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Klumme

Hvad gør en
gudstjeneste?

Billedtekst Alterkalken i Osted Kirke Foto Bo Nygaard Larsen
Tekst Laura Lundager Jensen, valgmenighedspræst

”H

vad gør en gudstjeneste?” Sådan har vi spurgt i denne udgave af Levende ord. Gør gudstjenesten noget?
Jeg forsøger mig med et svar.
Gudstjenesten giver rum for et fællesskab på tværs af alder,
uddannelse, politisk holdning og meget mere. Det kan den gøre,
fordi det fællesskab, vi har i gudstjenesten, ikke er noget, vi selv
har magt over.
Det er et fællesskab, der er større: fortællingen om Jesus, bøn,
dåb, altergang og salmer. Og det sker i en ramme, vi kender. Den
er smidig, teksterne, vi hører, er forskellige, salmerne er forskellige, organistens brug af orglet og præstens prædiken er forskellig.
Samtidig er vi, der er til stede, forskellige.
Vores humør er forskelligt, vores dagligdag er forskellig, så vi
tager imod med hver vores forudsætninger. Alligevel finder vi
sammen i et fællesskab med en ramme, en form og et sted, vi
kender og føler os hjemme i.
Rammen er gammel. Vores gudstjenesteform har rødder tilbage
til oldkirken, men er samtidig blevet fornyet gennem århundreder.
Den vigtigste forandring er nok, at sproget med reformationen
skiftede fra latin til dansk. Men rammen er alligevel genkendelig
og er et sikkerhedsnet, spændt ud under fællesskabet, så ingen kan
dominere det. Det er et fællesskab, hvor vi er sammen med lige
ret.
Formen er fast, og hvert led har sin egen plads og betydning.
Bøn er ét, velsignelsen noget andet. De tekster, vi hører, ligger
fast, så vi får hele bibelens bredde med, og præsten kan ikke ride
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sin egen kæphest. Salmerne åbner med deres blanding af nye og
gamle tekster døren for, både hvad slægterne før os har levet på,
og for hvad digtere nu har øje for og kan sætte i salmeform. Så
formens fasthed giver netop frihed til at forene aktualitet med
tradition og budskab.
Rummet sætter os desuden ind i den store historiske sammenhæng. I Osted Kirke har stenansigterne under buerne kunnet
genkende gudstjenesten i 700 år. Kirken er den ældste bygning
i sognet, og rummet binder os sammen med dem, der har brugt
kirken før os.
Gudstjenesten er over tiden blevet nænsomt fornyet, og det
er godt, at også vi i dag, stadig nænsomt, fornyer den. Bibelen
er blevet nyoversat, og nye salmer, nye melodier og nye toner er
kommet til. Men det må altid ske inden for den genkendelige
ramme.
Nu som altid må det støttes af en menighed, der nok er præget
af tid og livsbetingelser, men altid har været samlet om at spørge
efter mening og søge efter sandhed i håb om at finde dét menneskelige fællesskab, der båret af Vorherres kærlighed, kan skabe fred
i tilværelsens omskiftelighed. En fred der spejles i gudstjenestens
ord og musik og i gudstjenesteformens genkendelighed.

Indhold

Fotos Bo Nygaard Larsen, Colourbox, pessefoto

4

6

16

12

Morten Thaysen om de elitekristne

Påske i valgmenigheden

4

14

Hvor går grænsen? Tre højskoleaftener

Læs årets juleprædiken

12

16

Vi skal passe på med at lave så mange fornyelser i gudstjenesten,
at den reelt set kun bliver for de elitekristne. Det siger sognepræst
Morten Fester Thaysen, Varde.

I det nye år byder vi på tre højskoleaftener, der alle spørger, hvor
grænsen går. Mød professor Johan Peter Uldall Fynbo, filmkøbmand Peter Aalbæk Jensen og billedhugger Bjørn Nørgaard.

Levende ord udkommer tre gange årligt og udgives af
Osted Valgmenighed
Redaktion Klara Korsgaard (ansvarshavende), Laura
Lundager Jensen, Dorte Thorgaard Petersen, Christian
Balslev-Olesen

Traditionen tro fylder påsken meget i valgmenigheden. Vi inviterer både til skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende lammegryde og til påskegudstjeneste for børn.

Valgmenighedspræst Laura Lundager Jensen skriver sin juleprædiken. Denne gang tager hun udgangspunkt i den ro, der hersker
julemorgen.

Oplag 500 eksemplarer
Næste nummer udkommer den 1. april.
Deadline er den 1. februar
Forside Gudstjeneste i Osted Kirke
Foto Bo Nygaard Larsen
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Morten Fester Thaysen

Kirken er
ikke kun for
elitekristne
Morten Fester Thaysen

Et af kirkens varemærker har altid været at skabe fællesskaber for
mennesker, der ikke nødvendigvis har noget til fælles med hinanden.
Det siger sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde, der frygter, at
kirken bliver delt op i de kirkevante og de kirkefremmede.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

B

roadway blinker sine mangefarvede
budskaber ud over det altid hektisk
New York denne dag i 2017. Indenfor i Times Square Church prædiker pastor
Carter Conlon fællesskabet frem for alt.
Morten Fester Thaysen, sognepræst ved
Varde Kirke, er i blandt den 800 mand
store menighed.
Han undrer sig over, at rummet ligner
alt andet end en kirke, og at hverken alter,
døbefont eller kors sådan er til at få øje på.
Måske ikke så underligt endda, for
menigheden holder til i det tidligere Mark
Hellinger Theatre, der er mest kendt for
den originale opførelse af My Fair Lady
fra 1956-62.
»Det var en skør oplevelse, for det
var en prædiken, hvor fællesskabet blev
opprioriteret, så selve liturgien blot blev et
udtryk for en iscenesættelse. På den måde
bekræftede menigheden sig selv og gjorde
fællesskabet til noget, der for en kølig protestant som mig virkede ekskluderende,«
siger Morten Fester Thaysen.

Liturgien former troen
Der er langt fra Broadway til en dansk
sognekirke. Men afstanden er ikke større,
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end at der kan være ligheder. Morten
Fester Thaysen er en af de ivrigste deltagere
i debatten om den gudstjenestefornyelse,
som biskopperne lægger op til.
Efter tre års arbejde præsenterede tre
fagudvalg tidligere i år tre rapporter med
tilhørende pixiudgaver, som skal danne
grundlag for en offentlig debat – nationalt
og lokalt – om autorisation, gudstjeneste,
dåb og nadver.
»Det er en spændende debat, for den
vil vise, hvor vigtig gudstjenestens liturgi
er. Det er den, der former troen, fordi
liturgien iscenesætter mødet mellem Gud
og mennesket. Den Gud, man møder i
troen, er den, man møder i liturgien,« siger
Morten Fester Thaysen.

