlretning, men
det kan håb i den grad også.”
Coronaen har skabt frygt. Både hos den enkelte dansker og i
samfundet som helhed. Men samtidig har håbet været til stede som fællessang, som den spontane hilsen på andre, der var ude at
gå tur og som et fælles ønske om at bakke op om myndighedernes
anvisninger.
Det har alt sammen krævet mod til at lytte og til at tage springet i en vanskelig situation. Ligesom Peter gør, da han ser Jesus
vandre på søen.
”Der er noget frisættende i fortællingen om vandringen på
søen, fordi Peter rejser sig op og siger: hvis du kan, så kan jeg
også. Selvom han falder i, gjorde han det. Det er et spark, mange
af os har godt af. Således er der håb i Peters handling. Vi vandrer
i en proces, hvor, når vi tror på det, så går det godt. Men så kommer vi i tvivl og synes, at bølgerne er høje, og så synker vi i. Men
jo mere, vi øver os, jo lettere bliver det trods alt at sig: jamen jeg
plejer jo at kunne gå på vandet, I hvert fald et stykke tid.”
■

Fakta
• Anne-Cathrine Riebnitzsky er født i Svendborg i 1974.
I 1998 blev hun uddannet fra Forfatterskolen i København, hvorefter hun gik ind i hæren og uddannede sig som
sprogofficer i russisk. Hun arbejdede bl.a. ved ambassaden
i Moskva, inden hun i 2007 blev udsendt til Afghanistan
først som soldat, siden som rådgiver for udenrigsministeriet.
• I 2006 debuterede hun med syv erotiske noveller i antologien ”Kys nr. …”
• I 2010 udkom hendes første bog biografien Kvindernes krig
– En dansk soldats møde med Afghanistans kvinder. Heri
beskrives erfaringerne som udsendt kaptajn
• I 2012 udgav hun Den stjålne vej, der sætter fokus på voldtægt af drenge i Afghanistan.
• I 2013 udgav hun romanen Forbandede yngel, der skildrer
fire søskendes opvækst på landet med en maniodepressiv
mor og en voldelig far.
• I 2016 udgav hun romanen Orkansæsonen og stilheden, der
handler om personlige valg og relationer.
• I 2018 udkom Smaragdsliberen, der handler om tro, tolerance og venskab i en verden med krig og terror.
• I 2019 udkom Med bue og pil – jagthistorier, der er en samling af personlige beretninger om jagt.
• I april 2020 udkom Tro i hverdagen, hvor Anne-Cathrine
Riebnitzsky giver sit personlige bud på, hvad en hverdagsnær tro er.
• Anne-Cathrine Riebnitzsky har modtaget BogForums Debutantprisen og boghandlernes De Gyldne Laurbær.
• Søndag den 1. november 2020 kl. 19 holder AnneCathrine Riebnitzsky foredrag i Osted Valgmenighed.
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I pagt med livet
som værn
mod frygten
Selv midt i det meningsløse
kan vi erfare Gud,
hvis vi tør erkende verden
som et barn
Tekst Karen Thorgaard
Foto Heiner Lützen Ank

A

ngst er et grundvilkår i tilværelsen – uløseligt bundet
til det at være til - en udefinerbar angst for det ukendte – en angst for livet og for døden. Frygten derimod er
mere håndgribelig og er der til alle tider: Tænk blot på de sidste
hundrede år med to verdenskrige, frygt for atomkrig, den kolde
krig, og nu klimaændringer og coronavirus. Hertil kommer den
enkeltes frygt for evnen til at klare sig i konkurrencesamfundet og
frygt for manglende anerkendelse.
Tidligere opfattede mennesker sig som en del af en større orden
for eksempel et landsbyfællesskab, som indebar en slags forsikring
i form af gensidig hjælp. Heri lå en vis grad af social kontrol men
også en tryghed ved at være en del af et fællesskab. Velfærden har
medført, at vi ikke i samme grad er afhængige af andre.
Nu er mennesket selv centrum for sig selv, idet den enkelte har
sin egen succes for øje. Herved drejer det sig om at præstere og
helst bedre end andre i et socialt liv, som i mange år har været
præget af økonomisk tænkning. Den store optagethed af egoet,
kombineret med fokusering på penge og materielle goder, kan i
takt med et stigende forbrug føre til en tilstand af meningsløshed.
Dengang mennesker havde tilværelsen fyldt op af arbejde for det
daglige brød og opfostring af nye genrationer, støttede de sig til
Bibelens fortællinger og brugte dem til at forstå tilværelsen. Nogle
troede på en Gud i himlen, som fulgte dem i det daglige liv. Jeg
husker selv min egen optagethed af historierne om Paradisets
have, Adam og Evas ulydighed og de voldsomme følger deraf,
ligesom historien om Babelstårnet som et retvisende billede på
menneskers overmod. Men forestillingen om en person i himlen,
som kunne gribe ind i livet på jorden, forsvandt for mig med
puberteten. I dag er jeg overbevist om, at der findes en ikke-personlig kærlighedsmagt, der besjæler universet.
Fra 1960erne og frem til i dag er Bibelens historier ikke på samme
måde velkendte, fordi der har været et par generationer, som ikke
kunne se Bibelens værdi som en fond af visdom og som en fælles
arv.
Det er derfor ikke underligt, at mange forfattere og filosoffer er
begyndt at tale om manglen på de store bibelske fortællinger, som
8

