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Klumme

Gå hjem og fortæl
om Jesu

fødsel

Tekst Laura Lundager Jensen,
valgmenighedspræst

I 1950erne stod denne julekrybbe i valgmenighedens præstebolig. Siden har hyrderne tabt
hovederne og en del får er gået tabt, men budskabet er det samme. Foto Klara Korsgaard

S

idste år havde jeg op til jul friskolens børnehave på besøg
i kirken. Jeg fortalte dem juleevangeliet. De lyttede meget
intenst, men jeg lagde heller ikke skjul på, at der både var
køer og æsler og mus med i stalden i Betlehem.
Da jeg var færdig med fortællingen, sluttede jeg med at sige
»glædelig jul«, og at de nu skulle gå hjem og fortælle den historie
til deres far og mor. Fra at have haft 35 par lyttende ansigter, der
havde sagt muh og ia, ia, ia og piv, piv på de helt rigtige steder
i evangeliet, fik jeg nu øje på et lille drengeansigt med tårerne
stående højt i øjnene.
»Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan huske alt sammen,« sagde han
så lige så stille.
Her havde det været så fint, og så med et blev det hele så kompliceret. Her havde fortællingens magt flyttet os helt tilbage over
tid og sted til en stald i Betlehem med barnefødsel og gumlende
køer og brægende får og usigelig glæde og tryghed.
Og så med et var vi tilbage med krav og opgaver og elevplaner
selv i børnehavehøjde.
Jeg mente det jo ikke så slemt, håbede måske bare at kunne
dryppe lidt julebudskab videre ud. Og så afslørede det sig, at jeg
var ligeså voksenkrævende og komplicerende som alle andre.
Måske er det det, julen skal huske os på, at verden slet ikke behøver være så kompliceret, at verden slet ikke er så kompliceret, når
det kommer til det egentlige.
Historien om det lillebitte Jesusbarn er så stor og stærk, at den
sagtens kan bære sig selv.
Historien om det lille barn, der blev født og svøbt og lagt i en
krybbe i en stald opvarmet af dyrenes kropsvarme og kærligheden i en mors og fars øjne er i al sin enkelhed nok.
At det derefter udvikler sig og bliver mere kompliceret, ved vi
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jo. Sådan var det for Josef og Maria, der måtte flygte til Egypten,
og senere blev det endnu mere kompliceret.
Det land, barnet skulle vokse op i, var et politisk styre, som
ikke havde brug for folk, der sagde dem imod og en religion og
en kultur, der ikke havde tænkt sig at åbne sig for nye tanker og
andre mennesker.
Sådan er det også for os.
Vores tilværelse er kompliceret, som den var det for familien i
stalden med far og mor og barn. Vi har så travlt med alle vore
gøremål og rejser og fortællinger.
De skal alle have tydelige mål: gå hjem og fortæl videre. Gå ud
og tag ansvar. Vi skal handle og forvandle. Vi er så kloge på verden, kloge på kultur, kloge på politik, kloge på religion og kloge
på selvværd.
Vi er kloge på alt andet end det helt enkle: at inde bag det hele,
før alt andet er fortællingen om Vorherres kærlighed, en gang født
som glæden selv i en stald i tid og rum uendeligt lagt herfra, og så
alligevel så helt basalt og let at forstå og trygt at vide.
Helt grundlæggende behøver vi ikke mere end fortællingen om
Maria, der smiler, koen der gumler og det lille afmægtige, hjælpeløse barn, der ikke kan andet end at sprede kærlighed og varme.
Hyrderne på marken, der må hen og se en fredsfyrste, kongerne
der kommer til langvejs fra, fordi de ved, at nu er alt det sket, de
gamle talte om - til jordens held.
Og den lille historie med budskabet om tro og om håb og om
kærlighed står og står fast, uanset hvor kompliceret, vi har gjort
verden.
I al sin enkelhed vil den kun en ting - huske os på at verden er
god.
Glædelig jul.
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Hun har spillet til gudstjenesterne i Osted Valgmenighed siden
1946. Vi har mødt Kirsten Frandsen, der overtog tangenterne,
hvor hendes mor slap dem.

Hvordan står det til med den danske sang? Vi har besøgt Jørgen
Carlsen, formand for det udvalg, der skal lave den kommende
udgave af Højskolesangbogen

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

I det nye år inviterer vi til tre højskoleaftener med fællesoverskriften Fortællinger. Mød Merete Pryds Helle (billedet), Ida
Auken og Anja Andersen.

Velkommen til adventsmødet i Onsdage med ord. Det sker onsdag den 12. december kl. 15.00 i præsteboligen i Osted. Laura
Lundager Jensen vil fortælle om forfatteren Jon Fosse.

Oplag 500 eksemplarer
Næste nummer udkommer den 1. april. Deadline er
den 1. marts
Forside Kirsten Frandsen Foto Bo Nygaard Larsen

Layout Nygaard kommunikation
www.ostedvalgmenighed.dk • mød os på Facebook
Tryk Glumsø Bogtrykkeri
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Interview

Musikken
er mit liv

Hun har spillet til gudstjenester og kirkelige handlinger
i Osted Valgmenighed siden 1946. I august trak hun sig
dog tilbage. Men spille gør hun stadig, og lysten til
at lære nyt er ligeså stor som i de unge dage. Vi har
mødt Kirsten Frandsen.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen
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Interview

M

ed sagte skridt i de efterhånden godt tiltrådte orgelsko
går hun op til sit instrument
her i Osted Kirke. Sådan har
det været siden 1946, hvor Kirsten Frandsen for første gang begyndte at spille ved
gudstjenesterne i Osted Valgmenighed.
»Musik er mit liv. Jeg finder altid glæde
ved at spille både til kirkelige og mere folkelige lejligheder,« siger Kirsten Frandsen
og sætter sig til rette på orgelbænken.
Kimen til hendes lokale organistkarriere
blev lagt i 1941. Hendes forældre, Dora
og Niels Pedersen, blev det år ansat som
det blot andet forstanderpar på Osted Friog Efterskole. Dora Pedersen fik tilmed
delejobbet som valgmenighedens organist – den anden organist var Johannes
Frandsen – og for hende var det naturligt
at tage Kirsten med til gudstjenesterne.
»Mine fire søskende og jeg skulle alle
lære at spille. Vi havde ikke klaver derhjemme, så det foregik på et harmonium,
hvor vi selv skulle træde luften ind for at få
lyd,« siger Kirsten Frandsen.
Nogle år senere begyndte hun at få
orgelundervisning af den daværende organist i den katolske kirke i Roskilde.
»I 1946 kunne jeg spille små stykker for
orgel, og så sagde min mor til mig, at jeg
sagtens kunne spille præ- og postludierne
til gudstjenesterne. Salmemelodierne skulle
hun nok fortsat tage sig af,« siger Kirsten
Frandsen.