Den nødvendige fornyelse
Det er det møde, han frygter vil få dårligere betingelser, hvis gudstjenesten og
liturgien bliver fornyet for meget.
»Det er klart, at vi som kirke skal forny
os, så liturgien og for eksempel salmerne
og bønnerne får en sprogdragt, der afspejler den tid, vi lever i. Men vi kan også
forny os så meget, at vi piller ved liturgien
og ender med at stå med noget helt andet,

end vi havde tænkt os. Og sker det, bliver
troen formet på en helt anden måde,« siger
han.
Som eksempel nævner han Lindevangsritualet, som er nævnt i det biskoppelige
udvalgsarbejde. Det er et nyt dåbsritual,
der udspringer fra Lindevang Kirke på
Frederiksberg.
»I modsætning til det autoriserede ritual
nævner Lindevangsritualet ikke, at det
kun er i kraft af dåben, at barnet bliver et
Guds barn. Der ligger givetvis teologiske
overvejelser til grund, men det som i første
omgang virker som en lille ændring af ritualet, viser sig at være en helt anden måde
at tale om dåbens virkelighed på. For det
åbner for en debat om, hvad dåben egentlig er, og hvad den betyder for det enkelte
menneske. Betyder dåben en indlemmelse
i menighedens fællesskab alene? Eller fører
dåben barnet fra syndens og dødens verden
ind i Guds verden?« spørger Morten Fester
Thaysen.

Det gudstjenstlige fællesskab
Dermed er vi tilbage i Times Square
Church.
Ganske vist er der markante forskelle,

Morten Fester Thaysen

Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde, er her fotograferet i Vartovs gård.

men fællestrækket er netop fokuseringen
på fællesskabet.
»Det gudstjenstlige fællesskab er ikke et
fællesskab mellem mennesker, men mellem
Gud og mennesker. Men når man gør det
til det alligevel, ophøjer man det i en grad,
så ikke alle kan være med. For så bliver det
fællesskaber, der lukker sig om sig selv, som
når Carter Conlon i sin prædiken skelner
mellem de rigtige, der er de troende i hans
kirke, og alle dem, der er uden for kirken,«
siger Morten Fester Thaysen og peger på
udviklingen i det hjemlige kirkeliv.
»Et af kirkens varemærker har altid
været at skabe fællesskaber for dem, der
ikke nødvendigvis har noget til fælles med
hinanden. Jeg kan sagtens til en gudstjeneste sidde ved siden af en mand, jeg ikke
kan lide, men det er underordnet, for det
er ikke fællesskabet med ham, der betyder
noget. Gudstjenesten er ikke et spørgsmål
om at være fælles om noget og have en
fælles identitet, men om at være fælles i
noget,« siger han og fortsætter:
»Men i stedet for at fastholde dette, er

kirken med til at igangsætte fællesskaber
mellem mennesker, der ligner hinanden
som mødre til babysalmesang, spaghettigudstjenester for børnefamilierne, ældre
kvinder i strikkeklubben og orgelkoncert
for en fjerde målgruppe. Derfor opstår
der i kirken små parallelsamfund, hvor de,
der ikke passer ind, føler sig ekskluderet.
Derfor er det så afgørende, at vi i gudstjenestens liturgi ikke får lavet så mange
fornyelser, at vi skubber flere væk fra det,
vi skal være fælles i.«

Ikke kun for de elitekristne
Han siger det igen. Morten Fester Thaysen
er ikke imod fornyelser, men han opfordrer
til, at man er bevidst om, hvorfor man vil
have dem.
»Tit tænker jeg, at fornyelsen kun er et
ønske fra nogle elitekristne, der har haft
det sjovt med at lave et ritual i en studiekreds. For når jeg spørger dåbsforældre og
brudepar, ønsker de ritualer og salmer, de
kender. De ønsker ikke en fornyelse, og
når de så kommer i en kirke, hvor ritualet

er lavet om, vil de føle sig udenfor,« siger
Morten Fester Thaysen.
Måske debatten om fornyelsen i ritualerne kun vil blive ført blandt de få. Men den
skal ikke hastes igennem, mener Morten
Fester Thaysen.
»Der står meget på spil. Diskussionen
om biskoppernes rapporter er en chance
for en grundlæggende besindelse på den
kristendom, der er tilstede i gudstjenestens liturgi. Handler liturgien om, at et
fællesskab skal bekræfte sig selv igennem
en række ritualer? Eller udtrykker liturgien
et fællesskab, som lader sig noget sige af en
udefra. En som forstyrrer fællesskabet, når
det truer med at blive selvtilstrækkeligt?
Sagt med andre ord: Er liturgien et udtryk
for Guds tiltale og menighedens svar? Liturgi er ikke bare noget, vi leger. Liturgien
handler om, hvem vi er, og hvem vi skal
være,« siger Morten Fester Thaysen.
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Jørgen Demant

Vi skal ikke forny
gudstjenesten for
fornyelsens skyld
Det er nødvendigt med en teologisk
stringens i gudstjenestens liturgi. Det
mener sognepræst Jørgen Demant,
Lyngby. Samtidig opfordrer han til
en mere åben debat om gudstjenesten
mellem præst og menighed.
Af Bo Nygaard Larsen Foto Lyngby Kirke

D

er er altid behov for en fornyelse
af gudstjenesten. Men ikke for
enhver pris. Sådan lyder det fra
Jørgen Demant, tidligere præst i Frederiksborg Valgmenighed og nuværende
sognepræst i Lyngby.
»Der skal fornyelse til for at bevare traditionen. Sådan har det altid været. Men
det er forkert at skabe fornyelse kun for
fornyelsens skyld, for vi skal være opmærksomme på, hvad det er, vi ønsker at bevare
og værne om,« siger han og peger særligt
på gudstjenestens ritualer.
»Vores ritualer har en aura, en fremmedhed og en mystik, som de lever af. Det
er det, der gør dem til det uforklarlige.
Derfor skal vi vogte os for rationalismen,
hvor trangen til at kunne forstå og føle alt
dominerer. Den form for autencitetsraseri

6

skal ritualerne ikke ligge under for,« siger
Jørgen Demant og nævner nadveren som
et eksempel.
»I nadveren spiller lammet som offerdyr
en central rolle. Men det kan være svært at
forstå, og derfor er der nogle, der ønsker
at pille offerteologien ud af nadverritualet.
Men vi skal passe på med at skære det, vi
ikke forstår, fra hinanden med en skalpel,
for gudstjenesten lever jo mellem mystik
og forudsigelighed og fremmedhed og nærhed,« siger Jørgen Demant.
Alligevel åbner han op for visse fornyelser.
»Jeg holder meget af Bibelens poesi og
ophøjethed. Men på den anden side må
det heller ikke blive ren voodoosnak. For
eksempel er der mange, der ikke forstår,
hvad Paulus siger. Derfor skal vi have

nogle nye oversættelser af hans tekster,«
siger han.