tidligere satte struktur på tilværelsen. Bibelen forklarer ved hjælp
af fortællinger og lignelser en række sammenhænge i tilværelsen,
som voksne har lært at kende i form af begrebssprog – som for
eksempel godhed, ondskab, smålighed, retfærdighed – begreber,
som kan være med til at udlægge egen tilværelse. Men mange lukker automatisk af for emner, som har med kirke at gøre. Derfor er
det vigtigt at være fordomsfri og modtagende over for tilværelsen,
for når vi slipper fordommene og kontrollen, opdager vi noget
værdifuldt i både Bibelen og salmerne, og ikke mindst i mødet
med fællesskabet.
Vi mennesker vil altid prøve at forklare verden, at erkende verden,
at finde meningen i meningsløsheden. Her tror jeg, at vi finder
megen forklaring i barnets tilgang til tilværelsen. Barnet er i den
grad til stede i livet og i stand til blot at være. Jeg har stadig et
dyrebart minde fra min egen barndom som 4-5årig, hvor jeg en
solbeskinnet formiddag sad helt alene på en eng og plukkede
mælkebøtter, mens jeg hørte græshoppernes sang i baggrunden
og fornemmede duften af det solvarme græs, alt imens jeg havde
en følelse af at være ét med verden og en overbevisning om altings
godhed. Havde jeg dengang haft adgang til den slags begreber,
ville jeg have sagt: ”Guds rige er midt iblandt jer.”
Filosoffen og teologen Dorthe Jørgensen kalder fænomenet ”erfaringsmetafysik” (uden for det fysiske), altså erfaring af noget, som
ikke kan måles og vejes, men som for den enkelte er lyslevende
til stede. Mange mennesker har en fornemmelse af noget helligt
midt i verden, når de oplever en fødsel eller en begravelse. Men
ikke alle gør sig det klart, at det er et udslag af religiøsitet.
At opleve noget uforklarligt åndeligt er langt mere udbredt end
tidligere antaget. Dorte Jørgensen fortæller selv, at hun allerede
som barn af og til kunne have fornemmelsen af, at hun pludselig
så verden på en anden måde og fra et andet sted, end hun plejede:
”Jeg boede på en gård langt ude på landet, og et af mine første
minder af den art er fra en dag, hvor jeg er stået af bussen oppe i
landsbyen og er på vej hjem. Jeg går i alléen på vej ud af byen og
nærmer mig markvejen, der fører ned mod gården, og ser min far,
der kører i traktoren ude på marken. Og med ét ser jeg det hele

både udefra og indefra. Jeg ser også mig selv gå i alléen iført en
gul småblomstret kjole og med en rød skoletaske i hånden, og
det er, som om jeg via dette blik træder ind i en slags dybere
erkendelse af min tilværelse: Jeg oplever pludselig, at jeg både
er et individ og en del af en større sammenhæng, en familie,
en verden og en form for åndelighed. Det er med andre ord en
oplevelse af, at der er noget, som overskrider eller transcenderer
mig som enkeltperson. Selvom det selvfølgelig ikke var de ord,
jeg brugte om det dengang.”
- Dorte Jørgensen oplever, at mange mennesker har sådanne
oplevelser, men ikke er i stand til at sætte ord på dem i en tid,
hvor vi ikke længere helt selvfølgeligt har et gudsforhold eller et
forhold til noget åndeligt.

”hellige.” Det er således meget tydeligt, at de gudstjenester, som
får en verdslig betegnelse som f.eks. halloween, familie- eller
spaghettigudstjeneste, er meget populære. Det viser tydeligt, at
der faktisk er et ønske hos mange om at være fælles om at høre
evangeliet og om at synge sammen.
Som lys kun er lys,
ved at mørke er mørke
er glæde og lykke kun til
i inderlig forbindelse med lidelsen.

Bibelens fortællinger kan hjælpe os med at sætte ord på almenmenneskelige grundvilkår, mener Karen Thorgaard. Men det kræver åbenhed.

Alligevel er det ofte den slags erfaringer, som får mennesker
til at søge mod kirken, hvor det imidlertid for en ikke kirkevant kræver stor tilvænning at blive fortrolig med ritualerne.
Desuden har det ikke været normen at gå i kirke, så mange
har kviet sig ved at møde op, fordi de ikke ville stemples som
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Medlemmer af valgmenigheden:

Coronaen har lært mig om frygt o

Foto Heiner Lützen Ank

Foto Privatfoto

Per Rasmussen, 61 år

Lauge Frimer Tholander, 16 år

Vigtigheden af tillid og fællesskab

Håbet førte til handling

Per Rasmussen, medlem af styrelsen i Osted Valgmenighed, er
ansat i Økologisk Landsforening, hvor han er international konsulent for udviklingsprojekter i Uganda og Tanzania.
Den frygt, han har mærket under coronaen, har derfor vist sig
på forskellige niveauer, eller i forskellige former, om man vil.
”Jeg har mærket en frygt, jeg ikke har kendt til i mange år,
faktisk ikke siden frygten for atomkrig i 80erne. Jeg tror, det har
rystet os mere, end vi aner, da vi indtil videre blot har set toppen
af isbjerget af konsekvenserne af COVID-19.”
Ved siden af frygten for det nære er Per Rasmussen også bekymret for situationen i de lande, han til hverdag arbejder i.
”Jeg frygter for de her stater, for de er langt fra lige så stærke
som vores eget samfund. Hvad vil der ske, når der ikke længere er
penge, og befolkningen for alvor kommer til at sulte? Jeg frygter,
det ligefrem kan føre til destabilisering af landene.”
Sammen med frygten har Per Rasmussen dog også mærket et
håb. I første omgang i forhold til situation i Danmark.
”Jeg har i mange år arbejdet med social kapital, og det, jeg har
oplevet herhjemme, har styrket mig i troen på, at vi har en stærk
samfundsmodel, der også kan bruges i sådan en situation, ligesom
jeg håber, vi har lært noget om vigtigheden af tillid og fællesskab,
vi kan bruge på længere sigte.”
Samtidig, midt i den voldsomme situation i Afrika, har Per
Rasmussen dog også et håb for lande som Uganda og Tanzania.
”Vi har indset, at vi globalt er afhængige af hinanden. Det er
ikke et stor håb, men vi kan forhåbentlig indse, at vi bliver nødt
til at hjælpe mere i Syd. Hvis ikke vi gør, kan situationen i Afrika
nemlig blive meget værre.”