Bliver ved og ved. Hun sætter i med spillet igen. Denne gang er det Til dem, der
var - skrevet af hendes afdøde lillebror,
bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen. Værket skal fungere som præludium ved den begravelse, hun skal spille
til i morgen. Ganske vist gik hun den 31.
juli officielt på pension som organist ved
Osted Valgmenighed, men morgensangen
på Osted Fri- og Efterskole og de mange
vikariater skal også passes.
»Jeg bliver aldrig træt af at spille. Jeg kan
lide det, og jeg går her hen i kirken for at

øve så tit, jeg kan. Så jeg bliver ved og ved,
for musikken giver mig glæde og gør mig
høj. Og når jeg sidder her i kirken og øver,
har jeg det godt,« siger 83-årige Kirsten
Frandsen og fortsætter:
»Musikken har det også med at fascinere. Jeg kan have spillet den samme salme
i 70 år, og selv nu efter et langt liv ved
tangenterne kan jeg finde nye opdagelser i
teksterne og nye måder at spille melodien
på. Det er naturligvis også et spørgsmål
om min alder, for jeg kan mærke, at jeg reflekterer over ordenen på en anden måde,
end jeg gjorde tidligere.«
Folkedans og gymnastik. Hendes ord
falder med et lidt skævt smil og nogle
glade øjne. Hun er svær ikke at holde af,
og Kirsten Frandsen lægger da heller ikke
skjul på sin folkelige side.
Hun er ikke bare vokset op med Gud,
Søn og Helligånd, men også med spil til
både folkedans og gymnastik.
»Allerede da jeg var ganske ung, blev
der sendt bud til mig. Hver gang blev jeg
glad, for det var fantastisk, at folk kunne
bruge mig. Og det er uanset, om det er
det kirkelige eller det folkelige. Jeg er kun
glad for at kunne bidrage med min musik,
for musik bringer folk sammen på en helt
anden måde,« siger Kirsten Frandsen og
fortsætter:
»Musik er vigtig, fordi det løfter sindet.
Når vi spiller eller lytter til musik, glemmer
vi os selv.«
Den evige inspiration. Det er måske en
af grundene til, at hun vedvarende lader
sig inspirere af musikken. I en alder af 53
år blev hun i 1988 optaget på Sjællands
Kirkemusikskole, og seks år efter havde
hun bestået Præliminær Organisteksamen.
»Det var den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget, og var også dengang et
bevis på, at man aldrig bliver for gammel
til at lære,« siger Kirsten Frandsen.
Som sådan har hun ingen begrænsninger
i sin musiksmag.

»Jeg er mest til kirkemusik, klassisk og
jazz. Bach, Buxtehude, Beethoven,
Mozart og Carl Nielsen hører til mine
favotitter, men jeg holder altid øje med
det nye, der kommer. Det er en måde at
blive inspireret på, og ofte vil jeg prøve at
spille musikken selv. Måske jeg finder en
CD, hvor jeg så kan høre, hvordan andre
musikere spiller det samme værk. Det er
en spændnede proces, som jeg aldrig bliver
træt af. Det er med til at holde mig i gang
og udvide min musikalske horisont,« siger
Kirsten Frandsen.
En musikglad familie. Sammen med sin
mand, Erik Frandsen, har hun lagt vægt
på at fastholde musikken som en naturlig
del af familielivet. Og med fire børn, ni
børnebørn, ét oldebarn - og to mere på vej
– er der stemmer nok at tage af.
»Vi er en musikglad familie. Når vi holder vores årlige familieweekend, bliver der
sunget godt igennem fra Højskolesangbogen. Ja, de bliver ved og ved, først de er
kommet i gang,« griner Kirsten Frandsen
og fortsætter:
»Det kan også være mit barnebarn Johan, der på sin guitar vil spille noget, som
han synes, jeg skal høre. Den form for
inspiration er jeg meget glad for.«
I det hele taget er hun optaget af at give
det tilbage, hun selv har fået skænket.
Det er en af grundene til, at hun fortsat
giver musikundervisning. Hver uge har
hun 30 elever.
»Jeg gør det ikke for pengenes skyld. Så
skulle jeg lave noget andet,« siger hun og
fortsætter:
»Det er vigtigt for vores dannelse og
vores kultur, at der bliver sunget og spillet
musik. Det er med til at forme os som
mennesker. Jeg har selv fået så meget gennem musikken af forskellige undervisere
gennem livet, så jeg vil gerne give tilbage
til de kommende generationer.«
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Jeg fik lov til at
gå bag ploven og

styre sangen
I årtier har han været
synomymet med
salmesangen i Osted
Valgmenighed. Vi har
talt med kirkesanger
Erik Frandsen.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

Sådan har scenen set ud flere tusinde gange. Kirsten Frandsen ved orglet
og Erik Frandsen bag nodestativet.