Vigtigt med samtalen
Jørgen Demant er en af dem, man lytter
til i den kirkelige debat. Det skyldes ikke
mindst hans solide teologiske ballast.
Han er især optaget af gudstjenesten
og dens liturgi, og det var derfor heller
ikke tilfældigt, at han blev udnævnt til
fagsekretær for det biskoppelige udvalg,
der tidligere i år offentliggjorde rapporten
Gudstjeneste – Om gudstjenestelivet i
Den Danske Folkekirke. Rapporten er en
ud af tre, der netop nu er sat til debat, og
for Jørgen Demant er det afgørende med
flere stemmer.
»Det er vigtigt, at vi hele tiden diskuterer gudstjenesten. Luther lagde vægt på, at

Jørgen Demant

menigheden er subjektet i gudstjenesten, fordi den jo netop tilhører menigheden. Derfor skal vi hele tiden kvalificere menigheden
til at byde ind med, hvordan den synes, gudstjenesten skal være,«
siger Jørgen Demant.
Han henviser til, at det er menighedsrådets ansvar at fastlægge
liturgien inden for de muligheder, loven giver. Men for ham er det
mere teoretisk tænkning end praktisk udfoldelse.
»Alt for ofte overlader menighedsrådet opgaven til præsterne,
og omvendt tager præsterne ikke menighedsrådet alvorligt i dette
spørgsmål. Og det er problematisk, for så får vi ikke den nødvendige samtale om gudstjenesten,« siger han og fortsætter:
»Årsagen er, at vi på det liturgiske område har været meget
konservative. Og kirken har tænkt meget hierarkisk. Ret beset er
der ikke sket meget med gudstjenesten siden 1685, hvor staten
og biskopperne tog magten fra menighederne. Så den lutherske
grundtanke om at inddrage menighederne kender vi ikke til, og så
er det svært at kvalificere samtalen,« siger Jørgen Demant.
Derfor foreslår han, at der bliver nedsat et nationalt liturgisk
værksted bestående af lægfolk, præster og andre akademikere.
»Værkstedet skal være med til at skabe mere kvalitet i samtalen om
gudstjenesten, liturgien og vores bønsliv. Det vil være et nødvendigt greb i det videre forløb,« siger han.

Gudstjenestepraksis
er lige nu til debat

Tre gudstjenestemodeller
Og der er nok at tale om. I rapporten præsenterer udvalget tre
modeller for autorisationen af gudstjenesten. Altså hvor meget den
enkelte menighed selv må bestemme. Den første model hedder
Den konservative og er en bevarelse af den nuværende gudstjenesteordning, mens model 2, Den frie, kun autoriserer strukturen.
Model 3 eller Mellemvejen autoriserer både strukturen og udvalgte dele af gudstjenesten.
»Jeg er ikke tilhænger af den frie model 2, for det betyder, at
præst og menighed selv skal forme liturgien, og det er de slet ikke
skolet til. Det kan ikke nytte, at bønnerne siger noget andet end
det skrevne ord,« siger Jørgen Demant, der er tilhænger af Model
3:
»Den model skaber fornyelse og fastholder genkendeligheden.
Fordi vi ikke har en kvalificeret samtale om liturgien, bliver vi
nødt til at have en teologisk klarhed og stringens. Sagt på en
anden måde skal der være en standard, der holder den evangelisklutherske tanke på plads.«

Helligånden er ikke tidsånden
Gudstjenestens struktur har ofte fået kritik for at være for
gammeldags og utidssvarende. Men det argument køber Jørgen
Demant ikke.
»Helligånden skal ikke gå op i tidsånden, så her gør det ikke
noget med et efterslæb,« siger han og fortsætter:
»Formålet med en fornyelse er som regel at gøre det mere forståeligt for de udenforstående. Men undersøgelser viser, at der skal
meget store ændringer til i indholdet, før folk opdager det. Det
viser, hvor stærk formen og strukturen er.«
Det samme gælder musikken, salmerne og prædikenen.
»På disse tre områder har folk en mening. Musikken har en
status, hvor den rækker tættere på sindet end ord. Og salmerne
betyder virkelig noget for folk. Det er ikke et spørgsmål om nye
eller gamle salmer, men om de er gode eller dårlige. Og når vi taler
om prædikenen, er folk optaget af at få noget med hjem,« siger
Jørgen Demant.

F

olkekirkens gudstjenestepraksis er lige nu til debat.
Biskopperne har sat gang i et udredningsarbejde af
gudstjenestens faste form, liturgien. Tre udvalg har undersøgt
gudstjenestelivet, som det ser ud i dag. Der er nu lagt op til
en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten
i fremtiden skal forme sig.

De tre rapporter handler om:
Autorisation og frihed. Hvordan skal balancen være mellem
det, folkekirken skal gøre på den samme måde landet over, og
det, den lokale menighed har frihed til selv at bestemme?
Gudstjenesten. Måden, vi fejrer gudstjeneste på, kaldes
liturgi. Hvordan fejrer vi gudstjeneste i dag? Hvordan gør vi
det bedst? Er gudstjeneste en fest? en tradition? en relation?
et drama? Hvordan kan gudstjenestens mønster af ord, musik
og tegn være frisættende? Hvilken rolle spiller rummet, og
hvordan opleves fællesskabet? Hvordan bliver gudstjenesten
et rum, hvor vi møder Gud?
Dåb og nadver. Hvad er det centrale ved dåb og nadver, set i
en evangelisk-luthersk sammenhæng, og hvad vil det sige, at
dåb og nadver er sakramenter?
Pixiudgaver at de tre rapporter finder du på
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde.
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Gudstjenesten

Hvorfor går
du i kirke?

Knud Toft Boesen, 89
Roskilde

Brit Ross Winthereik, 46,
Lejre

Mette Mona Maria Petersen, 16,
Lejre

Der er mange grunde til, at jeg kommer til
gudstejeneste: For at deltage i fællesskabet
og for at høre og genhøre gamle og nye
ord, leveregler, evangelier og eventyr, som
testamenterne er fulde af.
Glæden ved at synge de gamle kendte
salmer og forholde sig til tekstens indhold,
der jo med tiden ændrer mening.
For at lytte til præstens budskab og
deltage i den ubegribelige nadver, gå derfra
med sine synders tilgivelse, Guds velsignelse og tilsagn om at være et frit menneske.
Det sociale samvær, hilse på og opdatere
relationerne til de jævnaldrene 70-100årige og prøve at huske navne og ansigter
på menighedens yngre medlemmer.
Gå til min hustru Kirstens grav og se
til gravstenene for nogle af mit livs gamle
venner også nogle fra Askov højskole
– årgang 1950.
For at opdatere min tro og tvivl og blive
bestyrket i at det kristne livsgrundlag er
det bedste at holde sig til i denne verdens
ubegribelige, ustyrlige og utålelige vækst og
mentale pres på det enkelte menneske.