En væsentlig del af det at gå på efterskole er at være en del af et
stærkt fællesskab. En af dem, der i et par måneder måtte sætte
dette fællesskab på standby, er Lauge Frimer Tholander, der sidste
skoleår gik i 10. klasse på Ryslinge Efterskole.
Men selvom opholdet langt fra blev som forventet, lærte Lauge
Frimer Tholander midt i den svære situation noget om håb.
”Håb er troen på, at noget kan forandres. Jeg var således medlem af en gruppe på efterskolen, der tog kontakt til folketingspolitikerne for at fortælle om vores situation. Flere af politikerne
svarede, at de nok skulle huske på os. Det var ret fedt, at politikerne lyttede til os og vendte tilbage.”
Som bekendt endte det med, at Lauge Frimer Tholander og
landets øvrige efterskoleelever kunne vende tilbage til deres skoler
i midten af maj.
”Jeg vil huske på håbet og glæde mig over, hvordan vi klarede
os igennem.”
Således blev efterskoleårets fællesskab, selvom det blev brudt op
midt i det hele, alligevel en stærk oplevelse, siger Lauge Frimer
Tholander.
”Det gav trøst og håb at vide, at man ikke er den eneste, der
befinder sig i denne situation. Det er godt at vide, at de andre er
der sammen med én.”
I det hele taget blev månederne derhjemme en træning i at dyrke håbet og holde det ved lige, mener Lauge Frimer Tholander.
”Jeg håbede hele tiden på, at der i sidste ende ville komme noget godt ud af det, at man ligesom kunne se tingene fra en anden
vinkel og virkelig mærke, hvad der driver én. På den måde er jeg
nok blevet mere bevidst om, hvad glæde er.”
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gt og håb

Foto Heiner Lützen Ank

Foto Heiner Lützen Ank

Inge Kølle, 75 år

Katrine Froulund, 14 år

Verden er så skrøbelig

Håbet er en mark der vokser

At verden og mennesker ikke er usårlige, er den tanke, der umiddelbart slår Inge Kølle, medlem af styrelsen i Osted Valgmenighed, når hun skal sammenfatte, hvad coronaepidemien har affødt
af tanker om frygt og håb hos hende.
”Som det første blev jeg ramt af rådvildhed. Det var som om, at
alt det velkendte faldt fra hinanden. Det, at vi mister kontrollen
fra det ene øjeblik til det andet, understreger, at både verden og vi
mennesker er skrøbelige.”
Selvom der midt i kontroltabet alligevel voksede en form for
hverdag frem, ”man finder ud af at leve med, at det sociale liv er
sat på pause,” så er perspektiverne stadig voldsomme og uoverskuelige, mener Inge Kølle.
Som andre har Inge Kølle haft fokus på det personlige ansvar;
hun har således holdt afstand, vasket hænder og sprittet af og ikke
set børnebørn og andre, der står hende nær, i lang tid.
Vi danskere har heldigvis fået god faglig rådgivning til at håndtere krisen. Alligevel har situationen været anderledes end tidligere
alvorlige hændelser.
”Det er noget andet, når det kommer udefra på denne måde.
Selvom krig og ulykke også er forfærdeligt, så er det dog i sidste
ende menneskeskabt. Men sådan er det ikke med en coronavirus.
Den kommer et andet sted fra, uden at man med sikkerhed kan
sige, hvorfra den stammer.”
Det er få, der vil mene, der er noget positivt at sige om coronaen. Sådan har Inge Kølle det også. Alligevel håber hun, Coronakrisen har lært os noget, vi kan bruge fremover.
”Der har på mange måder været stor kreativitet. Vi har lært at
sætte pris på venskabet og omsorgen, ligesom eftertænksomheden
og fællesskabet er blevet tydeligt. Det viser sig blandt andet ved,
at fællessang som en vigtig og samlende del er blevet så populær.”

Som alle andre skoleelever tilbragte Katrine Froulund (billedet),
der snart begynder i 8. klasse, og om kort tid skal konfirmeres i
Osted valgmenighed, to forårsmåneder derhjemme.
En periode hvor frygt og håb viste sig som meget konkrete
størrelser, fortæller Katrine Froulund.
”Jeg var bange for, at det skulle ramme mine bedsteforældre.
Det var mærkeligt, at det bedste, man kunne gøre, var at undvære
dem. Men heldigvis var vi i kontakt over Facetime.”
I det hele taget var det med at holde afstand underligt, mener
Katrine Froulund.
”Noget af det, jeg glædede mig meget til, var at kunne kramme
folk igen. Man har bedre kontakt, når man krammer. Man kan
bedre se og mærke, hvordan andre har det, når man er helt tæt
på.”
På den ene side vænnede Katrine Froulund sig til coronatilstanden. På den anden side mistede hun også nogle gange håbet om,
at hverdagen ville komme igen. At de to fænomener kan være tæt
forbundet, var netop noget af det, der blev talt om ved forårets
konfirmationsforberedelse.
”Vi skulle tage billeder af håb. Det var en god øvelse. Et godt
håbsfoto kunne for eksempel være en mark, der vokser op og
minder én om, at marken bliver til mad. Det er rart at se noget
gro op.”
Også for en af de andre konfirmander, Sigga Ross Wintereik,
var frygten konkret.
”Jeg var bange for, at min farmor og farfar ville få det, så derfor
har vi passet meget på.”
Selvom skoledagen på et tidspunkt vendte tilbage, og frygten
dermed måtte vige pladsen for håbet, mener Sigga Ross Wintereik, at coronaen har mindet hende om en vigtig ting i livet.
”Man skal værdsætte det, man har. Det kan hurtigt blive taget
fra en. Det har coronaen vist os alle.”
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Tag med til Gotland
Til september inviterer Osted Valgmenighed
og tidligere højskolelærer Georg Bendix på
tur til Gotland
Tekst og foto Heiner Lützen Ank