F

orspillet klinger ud, og i det samme sætter Erik Frandsen i med
sin velkendte stemme. Det har
han gjort så mange gange før, for
på sin vis er han synonymet med kirkesangen i Osted Valgmenighed.
Siden midten af 70erne har han været
forsanger i menigheden - et ulønnet hverv,
han arvede efter sin svigerfar, Niels
Pedersen, og som han holdt fast i til sin
pension den 31. juli i år.
»Salmesangen betyder meget for mig, og
det var et privilegium at synge så mange
år i valgmenigheden og de andre steder,
jeg har sunget,« siger Erik Frandsen og
fortsætter:
»Det er et stort ansvar at lede salmesangen. Det svarer til at være den, der får
lov til at gå bag ploven og styre det hele.«
Men trods de 84 år og den officielle pension, holder han ikke munden lukket. Der
er stadig brug for den garvede sanger som
vikar i Osted Valgmenighed.
»Så længe, de kan bruge mig, kommer
jeg,« siger han og retter lidt på nodestativet.
Aktuelt gælder det en begravelse i morgen, og ønsket er, at Erik Frandsen skal
synge for ude ved graven.
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»Jeg kender vedkommende, der ligger
i kisten. Derfor skal min sang sidde lige i
skabet. Sang ved graven er speciel, fordi
du ikke har musikledsagelse. Sangen skal
bæres alene af din stemme. Det gør også,
at jeg må øve mig lidt mere, end jeg plejer
at gøre,« siger Erik Frandsen.
Ægteskab og makkerpar. Han gør tegn
til, at han er klar igen. Kirsten Frandsen,
valgmenighedens tidligere organist og hans
kone i flere end 60 år, slår tonen an.
Også musikalsk danner de makkerskab.
Siden 1980 har de med få adskillelser
arbejdet i de samme kirker og i de samme
menigheder som organist og kirkesanger.
»Vores liv er fyldt med musik. Især når
vi skal medvirke ved de samme tjenester,
for så øver vi også sammen. Det giver en
god dynamik,« siger Erik Frandsen.
Når sangen bliver lovsang. Han er døbt
ind i Osted Valgmenighed og har livet
igennem været trofast kirkegænger. Hans
far, Johannes Frandsen, delte organistjobbet med Kirstens mor, Dora Pedersen.
»Salmesangen i Osted Kirke er et af de
mest tydelige barndomsminder, jeg har.

Den sang, der var dengang, kunne nogle
gange løfte sig så meget under hvælvingerne, at det blev til lovsang,« siger han.
Men han ser forskelle på nutidens salmesang sammenlignet med tidligere tider.
»Gudstjenesten er ganske vist stadig
båret af sangen, men det er ikke så udtalt,
som det var tidligere. Det hænger blandt
andet sammen med, at kulturen har ændret
sig. Før kom man nok mere i kirke end nu,
fordi folk i dag prioriterer deres weekender anderledes, og dermed mister de lidt
følingen med fællessangen,« siger Erik
Frandsen og fortsætter:
»Det er vigtigt, at vi bliver ved med at
lære de kommende generationer at synge.
Sangen giver sammenhold og forståelse, og
for gudstjenesten og de kirkelige handlinger er det afgørende, at der også fremover
er nogle, der kan løfte sangen.«
Han lukker salmebogen i og tager sin
cykelhjelm på.
»Det er aldrig for sent at komme i gang
med at synge, for musikken har ingen
alder,« siger Erik Frandsen.

Julesalmer

julesalmer
Mine

Fotos Privatfotos, Bo Nygaard Larsen

Ulla Hougaard-Jakobsen,
Ny Tolstrup, 41 år

Laura Lundager Jensen,
Osted, 51 år

Carl Avlund Nepper-Christensen,
Osager, 17 år

Min yndlingsjulesalme er Dejlig er Jorden. Den rummer hele julens fredfyldte
ro og skal helst afslutte gudstjenesten
juleaften. Så er det rigtig jul for mig.
Da jeg gik i gymnasiet, sang jeg i gymnasiekoret, og vi sang denne salme til jul
med en særlig lys overstemme. Denne
overstemme ligger stadig i baghovedet og
dukker op sammen med julestemningen.
Efter gymnasiet arbejdede jeg i Norge
på en institution for handicappede. Mens
jeg var der, døde en af beboerne. Ved
begravelsen, der var op til jul, sang vi
også ’Dejlig er Jorden’ – på det smukkeste
norske sprog og med en anden betoning
på melodien end på dansk.
Smukt at synge denne sang til en begravelse.

Min absolutte yndlingsjulesalme er Velkommen igen guds engle små - helst
sunget på Weises melodi. Fortællingen
er, at Grundtvig skrev den i ét stræk
julemorgen 1825, så den kunne læses
højt til julegudstjenesten. Tænk at have
en så poetisk evne. Tænk at kunne male
billeder, der både rammer børn og voksne
så stærkt. Som barn forestillede jeg mig et
vidunderligt billede af engle, der vandrede
op og ned mellem os i Ryslinge og hele
stjernehimlen - på en stige lavet af et
nodeblad. Jeg kunne stirre længe på mit
tekrus og julesmåkagerne for at se, om der
virkeligt befandt sig engle inde i dem.
Selvom jeg i dag ved, at det betyder
noget andet, kigger jeg alligevel en ekstra
gang på kagen, før jeg tager et bid.
En anden grund til at jeg holder så
meget af salmen er, at min mor var ved
at dø en jul. Da sang vi den for hende på
hospitalet. Sådan er det måske netop med
de bedste julesalmer, at de i sig rummer
minder og tanker på tværs af tid og rum,
som de samler i sig hver en jul.
Rundt om juletræet synger vi den nu
ikke, for den er for svær at synge udenad – så er det lettere med Dejlig er den
himmelblå.

Fra jeg var ganske lille, har Julen har
bragt velsignet bud altid været min
absolutte yndlingsjulesalme. Den har en
blid- og mildhed, jeg ikke føler, jeg kan
høre i nogen anden salme – ikke på netop
den måde i hvert fald. Den minder mig altid om barnets uskyldige, hellige juletid og
glæden ved den. Ingemann gjorde meget
ud af at gøre kristendommen tilgængelig
for de mindste på en måde, så selv en lille
unge fra Kastholm som mig kunne følge
med.
Det smukke ved salmen er, at den
bliver ved med at gå lige i hjertet på én,
ligemeget hvor i livet man er. Som barn
forundres man over de smukke og dejlige
billeder, Ingemann har skrevet til os.
Når så man er blevet stor, giver den
mulighed for at tænke tilbage på sin
bekymringsfrie barndom og at det hele,
trods man er blevet ældre, stadig bærer
den samme fred og glæde, som det gjorde
dengang.

Hvilken salme skal du i hvert fald synge
omkring juletræet juleaften?
Hjerte løft din glædes vinger. Vi har
altid sunget meget omkring juletræet i min
familie. Både børnesange, salmer og sange.
’Hjerte løft din glædes vinger’ har altid
været der og skal synges om træet.