Jeg elsker kirkerummet og dets æstetik.
Både detaljerne og helhedsoplevelsen.
Rummets historie inviterer til refleksion og
eftertanke, og det lange tidsperspektiv giver
en tryg følelse.
Jeg er desuden vokset op med kirkemusik,
og salmerne minder mig på den ene side om
min opvækst, men taler også til mig i dag.
For mig er der så mange følelser forbundet med at gå i kirke, og mens det er rart at
blive revet med, er der også noget rutineagtigt over det, som jeg godt kan lide.
Kirkerummet kan noget ganske særligt
i vores samtid, hvor kampen om opmærksomheden er stor.
Man kan synke ind i sig selv og samtidig
være en del af noget større.

Jeg går i kirke, fordi jeg er kristen. Det
giver mig en rar følelse, når jeg sidder i
kirkerummet.
Her mærker jeg et stort nærvær af Gud
og Jesus. Det gør jeg under hele gudstjenesten, men det er størst under salmesangen, fordi det fællesskab, der er i sangen,
minder mig om, at jeg er en del af noget
større.
Jeg vil gerne kunne komme til flere
gudstjenester, men i de senere år er min
kalender blevet mere og mere fyldt. Jeg ved
godt, at det er nederen at indrømme, at
man ikke har tid til at gå til alle gudstjenester, men det er sådan, det er.
Men det bliver så meget bedre, når jeg
så endelig er der. Så bliver jeg bekræftet
i, at kirken kan meget mere end så meget
andet. Jeg opnår en form for lykke, og jeg
føler, at jeg kan slappe af og hvile mere i
mig selv.
Faktisk vil jeg hellere gå i kirke end i
skole.
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... bliv nu hos mig
med din fred, og giv
mig mod til at leve,
som du har lært mig
Der kan være mange grunde til at deltage i
søndagens gudstjeneste. Det er der også for
Dorte Thorgaard Petersen, der i denne
klumme skriver nærmere om sit personlige
forhold til at gå i kirke.
Tekst Dorte Thorgaard Petersen Vignet Karen Thorgaard
- fra Osted Valgmenigheds dagbøger omkring 1999

”D

et er umuligt at være i dårligt
humør, når man tager hjem
herfra,” sagde en medforælder for nogle år siden, da vi fulgtes
fra morgensang på Osted Friskole ud til
p-pladsen.
”Selvom man var i dårligt humør, da
man kom, er man i godt humør, når man
går”.
Han refererede til sangen, der altid er en
fast ingrediens på den skole.

Personlig eksistens
Uden sammenligning i øvrigt vil jeg hævde, at kirkegang kan have en tilsvarende
effekt ... hvis ikke ligefrem glæde så i hvert
fald en større lethed i sindet, når man tager
derfra.
Jeg er ofte kommet til gudstjeneste
med hovedet fyldt af tanker om, hvordan
jeg skal løse et problem på mit arbejde
den kommende uge, irritation over de
trivialiteter, tilværelsen unægtelig er fyldt
med eller bare lidt indre gråvejr. Sågar en
tandlægetid i horisonten kan føles som en
sten i skoen.
Når jeg ankommer til kirken, bliver jeg
mødt af en ro og en forudsigelighed, hvor

jeg blot kan sætte mig og tage imod.
Laura er et sted oppe foran, organisten
et sted bagved … der er andre mennesker,
men jeg skal ikke gøre eller sige noget.
Uanset hvordan jeg har taget del i den
kommende times bøn, sang, ord og
prædiken, så har jeg fået et følelsesmæssigt
overblik over tilværelsen, når postludiet
lyder.
Nogle gange er det nok kun underbevidstheden, der har lyttet, selv har jeg
været i en mental dvale, andre gange har
været lykkelige, når salmesangen har været
ekstra flot – eller jeg har følt mig forbundet med Treenigheden. Andre igen har
prædikenen inspireret til tanker, som er
anderledes vigtige end dem, jeg selv kom
med, og som ofte taler direkte ind i de
temaer, jeg tumler med lige nu.

Meningen med det hele
Altid er jeg gået ud i våbenhuset med en
klarhed over min egen plads i livet og med
meningen med det hele. Forklaret - og
med et ønske om at opføre mig ordentligt
over for mine medmennesker.
Jesus får det jo til at lyde så enkelt (selv
om det er umuligt). På en god søndag kan

den sindstilstand faktisk holde helt til om
aftenen.
Min mand og mine børn har helt givet
mere gavn af mig de søndage, jeg har været
i kirke. Og tandlægen får den plads i sindet, som tandlæger skal ha´(no offense).

Menighedens eksistens
Mit ærinde her er dog også at minde om,
at det er helt afgørende for selve Osted
Valgmenighed, at vi som medlemmer
møder frem til gudstjeneste.
Det er der heldigvis en del, der gør
– men der er altid plads til en mere. Vi
er privilegerede med et væld af tilbud om
åndelig føde med højskoleaftener, torsdage
med tanker, udflugter, filmklubsaftener,
grundlovsfejring, studierejser osv.
Men det kan man jo også finde andre
steder. Dét, der bærer menigheden som
fællesskab, er gudstjenesten.
Uden gudstjeneste ingen menighed, og
uden kirkegængere ingen gudstjeneste.
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En stor tak til
Ib Algot Nielsen
I årevis har han sørget for, at den administrative del af valgmenighedens hverdag har
fungeret. Men ved årsskiftet stopper Ib Algot
Nielsen som kasserer. Styrelsen siger ham her
tak for hans store indsats.
Tekst Christian Hougaard-Jakobsen, formand

D

et er blevet tid til at sige
Ib Algot Nielsen en stor
og varm tak for hans
mangeårige indsats som kasserer
i Osted Valgmenighed. Han har
truffet en beslutning om at stoppe ved årsskiftet.
Ib har siddet på posten i en
tid, hvor digitalisering af alle
arbejdsgange har gjort kassererjobbet ganske krævende. Han
har været en flittig kassemester,
der både har været driftssikker
og samvittighedsfuld. Det er to
meget fine egenskaber at besidde
i den funktion.
Der skal være orden i tingene.
Regninger skal betales til tiden,
lønsedlerne skal være korrekte, og
der skal opkræves de rigtige beløb
i kontingent fra medlemmerne.
Det er nødvendigt, når dagligdagen skal fungere, og der også
skal være plads til at sætte nye
initiativer i gang.
Samtidig skal det gøres med
samvittigheden i orden, for en
valgmenighed er ikke bare en
butik. Det er også en forening og
en menighed, hvor mennesker
mødes i interessefællesskaber,
og hvor man drager omsorg for
hinanden.
Det fordrer en kasserer, der
har blik for mere og andet end
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kontant økonomi. Dette har Ib
til fulde levet op til.