”P

å Gotland fandtes først en mand, som hed Tjälvar.
Dengang var Gotland bundet af mørke kræfter, så om
dagen sank øen i havet, og om natten stod den op igen.
Denne mand bar ild til landet, og siden sank øen aldrig i havet
mere.”
Sådan begynder Gutasagaen fra 1200-tallet, der fortæller om
Gotlands ældste historie. Sagaen er ifølge Georg Bendix, tidligere
højskolelærer og -forstander, et godt billede på det, der gør øen
ganske særlig.
”Det troldske at øen forsvinder, men bliver oppe, efter at Tjälvar har tændt bål på øen, er en god historie, fordi det fortæller så
meget om Gotland, om styrken og det storslåede ved øen.”
Til september arrangerer Osted Valgmenighed og Georg Bendix
en højskoletur til Gotland, og her vil der være rig mulighed for at
opleve øens særlige og troldske historie, kultur og natur.

Sten der fortæller historie
Turen til Gotland er Georg Bendix` fyrretyvende besøg på øen, og
han er ikke i tvivl om, at en af øens store attraktioner findes i øens
hovedby, Visby, på Gotlands Museum.
”Museet har et fantastisk rum, hvor man ved at studere Gotlands udgave af runestenene, billedstenene, kan opleve overgangen fra vikingetidens kunst til kristendommen på en utrolig
fascinerende måde.”

Kirker ud over det sædvanlige
En anden stor seværdighed knytter sig til kristendommen.
”Kirkerne er bygget fra omkring år 1100 og et par århundrede år frem. På det tidspunkt var Gotland et meget velstående
samfund, og der opstod nærmest en slags konkurrence om at
besidde den flotteste kirke. Eller at have det højeste tårn. Eller
den smukkeste altertavle.”
Øen rummer i dag flere end hundrede kirker, hvis man regner
ødekirker og ruiner med. 91 af disse er intakte landsbykirker. Turens endelige program er endnu ikke fastlagt. Men en oplagt kirke
at besøge er Grötlingbo Kirke på den sydlige del af øen.
”Ved Grötlingbo Kirke ligger Asger Jorn begravet. Han rejste til
Gotland sammen med den dygtige fotograf Gérard Franceschi for
at undersøge de mange stenbilleders historie. Faktisk mente han,
at hele den nordiske kunst har sit udgangspunkt i de gotlandske
stenbilleder og i Gotlands kirkekunst.”

En vigtig handelsby
Går man rundt i Visby, ser man den næsten intakte 3,6 kilometer
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lange bymur, der blev rejst af byens beboere i to omgange. Første
del i 1000 tallet og anden del i 1288. Et vidnesbyrd om øens
storhed.
”Gotland indbyggere var rige, fordi de sad på hele handlen
i Østersøen. Fra den tidlige middelalder til Valdemarstoget i
1361, var det dem, der styrede det hele og udgjorde et centrum
for indtjeningen. Visby var i perioden ligeså betydningsfuld som
Lübeck.”

Altid uberørt natur, altid en oplevelse
Kulturen og historien er stærk og nærværende over alt. Det
samme er den særlige natur, man møder, så snart man bevæger sig
uden for Visby.
”Der kan være mange turister. Alligevel er der altid et sted, hvor
der ingen er. Derfor vil svenskerne og mange andre også så gerne
besøge øen. Den er en lise for sjælen.”
■

Fakta:
• Afgang: Onsdag den 2. september fra Osted Kirke kl.
15.00.
• Hjemrejse: Søndag den 6. september. Ankomst Osted ca.
17.30.
• Prisen: 1.500 kroner som inkluderer morgenmad og
entreer. Hertil kommer forplejning. Enkeltværelse er prisen
+1.000 kroner. Pris for børn er prisen for en ekstra opredning på forældrenes værelse.
• Tilmelding og spørgsmål: Laura Lundager Jensen på tlf
2331 8311.
Rejsen bliver aflyst, hvis myndighederne fraråder rejser til Gotland.