Hvilken/hvilke salme skal du i hvert fald synge
omkring juletræet juleaften?
Udover Julen har bragt velsignet bud,
bliver det Det kimer nu til julefest. Den
salme holder jeg også meget af.
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Jørgen Carlsen

Højskolesangbogen
er ikke et
frilandsmuseum
I 2020 udkommer den 19. udgave af Højskolesangbogen.
Allerede nu er det udvalg, der skal finde de 600 sange, godt i
gang med arbejdet. Vi har besøgt udvalgets formand,
Jørgen Carlsen, for at få en status.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen

B

læsten har godt fat i Sortedams
Sø og de omkransende træer
denne tirsdag formiddag i København. Det er en af de første
rigtige efterårsdage, og efter en sommer
med ekstrem varme er vi så småt ved at
finde tilbage til den naturens orden, vi
kender.
Jørgen Carlsen stikker hovedet ud på
altanen, tager bestik af søen og vejret, går
tilbage til stuen og spisebordet.
Imellem os er der to krus med kaffe og
den version af Højskolesangbogen, han
fik i 2011 i anledning af sit 25-års-jubilæum som forstander på Testrup Højskole.
Bogen er efterhånden godt slidt. Ikke
mindst fordi det netop er det eksemplar,
han bruger som opslagsværk, når han skal
danne sig et overblik over den danske sang.
Ikke et frilandsmuseum. Den 5. april i
år blev han præsenteret som formand for
Højskolesangbogsudvalget, der skal sammensættte den kommende og 19. udgave
af Højskolesangbogen. Bogen er sat til
at udkomme i 2020 som afløser for den
nuværende fra 2006.
»Det er nærliggende at spørge, hvor
meget der kan nå at ske på de 14 år, der vil
være mellem de to bøger. Men pointen er,
at Højskolesangbogen er en forening mellem gammelt og nyt,« siger Jørgen Carlsen
og fortsætter:
»Højskolesangbogen er ikke er et
8

frilandsmuseum, men en levende organisme, der skal justere sig ind i den tid, den
befinder sig i. Derfor er der en vilje til, at
der med jævne mellemrum skal komme en
ny udgave. Livet skal ikke bare ses i traditionens belysning, men også i nutidens. De
elever, der går på højskole i dag, kommer
ikke for at opleve en 1800tals-kultur, men
for at opleve dagens Danmark.«
Sange fra folkedybet. Frem til årsskiftet
er det muligt for alle via Sangsamleren at
indsende forslag til, hvilke sange de gerne
ser kommer med.
»Folk skal inddrages, fordi vi, der sidder
i udvalget, har kun én ambition, og det er
at lave en så god sangbog som muligt. Det
er vigtigt, at vi ikke lader noget, der viser
sig at have kvalitet, gå vores næse forbi,«
siger Jørgen Carlsen og peger på En stribe grønt fra den nuværende bog som et
godt eksempel. Den er skrevet af Beatrice
Vibe, der har en fortid som mellemleder i
Aalborg Kommune.
»Hun er ikke kendt, og det er fint, at
den slags kan lade sig gøre. For ud af
anonymiteten kan der vise sig noget, der er
bæredygtigt. Derfor er det så vigtigt, at vi
afsøger alle stuer og alle kroge rundt om i
landet,« siger Jørgen Carlsen.
Den gode sang. Han nipper til kaffen og
taler videre. Jørgen Carlsen er om nogen
et synonym for den moderne højskole og

dermed også for den sang, skolerne er så
kendte for.
»Præmissen for, at en sang kan komme i
Højskolesangbogen er en god tekst og en
melodi, der egner sig til fællessang,« siger
Jørgen Carlsen og trækker lidt i land igen.
»Men der er vide rammer for, hvad en
god tekst er. I Højskolesangbogen er der
faktisk sange, der ikke har en supergod
tekst eller melodi, men som alligevel er
kommet med på grund af andre kvaliteter,« siger Jørgen Carlsen.
Konkret nævner han En lærke letted,
som Mathias Christensen skrev i 1945.
»Den er ikke et mesterværk, men den
har en historisk fordel. Den beskriver
Danmarks befrielse, og den slags sange er
vigtige at have med i Højskolesangbogen‚«
siger Jørgen Carlsen.
600 sange kommer med. Det er Folkehøjskolernes Forening, der står bag Højskolesangbogen. Kommissoriet for den
kommende udgave er, at den skal indeholde 600 sange mod de 572, der er med i den
nuværende udgave.
»Det er ikke 599 eller 601, men 600
sange, vi skal ramme,« siger Jørgen Carlsen
og fortsætter:
» Det betyder ikke, at der kun er 600
gode sange her i Danmark. Der er måske
1500 eller 2000 eller endnu flere. Vi må
så afgøre, hvilke sange der skal have den
kanoniske status, for det er en ophøjelse

Jørgen Carlsen

Udvalget bag bogen
Det er Folkehøjskolernes Forening,
der står bag Højskolesangbogen. Den
første udkom i 1894. Den kommende
19. udgave forventes at udkomme i
november 2020. Højskolesangbogsudvalget består af Jørgen Carlsen, Dy
Plambeck, Mathias Hammer, Anne
Odgaard Eyerman, Søren Launbjerg
og Mette Sanggaard Schultz.

Jørgen Carlsen er her fotograferet på sin altan på Sortedams Dossering. Han vil arbejde på, at
også den kommende udgave af Højskolesangbogen udtrykker mangfoldighed.

af sangen, at den kommer med i Højskolesangbogen.«
Det samme gælder for de medtagne
salmer. Højskolesangbogsudvalget har delt
sig op i mindre udvalg, der arbejder med
særlige genrer.
Jørgen Carlsen er for eksempel med i
det udvalg, der skal se nærmere på andelen
af salmer.
»Intet ligger fast endnu, men mængden af salmer vil nok blive den samme
som hidtil. Derimod er det sikkert, at der
kommer moderne salmer med, og det
kan kun ske på bekostning af nogle af de
gode, gamle. Det bliver vi næppe populære
på alle steder, men vi bliver nødt til også at
afspejle tiden,« siger Jørgen Carlsen.
Ingen jomfruelig bog. Valget af det samlede indhold er også en politisk manøvre.

Af forskellige grunde kom Kaj Munks
Den blå anemone for eksempel først
med i den nuværende udgave.
»Det er en skandale, ja, justitsmord,
at den ikke kom med før,« siger Jørgen
Carlsen og fortsætter:
»Men Højskolesangbogen har aldrig været jomfruelig, og det samlede indhold af
sange er da også udtryk for flere kompromisser. Men det ser jeg kun som en styrke,
for det viser, at vi kan lytte til hinanden.
Jørgen Carlsen var menigt udvalgsmedlem i den nuværende udgave.
»Vi var i udvalget enige om 90 procent
af sangene. Når det så gjaldt de resterende
ti procent, lyttede vi til hinandens argumenter, så alle blev tilgodeset. Det kom
der en bedre sangbog ud af i forhold til,
hvis det er én mand, der suverænt bestemmer indholdet,« siger Jørgen Carlsen.