En tryghed for styrelsen
Det har været meget trygt for styrelserne og ikke mindst formændene at have Ib som kasserer,
for vi har altid kunnet hvile i, at
der var styr på økonomien. På
styrelsesmøderne har der været
stor tillid til afrapporteringerne,
som er blevet fremlagt på en god
og forklarende måde.
Udover at sørge for budgetter
og regnskaber har Ib også lavet
kaffe til efter gudstjenesten. Det
stod ikke i opgavebeskrivelsen
for kassererrollen, men det er et
vigtigt bindeled imellem medlemmerne.

Tak
Vi er meget taknemmelige for Ibs
store indsats og glæder os over,
at vi fik glæde af hans arbejde
i så mange år. Vi ønsker ham
al muligt held og lykke på den
videre færd.

Tilskud til ophold på
efterskoler og højskoler
Ole Larsens Legat
Osted Valgmenighed har med stor taknemlighed modtaget midler fra Ole Larsens bo med det formål at kunne
yde støtte til ophold på efterskoler og højskoler.
Støtten ydes for at fremme unges ophold på efterskoler og
tillige for at fremme alle aldersgruppers deltagelse i såvel
korte som lange kurser på højskoler. Støtten kan gives til
hel eller delvis dækning af betaling for ophold samt for
udgifter til materialer og aktiviteter i tilknytning hertil,
f.eks. lejrskole, ture arrangeret af skolen m.v.
Der kan gives støtte til ansøgere, som bor i eller har boet i
Osted, Allerslev eller Daastrup sogne.
Tillige kan støtte gives til medlemmer af Osted Valgmenighed og disses børn.
Osted Valgmenighed har nedsat et udvalg på tre
medlemmer, som behandler ansøgninger om
Ole Larsens Legat.
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet hurtigt.
Der kræves ikke oplysninger om økonomiske forhold i
forbindelse med ansøgningen om støtte.
Ansøgningen sendes til udvalgets formand:
Kai Michelsen, Orupvej 4, 4330 Hvalsø,
e-mail: Kaimichelsens@ gmail.com.

Gudstjenesten

Hvorfor går
du i kirke?

Nanna Frandsen, 91
Lejre

Dirch Ziebrandtsen, 53
Osted

Per Krøis Kjærsgaard, 54
Atterup

Jeg kommer til gudstjenesten af flere
grunde. Jeg holder af at træde ind i kirkerummet, hvor jeg sætter mig på en bænk
og lader roen falde over mig. Så tænker jeg
på min slægt, som har siddet her i generationer.
Jeg nyder at se på kalkmalerierne med
historierne og de smukke mønstre, der
sætter fantasien i gang hos mig.
Jeg holder af at synge de dejlige salmer
og høre præstens ord.
Jeg kommer mere i kirke nu, hvor jeg
har bedre tid.
Her i min høje alder tænker jeg tilbage
på livet, der er gået, og på alle dem, man
har kendt, og som ikke er her er mere.
Men de unge siger, at man skal se fremad, så det prøver jeg.
Vi er heldige at være født et sted, hvor
der ikke er krig. Verden er af lave.
Vi passer ikke på vores blå planet –
derfor sætter det tanker i gang hos mig at
gå i kirke.

Gudstjenesten et sted, hvor jeg finder ro
til at mærke den indre verden, som er
omkring os alle, og som binder alt sammen
Der hvor jeg mærker dette mest intenst,
er under nadveren. Her mærker jeg et
fællesskab og en tæthed med de mennesker
jeg knæler med, og fornemmer et nærvær
og samhørighed med verdensaltet – eller
det guddommelige, om man vil.
Efter nadveren føler jeg mig veltilpas og
får ofte en klump i halsen af glæde.
Det er lige før, jeg vil sige, at jeg går i
kirke på grund af nadveren. Jeg ville blive
meget skuffet, hvis jeg sad i kirken og opdagede, at der ikke var nadver den dag.
Sådan har det ikke altid været. Tidligere
syntes jeg, at nadveren var noget akavet og
et alt for personligt rum, der ikke kunne
deles med andre.
Det ændrede sig i en periode, hvor jeg
havde det skidt, og hvor jeg opdagede en
stor tryghed, nærhed og især anerkendelse
under nadveren. Det hjalp mig til at finde
mig selv igen.
I dag giver nadveren mig et dejligt og
kærkomment boost til hverdagen.

Jeg er vokset op i et hjem, hvor man af og
til gik til gudstjeneste. Derfor er det naturligt for mig at tage i kirke om søndagen.
Til hverdag er der mange ting, der fylder, og dér har jeg ikke tid til at dyrke mit
trosliv. Det får jeg så, når der er gudstjeneste, for som et kristent menneske har
jeg nemlig brug for et sted, hvor jeg kan
fokusere på mit trosliv og leve den side af
mig ud.
Vi har i Osted Valgmenighed en god
præst, der holder nogle inspirerende prædikener.
Nogle gange tager jeg hendes ord med
mig videre i mit arbejde som forstander på
Osted Fri- og Efterskole
Der er også en social dimension ved at
komme til gudstjeneste i valgmenigheden.
Her føler jeg mig mere tilknyttet de andre
i menigheden, end jeg ville have gjort i et
stort sogn.
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Højskoleaftener

Højskoleaftener
Temaet for årets højskoleaftener er grænser. Hvor går grænsen? Hvem sætter
grænsen? Hvilken funktion har grænser ? Skal grænser være flydende?
Grænser er meget ofte menneskeskabte. Det gælder vore nationale grænser, det
gælder grænser for vores tankevirksomhed, vores arbejdsområder, og det gælder
de uskrevne grænser for, hvad vi tænker om normer og regler.
Men når grænser er menneskeskabte, er de også til at flytte med – hvis nogen vil
og tør. Årets højskoleaftener kredser om emnet grænser i tre forskellige områder:
naturvidenskab og religiøsitet, konventioner og normer i filmindustrien og kunst
og historie.
Debatarrangementerne foregår på Osted Fri- og Efterskole og arrangeres i samarbejde mellem Osted Valgmenighed, Roskilde Højskoleforening og ROSA Aftenskole.
Tidspunktet er kl 19.30, og pris for foredrag og kaffe er kr. 80,-.