Menighedsfælleskab
på afstand
Tekst Laura Lundager Jensen
Foto Isabel Hansen

I

2020 blev foråret aflyst. Virussen fra øst nåede til Midtsjælland og smækkede kirkedørene i med et brag, som sendte
ringe ud mod møder, foredrag, generalforsamlinger og dåb og
konfirmationer. Det har på alle måder været en besynderlig tid
også i valgmenighedens historie. Det store spørgsmål har været,
hvordan man fastholder et menighedsfælleskab på afstand og
fra hver sin matrikel. For ét er, at det altid er muligt at tale med
præsten, men det er grundlæggende ikke derfor, vi er valgmenighed. Det er for at mødes og fejre gudstjeneste sammen, synge
sammen, bede samme, være tavse sammen og lytte til Guds ord –
sammen. Alt det kunne vi ikke – og selvom vi til påske forsøgte os
med gudstjenester på Facebook fra præsteboligen og kirkegården,
bliver det aldrig det samme. En gudstjeneste er ikke præstebåret,
men menighedsbåret. En gudstjeneste er fællesfejring.
Alligevel tror jeg, mange har oplevet en ualmindelig fin opmærksomhed på andre. Mange har ringet til hinanden. Og de gange jeg
som præst har grebet til ”telefon-fællesskabet” for at høre, hvem
der manglede hjælp til indkøb og lignende eller bare til en snak,
var det godt at høre, at de fleste havde arrangeret sig med indkøbere, og at mange er mødtes med nogle få andre, så isolationen
var til at bære. Og tit var der lige en anden, der havde ringet.
Men menighedsfællesskab er mere end samtale mellem to. Derfor
har vi sendt nyhedsbreve og prædikentanker ud. Dels jo for at
orientere om aflysninger, og dels for - i det mindste på skrift at
dele samme ord - og ønsker om en glædelig påske. Vi er opmærksomme på, at ikke alle er på mail og derfor ikke modtager
hilsner ad den vej. Derfor var vi til påske afsted med små poser
med chokoladeæg, påskeliljer og en påskehilsen, i ønsket om, at
påskehilsenen også nåede de ”net-løse”.
Ikke alt er foregået på afstand. En enkelt gang var vi en lille gruppe, der tog på kirkevandring fra Allerslev til Osted ad Skjoldungestien, forsvarligt i mindre grupper. Undervejs talte vi om
landskabet og vejen, sandheden og livet, mens gøg og nattergal
understregede skabelsens underværker.
Møder, generalforsamling og andre aktiviteter har vi aflyst eller
udskudt. Styrelsesmøder er foregået på Zoom, hvor vi, i hver
vores stue, har set hinandens små firkantsansigter på skærmen. At
møderne blev overraskende effektive er en rystende konstatering,
men de blev absolut ikke hyggeligere.
Værst er det nok gået ud over konfirmanderne. De har oplevet en
brutal omvæltning, da festen, de havde glædet sig til pinselørdag,
blev udskudt til september. Vi nåede heldigvis at være på konfir-

mandlejr i begyndelsen af marts. Men siden har undervisningen
foregået ved hjemmeopgaver eller på Zoom på nettet. Det sidste
kan godt fungere, og vi fik både talt om frygt og håb og foldet
bøns-nip-nappere under grin og stort besvær. Men det er sørme
noget andet at mødes fysisk. Derfor var det også dejligt, at mødes
med konfirmanderne en enkelt gang og gå som pilgrimme på
vandring fra Allerslev til Osted kirke med små refleksionsøvelser
undervejs.
I skrivende stund er kirkerne åbne igen, med mange omstændelige forordninger, der skal sikre ansvarlig afvikling. Men selvom jeg
fornemmer, at mange har mærket, at menighedsfællesskab også
fungerer, når kirkeportene er slået i, så er det for mig tydeligt,
at vi er menighed, fordi vi gerne vil mødes og fejre gudstjeneste
sammen fysisk med sang og ord og velsignelse og efterfølgende
■
smil og kirkekaffe i våbenhuset.
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”At leve som
livsvidner for
Vorherre.”
- Allehelgensprædiken 2019

Tekst Laura Lundager Jensen

”V

i mennesker er sat til at vidne om Gud, hver efter sin
evne og mulighed, nogle med munden, andre med
hænderne, andre med begge dele. At vidne om Gud,
det vil først og fremmest sige, at leve sådan, at livet bliver dyrebart
for andre og det gode i dem styrkes” Citatet er fra en prædiken af
Kaj Munk.
At vidne om Gud er at leve sådan, at livet bliver dyrebart for
andre.
Allehelgens dag mindes vi de mennesker, der gjorde livet dyrebart – netop for os.
Hver for sig kan vi sætte navne på, hvem de er. En far eller mor,
en bedstemor, en kæreste, ægtefælle, et barn, en ven. Trofaste,
kærlige og tålmodige over for os viste de os hver på deres måde
noget om, hvem Gud er. Gennem smil og gode ord. Ved at stå
tidligt op om morgenen og vække os kærligt, da vi var små og
skulle ud i vintermørket til en ny truende skoledag. Eller ved
at stille med malerpensel, trillebør eller trailer. Eller ved at lave
vores livret, når vi kom på besøg, selv da vi blev så gamle, at vores
smagsløg var blevet mindre avancerede.
Og selvom vi indimellem kan stå spørgende og magtesløse og
tømte for mening, så har livet gennem dem lært os, at døden
ikke alene er savn og tomhed og endda skyld og vrede, men også
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omsorg, trøst, og livsmod. Liv og død følges ad som frygt og håb.
Frygten for at miste det, der er, og håbet om, at det, der var og er,
igen skal blive.
Af den grund har kirke og kirkegård altid ligget centralt i
byerne. Som mødested for mennesker på tværs af liv og død. Og
det er fint og vigtigt, det er sådan. Fint vi dag og nat kan komme
forbi, standse op og tage en tænkepause. De døde skal ikke pakkes væk, de er en del af os, en del af livet. En erindring om, at vi
står på skuldrene af mennesker, som bar os frem. - Som land, som
kultur, som mennesker.
I andre kulturer er det anderledes. Der er kulturer, hvor de
døde gemmes væk. Etruskerne i Italien fra 700 f.Kr. byggede
byer til de døde med gader og huse, langt væk fra de levende, så
man ikke forstyrrede hinanden. Så de døde forholdt sig i ro og
ikke tyranniserede de levende. Derfor var det noget særligt, at de
første kristne begyndte at mødes og samles på kirkegårdene for at
fejre gudstjeneste. I katakomberne uden for Rom, kan man i dag
besøge små kirker under jorden, omgivet af grave i flere etager.
Her mødtes man til gudstjeneste, både fordi det skulle foregå i
det skjulte, men også fordi de ville vise, som forkyndelsen viser,
at de døde hører med til livet på trods af døden. Og dét gjaldt
både dem, der var døde af sygdom eller alderdom, ligesom det