Han ser ligefrem uenigheden som en
dyd, der både kan bruges på højskolerne
og i sangbogen.
»Poul Henningsen sagde, at vi har begyndende demokrati. Med det mente han,
at demokrati ikke er en selvfølge og noget,
vi kan sætte på reolen og pudse af en gang
imellem. Nej, demokratiet skal praktiseres,
og det skal det blandt andet på den måde,
at vi kan tillade uenigheden,« siger Jørgen
Carlsen og fortsætter:
»Og det er præcis, hvad Højskolesangbogen udtrykker. Her har vi plads til socialistiske sange og kristne salmer. Ikke alle
behøver at kunne lide alle teksterne, men
ved at give plads bliver Højskolesangbogen et symbol på en mangfoldighed i den
danske politiske kultur. Det er også min
ambition med den kommende udgave.«
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Organist Christian Hougaard-Jakobsen

Vi har brug for
kirkemusikken
og salmerne
Tekst Bo Nygaard Larsen
Foto

H

an er allerede et velkendt ansigt i Osted Valgmenighed. I det seneste årstid har Christian Hougaard-Jakobsen spillet til en månedlig gudstjeneste.
Vi har talt med ham om hans syn på musikken i
kirken, om salmesangens rolle og om, hvorfor advent og jul rimer
særligt på musik.

Hvad betyder kirkesangen i dag?
På den ene side er kirkesangen helt central, og på den anden kan
den være nærmest fremmedgørende. Det kommer helt an på sammenhængen. For den vante kirkegænger er det svært at forestille
sig en gudstjeneste uden sang, men for den kommende konfirmand kan det være decideret mærkeligt. Fællessang har i mange år
ikke været noget, vi mødte til daglig. Den skulle opsøges. I de senere år er den dog blevet styrket. Der er mange fællessangsarrangementer på skoler, i foreninger og i kirker. DR er også kommet
med på vognen med sådanne programmer.

Hvilken rolle spiller salmerne?
Vi har brug for salmerne til de store, afgørende livssituationer;
dåb, konfirmation, bryllup, begravelse. Her har vi brug for de
stærke ord, som salmerne rummer, og som kan rumme os og
vores liv i dem. På den måde kan vi gøre salmerne til vores egne
og sætte vores eget liv i et større, guddommeligt perspektiv.

Hvad betyder salmesangen i
Osted Valgmenighed?
I Osted Valgmenighed bliver der sunget til. Der er tradition for at
synge godt med, og kernerepertoiret er helt på plads. Samtidig er
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der lyst og mod til at prøve nye salmer af, og denne nysgerrighed
er blevet styrket i den tid, vi har været medlemmer af valgmenigheden - også inden jeg selv begyndte at spille her. Der er en
genkendelsens glæde, når vi skal synge det, vi plejer. Vi har lige
haft allehelgen-gudstjeneste. Der var vist et år, hvor vi ikke fik
sunget Den store, hvide flok, vi se. Der var omgående krav om
at få den genindført, så i år var den på salmetavlen igen.
Til den samme gudstjeneste var der også nyere salmer på,
blandt andet Jens Rosendals Som solskin over mark og hav.
Det er en af de smukkeste salmer, jeg kender. Den taler lige ind
i vores senmoderne hjerter og rammer en sproglig åre, der er let
genkendelig i vores tid.

Hvad betyder kirkemusikken i forbindelse med
advent og jul?
Selvom påsken, teologisk set, er kirkens vigtigste højtid, så er det
julen, der spiller den største rolle for langt de fleste mennesker.
Her er musikken helt central. Når den kulturkristne går i kirke til
jul – og måske ikke så mange andre gange i løbet af året – er det
med en klar forventning om at komme til at synge nogle bestemte
salmer. Der skal skråles med på de mange hallelujaer i Et barn
er født i Betlehem. Vi skal blive eftertænksomme, når vi synger
Dejlig er jorden. Salmerne her vækker bestemte følelser og stemninger i os, som vi bevidst søger.
For mit eget vedkommende er det ikke jul, før jeg har hørt
Bachs juleoratorium. Det er et fantastisk, stort værk, der forkynder juleevangeliet fra start til slut. Jeg drømmer hvert år om at
tage til koncert og høre det, men det bliver ofte blot til musikanlægget derhjemme.

Baggrund

julesalmer

Mine

Fotos Bo Nygaard Larsen

Malene Bendix,
Hvalsø, 53 år

Karla Knudsen,
Lejre, 76 år

Stine Oppfeldt,
Hvalsø, 45 år

Den første julesang, jeg lærte, var Dejlig
er den himmel blå, som Grundtvig må
have skrevet for børn. Den handler om
Betlehemsstjernen, der på julenat stod
»som en lille stjernesol«.
Om de vise mænd, der fulgte stjernesolen og fandt Jesusbarnet, »uden spir og
kongetrone, der kun sad en fattig kone,
vuggede barnet i sit skød.« Åh, som barn
kan man huske, hvordan det er at blive
vugget, og mærke kærligheden.
Og nu fortæller Grundtvig, hvad stjernesolen egentlig er – og for børneører er
det så mystisk og kryptisk som en magisk
formular, så det synger man bare med
på til man bliver voksen og begynder at
forstå, at:
»Denne stjerne lys og mild, som kan
aldrig lede vild, er hans guddomsord det
klare, som han os lod åbenbare, til at lyse
for vor fod.«
Det er den smukkeste måde at sige:
»Byd kærlighedens stjernelys ind i dig og
lad det lede dig, når du går ud i verden.«
Glædelig jul.

Julen har bragt velsignet bud af
Ingemann er ubetinget den sjulesalme,
der betyder mest for mig. Den siger det,
som julen bringer til store og små, og den
minder os om, hvorfor vi fejrer jul.
Måske det netop er derfor, vi altid har
sunget netop den salme juleaften i min
familie. I min barndom og ungdom sang
vi den hos mine forældre, og jeg tog den
så videre med, så den altid har været den
første salme, vi synger rundt om træet.
Jeg kan godt lide den lyse og den romantiske sprogtone, der er i Ingemanns salmer.
Nogle vil måske sige, at han er barnlig,
men det må de så gøre, for jeg kan godt
lide hans salmer.