Onsdag den 26. februar
Johan Peter Uldall Fynbo,
professor i astrofysik
I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og
religiøsitet ofte som hinandens modsætninger.
I foredraget vil Johan Peter Uldall først skitsere sin
vej ind i forskningen fra en baggrund som småbondesøn
fra Koldingegnen.
Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske
verdensbillede og fortælle kort om, hvad han arbejder
med indenfor astronomien.
Endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem
tro og forskning og argumentere for, at det er fuldt ud
muligt at arbejde som forsker som et troende menneske
uden at slå meget store knuder på sig selv.
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Onsdag den 18. marts
Peter Aalbæk Jensen,
filmkøbmand
Tidligere direktør for Zentropa, Peter Aalbæk Jensen,
taler om sin tid i Zentropa. Om at turde flytte grænsen
for, hvad filmindustrien kan og skal.
Med grundlæggelsen af Zentropa i 1992 blev der sat en
ny kurs for filmbranchen, som brød med en række af de
mest fasttømrede konventioner, blandt andet i form
af Dogme 95, der udfordrer det konventionelle filmsprog.
Peter Aalbæk Jensen har trådt sine barnesko i Osted
som søn af forfatter og valgmenighedspræst Erik Aalbæk
Jensen og er kendt for sit mod til at gå nye og egne veje,
ikke bare i filmindustrien, men også som meningsdanner
i mange sammenhænge.

Onsdag den 14. maj
Bjørn Nørgaard, billedhugger og professor
Bjørn Nørgaard taler i anledning af genforeningsjubilæet om at fortælle Danmarks historie gennem kunst. Foredraget tager udgangspunkt
i Bjørn Nørgaards 17 gobeliner om Danmarks historie ophængt på
Christiansborg.
Gobelinerne var Dansk Industris gave til Margrethe 2. i anledning
af majestætens 50 års fødselsdag. 14. maj er udnævnt som fejring af
100-års-dagen for Danmarks genforening med Sønderjylland, og
aftenen slutter derfor med fællessang ved genforeningsstenen.
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Skærtorsdag
med Mette Geil
Torsdag den 9. april kl. 16.30
i Allerslev Kirke og Osted Kulturhus
Vi har inviteret Mette Geil, tidligere valgmenighedspræst i Osted, nuværende præst i Rødding
Frimenighed, til at holde gudstjeneste for os
skærtorsdag.
Gudstjenesten er kl. 16.30 i Allerslev Kirke. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning i Osted Kulturhus med den obligatoriske lammegryde.
I anledning af 100-års-jubilæet for genforeningen
fortæller Mette Geil herefter om de soldater fra
Rødding Frimenighed, der faldt under 1. Verdenskrig. Rødding var på det tidspunkt underlagt
Tyskland, og mange danske unge mænd måtte i
krig ikke for fædrelandet, men for »pligtens tunge
åg«, som der står på en mindesten. Foredraget tager
udgangspunkt i breve mellem familier i Rødding
og et par af de udsendte unge mænd.
Illustration Mette Mona Petersen

Påskegudstjeneste
for børn i Osted
Mandag den 30. marts har vi påskegudstjeneste for børn. Det sker i Osted Kirke. Friskolens Kor
medvirker, og minikonfirmanderne er med til at pynte kirken og tænke med på indholdet. Alle i
alle aldre er velkomne.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i kulturhuset.
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Tradition og fornyelse

– skal vi ændre på gudstjenesten?
Invitation til frokost og samtalesalon efter gudstjenesten søndag den 2. februar

”O

g så kom det værste: Kirsebærsaucen til ris á
la manden skulle slet ikke varmes, sagde hun”
(Henriette, nybagt svigermor)

•
•
•

På hvilke områder vil du helst have tingene, som de plejer
at være?
Hvordan begrunder du det?
På hvilken måde har vi ansvar for, at kirken er i bevægelse? Hvem har det ansvar?”

Ovenstående er et af de samtalekort, som Grundtvigsk Forum
i samarbejde med biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet i forbindelse med den debat, der for
tiden foregår om gudstjenestens liturgi.
Det debatteres, om liturgien skal ændres, eller om der skal
være flere variationsmuligheder for de enkelte sogne. Kortene
er tænkt som en igangsætter af samtalen om gudstjeneste, dåb
og nadver. På styrelsens sidste møde blev de brugt til netop
det.

På et styrelsesmøde har vi brugt kortene som igangsætter af en
drøftelse af gudstjenesten. Samtalen var god, og den viste, at vi har
forskellige tanker om, hvad den gode gudstjeneste er, og hvordan
dens liturgi fungerer bedst.
Vi har besluttet at sende valgmenighedens svar til biskoppen i
Roskilde, så det kan indgå i arbejdet.
Derfor vil vi gerne invitere til frokost og samtalesalon efter
gudstjenesten søndag den 2. februar, hvor vi vil bruge samtalekortene som udgangspunkt for en debat, der skal føre til Osted
Valgmenigheds svar i diskussionen om folkekirkens liturgi.
Frokosten er gratis. Tilmelding ikke nødvendig.

Frihed og folkekirke
Som valgmenighed har vi en stor grad af frihed, samtidig
med at vi hører ind under folkekirken. Denne frihed giver et
ansvar for at præge debatten. Vi har mulighed for at afprøve
nye tiltag, som måske kan vandre videre ind i folkekirken. Vi
har også mulighed for at lægge os meget tæt op ad en mere
traditionel liturgi.
To samtalekort indkredser dette:
Tirsdag: spaghettigudstjeneste (for børnefamilier).
Onsdag: Meditationsgudstjeneste (for åndeligt søgende)
Torsdag: Babysalmesang (for babyer og nybagte forældre)
Fredag: Natgudstjeneste (for unge)
• Er idealet én gudstjeneste for alle eller flere gudstjenester for
forskellige målgrupper? Og hvorfor?”
Du træder ind i et ritual, der er måske 1000 år gammelt. Eller
mere. (…) Der er et mysterium i de gamle ritualer” (Peter Bastian, musiker).
• Hvad betyder det for dig, at gudstjeneste, dåb og nadver har
elementer, som går flere tusinde år tilbage i tiden og indgår i
kristne gudstjenester i resten af verden?
• Hvilke dele af gudstjenesten skal bevares for kommende
generationer?”
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Der er
noget sært
smukt ved
julemorgen
Tekst Laura Lundager Jensen,
valgmenighedspræst
Foto Privat