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer
og lyver jer alt muligt ondt på.
Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene;
således har man også forfulgt profeterne før jer.
Matthæus 5.3-12

gjaldt dem, der havde lidt martyrdøden under romernes forfølgelser. Alle rummer håbet om, at de nu som salige i døden bærer
opstandelsen i sig.
Derfor fejrede de levende kristne gudstjeneste midt blandt de
døde. For at samles om ikke at frygte døden, men glæde sig over
liv og opstandelse. Derfor er vores gudstjenesterum stadig placeret
midt blandt de døde. Og selvom der nok ikke er mange, der som
martyrer har sat deres liv på spil for troens skyld her på Osted
eller Allerslev kirkegård, kan vi stadig glædes over alt, hvad vores
døde har lært os om at kæmpe for liv og håb, på trods af frygt og
trusler.
Som livsvidner for Vorherre og som bærere af opstandelseshåbet.
Derfor hører saligprisningerne fra Matthæusevangeliet med til
Allehelgen. For de lærer os at glæde os over, hvad der er værd at
kæmpe for og håbe på. Og selvom de, som vi ikke længere har
hos os, måske ikke altid var fromme og retfærdighedssøgende eller
rene af hjertet – som der står i teksten - fordi de var mennesker
som os, og ikke helgener, så var de det også, fordi de levede som
mennesker i den udspændthed, tilværelsen sætter os i.
Det skal vi lære af, lytte til og tage til os, for Jesus taler ikke
kun om de døde, men til os. De fattige, sørgende, sagtmodige,

retfærdighedstørstende, barmhjertige, rene af hjertet, fredsstifterne, de forfulgte og forhånede. Alle dem, der lever sådan, kalder
han salige. Og når vores liv former sig sådan, kalder han os salige.
Os, i det våde, tunge novembergrå tøj og humør. Os, der savner.
Os, som ikke orker eller gider andet end at sidde og kigge ind i et
stearinlys´ flamme eller en skærms isblå lys. Os, der tvivler. Os,
der frygter sygdom og smittefare, kalder han salige.
Salig er de – og I, siger han - fattige, sørgende, retfærdighedstørstende, forfulgte, forhånede. Ikke fordi der er noget som helst
fornøjeligt ved nogen af delene. Men fordi det liv er vi fælles om
at dele med Vorherre. Fordi Gud er i det liv. Dér sker hans vilje
på jorden, som den sker i Himlen. Dér er der håb på trods af død
og sorg. Håb på trods af frygt og angst.
Allehelgen er, at vi giver os selv lov til at træde ind i den
frelseshistoriske tilværelse, hvor vi bæres af, hvad vi ydmyge og
sagtmodige fik og får i det liv vi er sat i, for så at give det videre
til fremtiden. Taknemmelige over at nogle var før os og for os, og
stadig er værd at mindes i kærlighed. Båret af et håb, der bærer os
ud af denne verdens frygt for morgendagen i tillid til, at i Guds
øjne er vi salige.
Amen

■
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Det sker
Sommermøde

Filmklub

Frimenighedspræst i Rødding Mette Geil er årets sommermøde-prædikant og foredragsholder. Gudstjenesten kl. 16.30 i Osted
Kirke med efterfølgende spisning i præstegården, Langetoften 1.
I anledning af 100 årsjubilæet for genforeningen fortæller Mette
Geil om faldne under 1. Verdenskrig fra Rødding frimenighed.
Rødding var underlagt Tyskland, og mange unge danske mænd
måtte derfor i krig for ”pligtens tunge åg” som der står på en
mindesten. Foredraget tager udgangspunkt i brevveksling mellem
familier i Rødding og de unge mænd. Mette Geil har en særlig
tilknytning til Osted, da hun for 25 år siden blev ordineret til
valgmenighedens præst og virkede her fra 1995-2001.

viser vi Wikke & Rasmussens film fra 2019 ”Gooseboy.” Drengen Viggos liv ændrer sig drastisk, da en talende gås styrter ned
på hans altan og brækker sin vinge. Filmen er inspireret af Selma
Largerlöfs bog om Nils Holgersens forunderlige rejse. Christian
Monggaard biografi om Wikke & Rasmussens karriere kan købes
ved lejligheden.

23. august

Fredag den 2. oktober kl. 19.00

Fredag den 13. november kl. 19.00

viser vi Malou Reymanns film fra 2020 ”En helt almindelig
familie.”
Den delvis selvbiografiske film beskriver, hvordan 11 årige
Emma skal håndtere, at faderen skifter køn. Hvad gør det ved den
fodboldglade familie? I hovedrollen ses Mikkel Boes Følsgaard,
der har fået mange roser for sin rolle.
På gensyn til efteråret i kulturhuset i Osted. Tilmelding ikke
nødvendig. Ost, brød og lidt vin/vand kan købes.
Arrangør og værter Bjarne Lundager Jensen og filmanmelder,
Christian Monggaard.

Onsdage med ord
Igen inviteres til eftermiddagsmøder i efteråret. Møderne er fra
15-16.30 og alle er velkomne. Det foregår i præstegården, Langetoften 1. Vi starter hver gang med en kop kaffe og lidt kage, hvorefter vi har bedt 3 forskellige personer fra lokalområdet fortælle
om en ting, de er optagede af. Tilmelding ikke nødvendig.

28. oktober

Peter Walsøe, uddannet elektriker og merkonom, har i en årrække
været frivillig mentor for unge teenagere bl.a. i Lejre kommune.
Han vil fortælle om et hjælpeprojekt gennem YFC Project Serve,
hvor han sammen med sin kone Anne var i Rumænien sammen
med en flok unge fra Danmark. Projektet bestod i at etablere
sanitære forhold, herunder toiletter, bad og spildevandsafløb, for
fattige romafamilier.