Min ynglings julesalme er En rose så jeg
skyde.
Vi mærker det alle, forårets tilbagevendende under, når det spirer og blomster
omkring os. Så fyldes vi med glæde over
naturens kraft, der endnu engang visker
vintermørkets dystre minder bort.
At rosen skyder gemmen den frosne
jord – i mørke – det kræver mere end
naturens kraft. Der må ligge noget større
bag.
Men synet er vidunderligt: Denne smukke, duftende rose, der spirer frem, når man
mindst forventer det.
Det er jo ganske simpelt og til at
forstå, at det vi allermest trænger til, når
verden kun synes mørk er lys, håb og
kærlighed .
Når vi i kirken juleaften synger denne
salme sammen, bliver vi mindet om dette
vidunderlige, at Jesus blev født netop
for at give os lyst, håbet og kærligheden;
denne kraft der gør at vi alle kan spire,
selv i mørke.
Denne salme gør sig bedst i en højtidelig stemning og med engleklang på
stemmen.

Hvilke salmer skal du ellers synge omkring
juletræet juleaften?
Glade jul, dejlige jul er også en salme,
der hører vores juleaften til. Vi er en stor
familie, også juleaften, og derfor kan der
komme mange forslag. Er der små børn
med, synger vi Et barn er født i Betlehem, men det kan variere. Fast er det til
gengæld, at vi altid slutter af med at synge
Højt fra træets grønne top.
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Baggrund

Tradition
til revision
Tekst Klara Korsgaard

D

et er ingen hemmelighed, at
en valgmenighed med godt
350 medlemmer er udfordret
på sin fremtid. Det valg, de
nuværende medlemmer traf for nylig eller
for længe siden, da de meldte sig ind, er
et stadigt valg. At medlemmerne vælger
valgmenigheden til og nye medlemmer
kommer til er en livsnødvendighed for
dens fremtid.
De tre grupper. Valgmenigheden er en
broget skare medlemmer med større eller
mindre selvfølgelighed i tilknytning. Der
er de medlemmer, der kommer i kirken
om ikke hver søndag så dog en gang om
måneden, år efter år.
Det er også dem, der trofast tropper op
til arrangementer uden for kirkens mure,
hvad enten det gælder studiekredse, musikarrangementer eller udflugter.
Rundt om dem er en stor gruppe. De
kommer i kirken om ikke ofte, så dog ind
imellem, når en travl hverdag med eller
uden hjemmeboende børn giver rum til en
rolig stund i kirken.
De kommer også til valgmenighedens
arrangementer, når det kan passe ind i alle
deres øvrige aktiviteter. De kan prioritere
at tage med på rejser og dukker op ved
særlige lejligheder. De vil gerne valgmenigheden og identificerer sig som medlemmer.
Den tredje gruppe medlemmer er cirklen
udenom de to andre. De er medlemmer,
12

men slider ikke på kirkebænkene og dukker ikke op til arrangementerne.
Det kan være, de bor for langt væk - vi
har 40 medlemmer, der bor mere end 20
kilometer væk.
Det kan være, de er unge og i gang med
uddannelse, venner og byliv. Det kan være,
deres liv ikke lige er til kirkegang og foredragsvirksomhed.
Det kan være, de ønsker at støtte valgmenigheden med deres medlemsbidrag
men ellers frekventerer andre kirker.
Styrelsen skærper synligheden. Udenfor
de tre grupper er så den store gruppe
mennesker, som egentlig kunne være medlemmer af Osted Valgmenighed.
De ved det bare ikke. De kender ikke
valgmenigheden. Kommer der måske
juleaften og til en barnedåb eller et bryllup,
men tænker måske ellers, at det må blive
senere i livet, at de begynder at interessere sig for gudstjeneste og fællesskab i en
menighed.
På baggrund af den analyse har styrelsen
sat handlinger i gang både for at få nye
medlemmer og for at skærpe synligheden
blandt de eksisterende.
For et år siden blev kommunikationsudvalget sat i verden med det formål at sprede viden om valgmenigheden og skaffe
nye medlemmer.
Det har ført til en opgradering af
medlemsbladet, der nu hedder Levende
ord og en tilsvarende opgradering af

hjemmesiden www.ostedvalgmenighed.dk
og etablering af Facebookgruppen Osted
Valgmenighed.
Samtidig er der udarbejdet flyers med
relevante oplysninger til udvalgte grupper.
Søndagen er noget andet. For de nuværende medlemmer gælder det om at få flere til at prioritere gudstjenester og dermed
gøre søndag til noget andet og mere end
ugens øvrige dage.
Og så gælder det om at styrke sammenholdet og få fokus på at medlemskab også
er fællesskab og netværk på kryds og tværs
af alder og baggrund. Derfor har styrelsen
prioriteret fælles studieture, musikarrangementer, kor og studiekredse og fællesspisninger i forbindelse med foredrag eller
gudstjenester.
Blufærdigheden er væk. Der har været
og er en blufærdighed og diskretion omkring tilhørsforhold til tro og kirke.
I Osted Valgmenighed har der ikke
været tradition for aktivt at gå ud og skaffe
nye medlemmer og skilte med alternativet
til almindeligt medlemskab af folkekirken.
De tider er ved at være forbi. Vi kan ikke
sidde i døren og vente på at nye medlemmer dukker op af sig selv.
Derfor har styrelsen prioriteret større
synliggørelse på mange fronter. Et fremtidigt fællesskab i valgmenigheden afhænger
af, at flere tager valget og melder sig ind.

Baggrund

Her vil vi styrke
vores kommunikation
1. Levende ord
Valgmenigheden har de seneste 25 år udgivet medlemsbladet Mennesker og
Menighed, en fortræffelig lille skrivelse primært med informationer til medlemmer.
I det nye blad Levende ord er ønsket fortsat at informere medlemmerne,
men også invitere nye læsere ind. Lay out er ændret, billeder føjet til, langt flere
små artikler og i det hele taget et mere lækkert og indbydende udseende.
Vi har ansat en journalist til at løse opgaven, og forsøger os også med at dele
bladet rundt til ikke medlemmer.