D

er er noget sært smukt ved
julemorgen. En ro, der står i
stærk kontrast til juleaften, hvor
følelsesregisteret var på kogepunktet for at
etablere den helt rigtige jul. Og så julemorgen, der på trods af bekymringer, forkert
købte gaver, brændte brunede kartofler og
en tør and - er fred. Som om alle verdens
nøgler har fundet sine låse, og dørene er
åbnet til den store grundlæggende orden.
Døren der viser os ud af hverdagens rod
– og ind i Vorherres orden.
Jeg læste den anden dag novellen Rod
af den norske forfatter Karl Ove Knausgaard fra novellesamlingen Om vinteren.
Den begynder sådan her:
”Vi er en af de familier der roder. At
det er noget der plager mig, ikke voldsomt, men jævnt og stille, bliver tydeligt i
måden jeg formulerer det på – at vi er en
af de mange familier der har det sådan,
er åbenbart en måde at ufarliggøre rodet
på, sprede det ud på flere hænder og gøre
det mindre. Det er ikke kun os der roder,
vi tilhører en større gruppe, så det at rode
er en almindelig menneskelig tilstand og
16

ikke noget at skamme sig over. Men det er
netop det jeg gør. Når det banker på, og
jeg åbner døren så den besøgende kan se
ind i gangen hvor sko og støvler ikke står
ved væggen eller i skostativet, men ligger
spredt ud over gulvet, og bænken under
vinduet er fuld af alt muligt tøj, tilmed
håndklæder som børnene har lagt fra sig
på vej fra badeværelset til stuen, og der fra
væggen under trappen rejser sig et bjerg
af rulleskøjter, cykelhjelme, ridehjelme,
ridebukser, skoletasker, og der mellem alt
dette ligger visne blade, stilke, græsstrå,
jordklumper og småsten, foruden huer,
vanter, halstørklæder og sokker …”.
… og sådan forsætter han op ad trappen
og ind i alle værelserne. En beskrivelse af
det net af rod, der har det med at indtage
ens liv og overtage systemerne. De fleste
kender det, måske især børnefamilierne.
Og dagligt forsøger man at bekæmpe
angrebene.
Men novellen vil mere end bare udstille
vores rodnet.
Afslutningen lyder:
”I det hele taget ligner måden rodet

spreder sig på, måden sne fordeler sig på
i skoven, nogle steder ligger den op ad
træstammer, andre steder i dybe driver og
andre igen spredt i helt tynde lag. Men
rod er ikke et begreb der giver mening i
naturen uanset hvor vildt et krat vokser,
eller hvor mange træer en storm har væltet,
eller en brand har forkullet, og sådan er det
fordi naturen ikke har to niveauer, et ideelt
og et reelt, men kun eksisterer i det ene,
det reelle. En husholdning eller en familie,
derimod, eksisterer i det reelle og strækker
sig mod det ideelle. Alle tragedier springer
ud af denne dobbelthed, men også alle
triumfer. Og det er følelsen af triumf der
kendetegner mig nu når køkkenet inde i
huset på den anden side af plænen, lysende
som en togkupé i mørket, hvor jeg bare
for nogle timer siden ryddede op og gjorde
rent til jul, er skinnende rent og blankt.”
Af mange grunde fængslede novellen
mig, for overvejelse om naturens orden,
der uanset hvor rodet den udfolder sig
aldrig er ROD, er vigtigt set. Det er skabelsens orden, Vorherres orden.
Det er vigtigt at fastholde, at en hus-
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holdning må operere med to planer, ikke bare det reelle. Vi
bør stræbe mod orden, stræbe mod, at køkkenet, i alt fald
til jul, står skinnende rent og blankt, stræbe mod jævnligt at
tvinge bunkerne tilbage og opløse stablerne på skrivebordet.
Men Knausgaard har fat i noget væsentligt. Bevægelsen
mellem det reelle og det ideelle plan er ikke kun lykken: ”Alle
tragedier springer ud af denne dobbelthed, men også alle
triumfer …”.
Hvis trangen til at stræbe mod det ideelle får overtaget,
indtræder tragedien. Er det ikke sådan, at de mest hyppige
psykiske lidelser i det moderne samfund netop er et sygeligt
forsøg på at kontrollere og bevæge sig mod det perfekte. Er vi
trænede nok, smukke nok, dygtige nok, fik vi den rigtige karakter, har vi den rigtige karakter, er vi kærlige nok, opmærksomme nok, elskelige nok?
Men målt efter hvilket ideal? Verdens eller Vorherres? Ideologien eller religionens?
Tragedien indtræffer, hvis vi kun stræber efter den af verden
satte orden: verdens 12-taller, verdens modekodex, verdens
karrierebillede og ”Bo bedre standarder”. For verdens orden er
uden tilgivelse. Verdens orden er sat af mennesker for mennesker, og barren flyttes hele tiden højere op. Verdens orden er et
praktisk navigationsmærke, men ødelæggende, hvis det er det
eneste.
Kunsten må være at kunne bevæge sig mellem det reelle
og det ideelle. Kunsten er at kontrollere sit kontrolgen på en
sådan måde, at der er plads til det frugtbare rod, for kaos er en
risiko, men også en chance, som en fransk filosof skrev.
En chance, der rummer de lærerige muligheder i fejlen,
tilgivelsen i manglen og triumfen over systemet.
Hvis Vorherre ville have haft det anderledes, havde han
jo nok ladet det lille Jesus barn føde på en pæn og nydelig
farveafstemt fødestue med lav meditationsmusik og venlige
og effektive jordmødre. Men sådan blev det jo ikke. I stedet
blev verdens frelser født i en gammel faldefærdig stald med
muselorte og kokasser og hul i loftet. Og netop derved skabtes
en ny orden.
En orden hvor det reelle plan er det ideelle plan, hvor
uordenen er ordenen – som replik til den verden, der dengang
som nu forsøgte at sætte standarder for alt, lige fra folketællinger til Mosebøgernes mange bud.
Da Vorherre lod sig føde i så rodet en stald i så rodet en
nat – skabte han en ny orden – en kærlighedens orden, en tilgivelses orden – der glæder sig over rodet såvel som et julerent
køkken, men mindst ligeså meget glæder sig over den julefred,
der julemorgen flytter ind i menneskers hjerter – den reelle
julefred, der hvis vi tager den med os – kan trumfe verdens
krav og systemer og standarder hele det kommende år.
En orden, der smiler ad brændte brune kartofler, og glæder
sig over mislykkede, men kærligt mente julegaver. En orden
der indgiver frihed og frimodighed til at leve livet - ikke under
verdens dom, men på tilgivelsens præmis.
Glædelig jul.

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, på e-mail ingekolle@gmail.com.

Minikonfirmander
i valgmenigheden

F

ra sidste uge af februar og hele marts måned inviteres alle
børn fra 3. og 4. klasse til at deltage i minikonfirmandundervisning hver mandag.
Undervisningen er for alle, der har lyst til at spørge og lede
efter svar om alt, hvad der har med kirke og kristendom at gøre
– om liv og død og stort og småt og det, der har med kirke og
kristendom at gøre. Vi skal tale om dåb og nadver, slå på klokkerne i tårnet og tale om, hvorfor det onde er, når nu alt ligeså
godt kunne være godt – og meget, meget mere. Hver gang vil
der være forskellige aktiviteter, der sætter kroppen i gang med at
tænke med. Der vil være juice og boller, så vi ikke taber energien.
Undervisningen begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00. Vi
henter i SFO/skole. Hver gang begynder vi i kirken, og vi slutter
hos Laura Lundager Jensen på Langetoften 1.
Vi begynder mandag den 29. februar. og derefter er det
hver mandag frem til den 30 marts, hvor vi slutter med en påskegudstjeneste for børn, som minikonfirmanderne skal hjælpe
med at lave.
Arrangementet er gratis, men tilmelding skal ske til Laura
Lundager Jensen, tlf. 2331 8311 eller på e-mail luje@kp.dk
senest den 20. februar.
Medlemskab af Valgmenigheden er ikke en forudsætning for
at være med.
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Det sker

Højskoledage
på Gotland

Adventsmøde
i præsteboligen

Gotland er blandt andet kendte for sine mange stenmøller.