18. november

Allehelgen
1. november

Efter Allehelgensgudstjeneste kl. 16.30 i Osted kirke er der Allehelgensgullasch i Kulturhuset. Her vil Anne-Cathrine Riebnitzsky
tale (se interview side 4-7). Anne-Cathrine Riebnitzsky vil med
udgangspunkt i bogen Tro i hverdagen tale om, hvordan tro og
håb og frygt har sat spor i hendes forfatterskab.
16

Sognepræst i Rorup og Glim Karen V. Ringmose fortæller om
opgaven som flygtninge- og migrantpræst i Lejre Provsti. En del
af de asylansøgere, der kommer til Danmark, er kristne. Selvom
de kommer fra forskellige kirkesamfund, sørger folkekirken for,
at de har mulighed for at fejre gudstjeneste, og at de kan komme
i kontakt med en præst. I Lejre Provsti er dette Karen V. Ringmoses opgave.

9. december

Onsdagsmøderækken slutter med adventskaffebord. Dagens taler,
Laura Lundager Jensen, tager udgangspunkt i Selma Lagerlöfs Julelegender for med hendes ord at tale adventstiden frem til julens
evangelium. Kristuslegenderne udkom første gang i 1904.

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder
I Genforeningens tegn
– forårets årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg og
Frimenigheder blev udskudt og afholdes nu d. 3. - 4. oktober
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 i weekenden den 3.-4. oktober.
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, 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. september: 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 (vi kan jo hjælpes ad).
Tilmelding til Laura Lundager Jensen senest d. 1. september.

Juniorkonfirmandundervisning
Fem tirsdage i efteråret inviteres alle fra 3. og 4. kl. til junior-konfirmandundervisning.
Undervisningen begynder lige efter skole og slutter kl. 16.00,
og I bliver hentet i SFO/Skole. Vi begynder hver gang i kirken og
slutter hos Laura Lundager Jensen på Langetoften 1. Første gang
er den 15. september og sidste gang, den 27. oktober.
Arrangementet er gratis. Tilmelding til Laura Lundager Jensen
2331 8311 eller på mail luje@kp.dk senest d. 10. september.
Medlemskab af Valgmenigheden er ikke nødvendig.

Halloween gudstjeneste
for hele familien
Kom til Halloweengudstjeneste d. 27. oktober kl. 17.30 i Osted
kirke. Friskolens kor medvirker og gudstjenestens temaet er,
spørgsmålet om, hvad der vinder, når frygt og håb kæmper i mennesker. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten er der fællesspisning
i kulturhuset.

Konfirmation i Osted kirke
Årets konfirmander fik udskudt deres konfirmation til d. 12.
september. Vi konfirmerer i år 11 konfirmander, mens 3 bliver
konfirmeret hos deres lokale sognepræst.
Fra Osted Valgmenighed skal lyde et stort tillykke til jer alle.
Årets konfirmander: Freya Thorst Riisgaard, Tobias Harvey
Hansen, Villads Hjorth Leyssac, Katrine Bjerregaard Froulund,
Sigga Marie Ross Winthereik, Robin Shahriari Lund, Mikkel
Jensen, Olivia Krümmel Nielsen, Freya Hansen, Oscar Minor
Eriksen og Ida S. Frandsen (20. juni)

Konfirmandindskrivning 2021
Efter Høstgudstjenesten d. 20. september i Osted kirke er der
indskrivning til årets konfirmationsforberedelse.
Vi starter med fælles frokost for konfirmander og forældre i
kulturhuset. Herefter der vil være en involverende introduktion til
konfirmandforberedelsen, en kort fortælling om valgmenigheden
og oplysninger om forskellige praktiske forhold. Tilmelding til
dagen senest d. 18. september.
Medbring konfirmandens dåbsattest i kopi.
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Frygt og håb
i film og litteratur
Tekst og idé af redaktionen
Foto Gyldendal

Mellem frygt og håb er temaet for dette nummer af Levende Ord.
Pandemier er et tema, der er blevet behandlet mange gange i kunsten,
både i bøger, film, musik og kunstværker. Redaktionen af Levende Ord
bringer her en liste med idéer og forslag, som man kan fornøje sig med:
Bøger

Film

Pesten af Albert Camus (1947)

Det syvende segl af Ingmar Bergman (1957)

Pesten beretter om et pestudbrud i den algeriske Oran. Fra den
spæde begyndelse, hvor kun rotterne rammes, til den totale
karantæne, der gør indbyggerne desperate efter frihed. En lokal
læge kæmper for byens liv, og mange vælger at hjælpe ham i hans
arbejde med at skabe livskvalitet under de værste betingelser eller
give en værdig død.

Ridderen Antonius Block vender hjem fra det 14. århundredes
korstog til et land, hvor pesten hærger og breder sig rundt i verden med skibe, mennesker og rotter.

Dekameron af Giovanni Boccaccios (1349-1352)
I året 1348 flygter fem unge kvinder og fem unge mænd fra pesten, der har nået Firenze og flytter sammen ind på et provinsielt
landsted. Som underholdning skiftes de ti mennesker over ti dage
til at fortælle historier.

Som pesten af Hanne-Vibeke Holst (2017)
Lægen Karoline Branner ankommer til Genève, hvor hun skal
være koordinator i WHO’s afdeling for pandemibekæmpels. Men
snart bryder en dødelig influenza ud. Først i Danmark, siden
kloden rundt. Den idealistiske Karoline sættes på sit livs prøve.

Pesten i Bergamo af
J.P. Jacobsen (1882)
Da italienske Bergamo rammes af
pesten, vender indbyggerne sig imod
Gud. Men måske er det faktisk Gud,
der forsøger at ramme Bergamo.

De rensede af
Søren Staal Balslev (2019)
Verden er gået under, og så godt som
hele menneskeheden er udryddet i
en global sygdomsepidemi. Midt
i det hele, i en forladt lejlighed i
Nordvest i København, sidder en
lille familie og forsøger at holde
sammen på stumperne af det liv,
der var engang.
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Outbreak af Wolfgang Petersen (1995)
En ukendt virus slår folk ihjel i Afrika i løbet af få timer og
spreder sig via en abe til Amerika. Dustin Hoffmann forsøger at
indkredse dens udspring, men har samtidig magtfulde modstandere imod sig.