Afskedsgudstjeneste
med Kirsten og Erik

2. www.ostedvalgmenighed.dk
Som med bladet er ønsket at præsentere valgmenigheden, gudstjenester og
arrangementer lidt mere iøjnefaldende og brugbart. Her er de informationer,
der er brug for, både når det gælder oplysning om gudstjenester, arrangementer, styrelsens mailadresser eller telefonnumre, støttemuligheder til høj- og
efterskoleophold og endelig indmeldelsesblanket til valgmenigheden.

3. Facebook:
Osted Valgmenighed
Især yngre medlemmer af valgmenigheden benytter sig af Facebook til hurtige
opdateringer i et forum, hvor nyheder, billeder og korte beretninger deles med
både medlemmer og nysgerrige.

4. Nyhedsbrev
Valgmenighedens nye blad udkommer tre gange om året. Derimellem er der
brug for, at præst og styrelse kan komme i kontakt med medlemmerne med
ændringer, remindere og lignende. Kommunikationsudvalget eksperimenterer
stadig med formen, men er indtil videre landet på en mail til de medlemmer, vi
har mailadresser på.

1. søndag i advent, den 2. december,
kl. 10.30 i Osted Kirke med
efterfølgende frokost på Osted Friog Efterskole

5. Flyers

Velkommen til denne afskedsgudstjeneste for
Kirsten Ørsted Frandsen, der har været valgmenighedens faste organist i mere end 70 år, og Erik
Frandsen, der uofficielt har ledet sangen i næsten
lige så lang tid.
Gudstjenesten er kl. 10.30 i Osted Kirke og derefter er der frokost på Osted Fri- og Efterskole.
Eftermiddagens program begynder med en
lille koncert med Malthe Rostrup og Martin
Brunbjerg Rasmussen, der er tidliger elever af
Kirsten.
Efter koncerten har vi bedt Kirsten og Erik lave
en sangtime med os med sange, der har omkranset
deres tid i Osted Valgmenighed.
Herefter er der kaffe, hvor man er velkommen
til at tage ordet til en hilsen. Valgmenigheden er
vært ved frokost og kaffe.
Tilmelding til Inge Kølle, e-mail Ingekolle@
gmail.com, tlf. 46496379.

Generel information om valgmenigheden er samlet til forskellige målgrupper
i fire ”flyers”. Det gælder information til nye medlemmer, information til de
medlemmer, der forlader barnemedlemsskab og selv skal til at betale og til
konfirmander og deres forældre. Endelig er der udarbejdet en kortfattet flyer
om gudstjenestens gang i Osted Valgmenighed, så knap så kirkevante kan følge
med i gudstjenesten.

6. Kommunikationsudvalget
Isabel Hansen, Tina Krøis Kjærsgaard, Jane Lauridsen, Laura Lundager Jensen,
Klara Korsgaard

7. Mailadresser
Styrelsen mangler stadig mailadresser på en del medlemmer. Er du en af dem,
der ikke har fået nyhedsbrev via mail i første uge af oktober, så send en mail til
klarakorsgaard@gmail.com. Mailadresserne bliver alene brugt til udsendelse af
information fra valgmenigheden.

13

Det sker

Højskoleaftener
Fortællinger er temaet for årets højskoleaftener. Vi lever i en
tid, hvor vi mister de store fælles fortællinger, både lokalt,
nationalt og religiøst. Men hvad betyder det for vores
fælleskab? Hvor lever fortællingerne så, og hvordan lyder de?
Er der behov for nye fortællinger eller genfortælling af de
gamle, som vi kan samles om?
Alle foredrag foregår på Osted Fri- og Efterskole. Vi
begynder med en sang i foredragssalen kl. 19.30. Efter
foredraget vil der være kaffe og kage og fælles debat om
emnet. Samlet pris for foredrag og kaffe er kr. 80,-.

Merete Pryds Helle
Er folket virkelig så skønt?

Onsdag den 23. januar kl. 19.30
Første foredrag er med forfatter Merete Pryds Helle. Med
udgangspunkt i hendes bog Folkets Skønhed stilles der spørgsmål om,
hvorvidt den lille mands og kvindes fortælling kan bidrage til at forstå
vores fælles historie, som den har udviklet sig i det sidste halve århundrede.
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Ida Auken
Hvad er det danske?

Tirsdag den 5. marts kl. 19.30

Aldrig har der været talt
så meget om at være
dansk. Og det med god
grund. Verden presser sig
på udefra i form af
mennesker, varer og
informationer, der krydser
synlige og usynlige grænser i
et hidtil uset tempo.

Med Grundtvig rundt – en guide opregner Ove
Korsgaard, formand for Osted Valgmenighed,
en række emner, hvor Grundtvig i dag stadig
har betydning for vort land, vore meninger og
holdninger.
Salmedigterens relevans for nutiden tages under
behandling ud fra emnerne: Nationen, Almuen,
Det moderne, Medborgerskab, Skolen, Kirken,
De fremmede, Kvinden, Følelser, Kamp, Oplysning og Menneskesyn.
Og det vil nok komme bag på mange, hvor nutidig og avanceret Grundtvig er i sine synspunkter.

Med sin bog Dansk stiller
folketingsmedlem og forfatter Ida Auken
(Radikale) spørgsmålet: Hvad gør
danskerne danske? Og hun giver et
personligt svar på de mange værdipolitiske
spørgsmål, som vor tid rejser.

Ove Korsgaard Grundtvig rundt - en guide
304 sider. Kr. 249,95. Lydbog kr. 159,00.
Gyldendal

Anja C. Andersen
Livet som et mirakel

Torsdag den 28. marts kl. 19.30
Når man beskæftiger sig med vores
univers, som blev skabt for 13,7
milliarder år siden, handler det
om svimlende tidshorisonter og
afstande. Men astrofysiker Anja C.
Andersen formår at gøre det uoverskuelige begribeligt. Hun vil fortælle
om nogle af universets fascinerende
mysterier og rejse det helt store
spørgsmål: Er livet et mirakel eller et
fænomen, der kan forklares videnskabeligt? Eller måske begge dele?