Kom til ægte adventsstemning i præsteboligen.

Valgmenigheden tager til Gotland i dagene torsdag den 3.søndag den 6. september 2020. Georg Bendix, tidligere forstander på Båring Højskole og højskolelærer på Rødding Højskole, er vores guide på turen. Georg Bendix har stor viden om
Gotlands historie, kirkerne og naturen, og han har guidet mange
ture til øen.
Vi kører i bus fra Osted torsdag eftermiddag og er hjemme
sent søndag aften. Overnatning sker på et af øens hoteller.
Nærmere program og priser m.m. følger i næste nummer af
Levende ord. Men sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Torsdag den 5. december kl. 15.00-16.30 er der adventsmøde i
præsteboligen i Osted. Laura Lundager Jensen tager afsæt i den
islandske forfatter Gunnar Gunnarssons lille fortælling Advent,
der handler om den aldrende hyrde Benedikt.
Hvert år drager han til fjelds for at hente de glemte får hjem til
jul. En opgave, der kræver sin hyrde, men også nødvendigheden
af, at nye hyrder forstår at slutte op, når tid er.
Medbring 30 kr. til kaffe og adventskringle.

Ny forretningsfører
i valgmenigheden

S

tyrelsen har indgået en aftale med forretningsfører
Lone Rosager Poulsen om håndtering af løn og
regnskab m.v., når Ib Algot Nielsen stopper som kasserer. Lone varetager i forvejen regnskaber for flere fynske
valg- og frimenigheder og er blandt andet helt hjemme
i det regnskabssystem, som også Osted Valgmenighed
benytter sig af.
Lone bor på Fyn og er handelsuddannet, og hun og
Ib sikrer en gradvis overlevering af viden og opgaver her
hen over efteråret. Styrelsen byder Lone velkommen
som forretningsfører og glæder sig til samarbejdet.
Tekst Tina Krøis Kjærsgaard
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Kontakt os
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

Forretningsfører

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

Det bruger vi pengene på

I 2019 har Osted Valgmenighed budgetteret med indtægter på
952.000 kr. Indtægterne kommer primært fra medlemsbidrag.
Lagkagen viser fordelingen af de budgetterede udgifter.

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

Leje af kirker
Lønninger

Gravere

Levende ord

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

Administration

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

Præstebolig
Møder, koncerter,
udflugter m.m.
!

Medlemsnyt

Døbte
Signe Marie Albrecht Ørnfeldt blev døbt i Osted Kirke den 15.
september. Signe Marie er datter af Sasja Ørnfeldt og Niels
Albrecht Ovesen.
Døde Arne Knudsen, blev begravet fra Allerslev Kirke den 19.
august 2019 . Eva Jeppesen blev begravet fra Osted Kirke den 7.
november.
Nye medlemmer Pia Hyun Kobez Jacobsen, Roskilde, med datteren Victoria. Kristine Böhm Nielsen og Nikolaj Avlund Michelsen
med døtrene Lilly og Solvej, Ny Tolstrup. Annette Jensen med
sønnen Mikkel, Lejre. Søren Hansen, Osted. Thomas og Brit Ross
Winthereik, Lejre med børnene Sigga og Jonathan.
Rettelse
I sidste nummer kom vi fejlagtigt til at skrive at Signe og Per Walsøe var nye medlemmer. Det er Anne og Per Walsøe. Vi beklager.

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

Styrelsens medlemmer

Osted Valgmenighed ledes af en styrelse på syv valgte medlemmer
samt præsten. Styrelsen ses på dette foto. Fra venstre er det Isabel
Hansen, Tina Krøis Kjærsgaard, Christian Hougaard-Jakobsen,
Dorte Thorgaard, Inge Ernst Kølle, Per Rasmussen, Merete
Zibrandtsen og Laura Lundager Jensen.
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DECEMBER
Søndag d. 1.

10.30 1. søndag i advent							Osted

Torsdag. 5.

15.00 Torsdag med tanker. Adventsmøde i præsteboligen. Side 18		

Søndag d. 15. 16.00 3. søndag i advent . Musikgudstjeneste				

Langetoften 1		
Osted

Tirsdag d. 24. 14.00 Juleaften								Osted
Onsdag d. 25. 10.30 Juledag								Allerslev
JANUAR
Onsdag d. 1.

16.00 Nytårsdag							Osted

Søndag d. 12. 10.30 1. søndag efter helligtrekonger					

Allerslev

Søndag d. 19. 10.30 2. søndag efter helligtrekonger					

Osted

FEBRUAR
Søndag d. 2.

10.30 4. søndag efter helligtrekonger. Frokost og samtalesalon. Side 15		

Søndag d. 16. 10.30 Søndag Seksagesima

						

Osted
Osted

Søndag d. 23. 14.00 Fastelavns søndag. Fælles med sognemenigheden. Torsten Dam-Jensen

Osted			

Onsdag d. 26. 19.30 Højskoleaften med Johan Peter Uldall Fynbo. Side 12			

Osted Fri- og Efterskole

MARTS
Søndag d. 8.

10.30 2. søndag i fasten. Christian Balslev-Olesen

			

Osted				

Søndag d. 15. 10.30 3. søndag i fasten 							

Allerslev

Onsdag d. 18. 19.30 Højskoleaften med Peter Aalbæk Jensen. Side 13			

Osted Fri- og Efterskole

Søndag d. 29. 16.00 Mariæ Bebudelsesdag. Musikgudstjeneste				

Osted

Mandag d. 30. 17.30 Påskegudstjeneste for børn						

Osted

APRIL
Torsdag d. 2.

19.30 Forårskoncert. Side 15						

Osted Fri- og Efterskole

Torsdag d. 9.

16.30 Skærtorsdag. Med spisning og foredrag med Mette Geil. Side 14		

Allerslev

Fredag d. 10.

16.00 Langfredag. Fælles med sognemenigheden. Laura Lundager Jensen

Allerslev

Søndag d. 12. 10.30 Påskedag								Osted
Fredag d. 17
20

17.00 Osted Valgmenigheds årsmøde					

Osted Fri- og Efterskole