Pandemic af John Suits (2016)
Rachel Nichols er helten, der skal forsøge at finde eventuelle
overlevende efter en verdensomspændende pandemi i denne
amerikanske science fiction.

Contagio af Steven Soderberg (2011)
To dage efter Beth (Gwyneth Paltrow) vender hjem fra en forretningsrejse til Hongkong, dør hun, og lægerne fortæller hendes
chokerede mand (Matt Damon), at de ikke aner hvorfor. Snart
spreder den mystiske smitte sig på tværs af grænser, og mens
dødstallene stiger til hundredtusinder, går et
korps af eksperter i gang med at bekæmpe
truslen.

Bliv medlem
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

Osted Valgmenighed er en menighed indenfor den danske
folkekirke. 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.

Ønske om orientering om dødsfald
Send besked til præsten, hvis der er et ønske om at få besked om
dødsfald i menigheden.

Forretningsfører

Nye medlemmer

Kirkebil

Mette Minor med sønnen Oscar Minor Eriksen, Lejre.
Sacha Rysse og Claus Berg Rysse, med børnene Tusnelda og Chili,
Osted.
Andreas Balslev-Olesen, København N.

Lone Rosager Poulsen
Tlf 2216 9861 E-mail lone@rosagerregnskab.dk
Tlf 4848 4848

Gravere

Osted
Janni Hansen
Tlf 4649 7808 / 4046 7908 E-mail ostedkirkegaard@mail.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 (præst).

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
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

Foto Ulla Hougaard-Jakobsen

Nyt fra styrelsen
HUSK at forny adgangen til din skattemappe for Valgmenighedens kasserer, så dit medlemsbidrag bliver opkrævet
korrekt.
Vejledning til, hvordan man gør kan ses på Valgmenighedens hjemmeside, www.ostedvalgmenighed.dk

Kirkebil
Bestilles på 4848 4848 gerne senest fredag før en gudstjenste.
Oplys, udover adresse og kirke, at det er en kørsel for Osted
valgmenighed

Kaffebrygger
Meld jer som kaffebrygger, hvis I har tid en søndag: Inge Kølle tlf. 2925 4041/ingekolle@gmail.com. Gerne i god tid, men
senest dagen før.
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AUGUST
APRIL
Søndag d. 2.
10.30 Skærstorsdag.
8. søndag efterFællesspisning
trinitatis
Torsdag
9. 16.30
og foredrag ved Mette Geil
Søndagden
d. 16.
10.30 Langfredag.
10. søndag efter
trinitatis
Fredag
10. 16.00
Fælles
med sognemenigheden
Søndag d.d. 12.
23. 10.30
16.30 Påskedag.
11. søndagDåb.
efterChristian
trinitatis,Balslev-Olesen
Mette Geil
Søndag
Fredag d. 17. 17.00 Årsmøde med generalforsamling
SEPTEMBER.
Søndag
d. 19. 10.30 1. søndag efter påske
Ons-søn d. 2.-6.
Valgmenighedens tur til Gotland
Lørdag d. 12. 10 - 14
MAJ
Søndag d.d. 3.13. 08.00
10.30
Søndag
Søndag d.d. 3.20. 10.30
Søndag

AllerslevOsted kirke
AllerslevAllerslev kirke
Osted Osted kirke
Osted Fri- og Efterskole
Osted

Konfirmationer
14. søndag efterfratrinitatis
Kirkevandring
Allerslev Kirke til Osted Kirke
neste
3.Høstgudstje
søndag efter
påske

Osted kirke
AllerslevOsted Kirke
Osted Osted kirke

Søndag d.d. 27.
10.30 Alsang
16. søndag efter trinitatis
Mandag
4. 19.30

kirke
Osted Fri-Allerslev
og Efterskole

Onsdag d. 6. 17.30 Konfirmandgudstjeneste
OKTOBER
Onsdag
d. 13. 19.30 Højskoleaften med Bjørn Nørgaard
Fredag d. 217. 10.30
19.00 5.Filmklub
Søndag
søndag efter påske

Osted

Lør-sønd.d.30.
3.-4. 10.30 Konfirmation
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske valg- og Frimenigheder
Lørdag
18. søndagRasmus
efter trinitatis
Søndag d.d. 31.
11. 10.30 Pinsedag.
Søndag
Jensen
Søndag d. 18. 10.30 19. søndag efter trinitatis Christian Balslev-Olesen

Osted Rødding
Osted Osted kirke

Tirsdag d. 27. 17.30 Halloween-gudstjeneste for hele familien
JUNI
Onsdagd.d.5.28. 15.00 Grundlovsmøde
”Onsdag med ord”
Fredag
Lør-søn d. 6.-7.
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
NOVEMBER
Søndag
d. 14. 10.30 Første søndag efter trinitatis
Søndag d.d. 28.
1. 09.00
16.30 Tredje
Allehelgensgudstjeneste
medSommerferiekaffe
efterfølgende møde
Søndag
søndag efter trinitais.
Fredag d. 13. 19.00 Filmklub
Søndag d. 15. 10.30 23. søndag efter trinitatis
AUGUST
Onsdagd.d.2.18. 10.30
15.00 8.”Onsdag
Søndag
søndag med
efterord”
trinitatis
Søndag d. 29. 10.30 1. søndag i Advent
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Osted Fri- og Efterskole
AllerslevOsted kulturhus

Allerslev kirke
Osted kirke
Langetoften
1
Langetoften
1
Rødding
Allerslev
AllerslevOsted kirke
Osted kulturhus
Allerslev kirke
Osted Langetoften 1
Osted kirke