Det skrev anmelderne
Ove Korsgaard har lavet en turistguide til Grundtvig. Det er et spøjst koncept, men det fungerer
fantastisk godt.
Niels Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad
Og som Ove Korsgaards fremragende bog viser,
blev Grundtvig så dybt indlejret i vore tænkemåder og livsmønstre, at han ikke kan tænkes ud af
det at være dansk.
Jens Bærentzen, Weekendavisen.
Metodisk forholder Korsgaard sig ikke kun til
Grundtvigs egne konkrete tilkendegivelser i tid og
sted, men fører i bogens fortløbende problemstillinger – nu og da polemisk – op til vor samtids
filosofiske overvejelser. I den forstand moderniserer Korsgaard anvendelsen af Grundtvig meget
overbevisende.
Georg Metz, Information
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Onsdage med ord
- adventsmøde
Onsdag den 12. december kl. 15-16.30 i præsteboligen
Med udgangspunkt i den norske forfatter Jon Fosses meget smukke triologi
Andvake, Olavs drømme og Kveldsvævd taler Laura Lundager Jensen om
musikken og kærlighedens betydning, når verden smækker døren i.
En fin lille julefortælling i adventstiden, om at lade kærlighed stå over
retfærdighed. Jon Fosse fik i 2015 Nordisk Råds Litteraturpris for trilogien.
Medbring kr. 30,- til kaffe og adventskringle.

Studiekreds om
Grundtvig som
poetisk tænker

S

tudiekredsen vil blive ledet af Uffe Jonas, der er
ph.d., forfatter, sanger og sangskriver. Han har været dybt optaget af Grundtvigs filosofi, kosmologi og spiritualitet i mere end 25 år. Hans bog Solen
ved Midnat: Grundtvigs Sang til Kosmos fra 2015
handler om Grundtvigs verdensbillede.
Om bogen hedder det i en lektørudtalelse: »Uffe Jonas' bog rammer lige ned i det moderne menneskes søgen efter et åndeligt ståsted og mening med tilværelsen.
Den er fuld af poetisk visdom og bærer i høj grad præg
af grundig research og facts, indlevelse i, og mangeårig
fascination af Grundtvigs filosofi. Den vil blive stående
som et hovedværk.«
(Lektørudtalelsen, Danmarks Biblioteks Central).
Alle aftener finder sted i Kulturhuset i Osted. Tovholder er Ove Korsgaard.
Tilmelding: til Ove Korsgaard på e-mail ove@dpu.dk
senest 2. januar 2019.
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Studiekredsen vil omhandle følgende temaer:
Onsdag den 9. januar kl. 19.30
»Målet som Guds engle tale«: Luther, Grundtvig og den
syngende kirke
Onsdag den 16. januar kl. 19.30
»Krist stod op af døde«: Opstandelsen som åndelig
begivenhed og legemlig proces. Grundtvig & Irenæus
Onsdag den 30. januar kl. 19.30
Grundtvig og det kvindelige: Kærlighedens og ægteskabets metafysik
Onsdag den 13. februar kl. 19.30
»Sanddru Hedning, Tyrk og Jøde, dem har Gud i grunden kær.« Grundtvigs syn på jøder og muslimer.

Nytårskoncert
med Roskilde Salonorkester

Kom og oplev musikalske toner i høj klasse, når Lions Lejre
og Osted Valgmenighed indbyder til nytårskoncert

SØNDAG DEN 20. JANUAR 2019 KL. 15
Her vil Roskilde Salonorkester under ledelse af dirigent Torben
Liljeroth spille deres traditionelle nytårskoncert i selskab med
tenor Jonathan Koppel og sopran Ghita Johansen.
KONCERTEN FINDER STED PÅ:
Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevejen 1, Osted

BILLETPRIS 120 KR.
Inkl. et glas vin og kransekage
Billetter købes ved indbetaling af 120 kr. pr. person
på MobilePay 12082 eller i Dagli’Brugsen i Lejre,
Gevninge og Osted.
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Det sker

To gode værker
i Filmklubben
Den skyldige
Dato: Fredag den 30. november kl. 19.30-22.30
Hvor: Kulturhuset i Osted
Titel: Den skyldige
Pris Kr. 50,- for chips, ost og øl/vin
En af dansk films nye talenter Gustav Møller har lavet en ny
spændende triller Den skyldige med Jakob Cedergren i
hovedrollen.
Christian Monggaard, filmanmelder på Information, fortæller
om det generationsskifte, der er på vej i dansk film, og hvordan
den nye generation arbejder med nye genrer og anderledes måder
at fortælle historier på.

Arrangør af filmklubben er Andreas Lauridsen
og Bjarne Lundager Jensen.

Hjertelandet
Dato: Fredag den 11. januar kl. 19.30-22.30
Hvor: Kulturhuset i Osted
Titel: Den skyldige
Pris Kr. 50,- for chips, ost og øl/vin

Hjertelandet er en ny dansk dokumentarfilm af Janus Metz og Sine Plambæk, der handler om forholdet mellem
thailandske kvinder og danske mænd med afsæt i Thy.
Christian Monggaard, filmanmelder på Information vil fortælle om filmens virkemidler og budskab og i
forlængelse heraf prøve at belyse, hvorfor dokumentarfilm er blevet så populære i de senere år.
Arrangører: Bjarne Lundager Jensen, Andreas Lauritsen og Christian Monggaard.
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Kontakt os
Præst

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

Hjælpepræst

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

Organist

Christian Hougaard-Jacobsen
Tlf 2763 1633 E-mail cj@mse.dk

Kasserer

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

Bliv medlem

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

Medlemsnyt

Nye medlemmer: Elisabeth Sanne Enghave, Osted, Henrik Enghave, Osted, og Esther Jensen, Lejre. Endvidere fire nye medlemmer, der ikke ønsker deres navne i bladet.
Afdøde: Henrik Enghave, Osted, og Bodil Bangsgaard, Osted.

Gravere

Osted
Janni Hansen
Tlf 4649 7808 / 4046 7908 E-mail ostedkirkegaard@mail.dk
Allerslev
Bruce Kiely
Tlf 4648 0341 E-mail allerslevkirke@tdcadsl.dk

Valgmenighedens styrelse
Ove Korsgaard,
formand
Valorevej 59
4130 Viby Sjælland
Tlf 2616 6788 E-mail ove@dpu.dk

Styrelsens medlemmer

Merete Zibrandtsen
Tlf 3024 6157 E-mail merete_zibrandtsen@hotmail.com

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

Isabel Hansen
Tlf 3054 1453 E-mail hansen.isabel.isabel@gmail.com

Det bruger vi pengene på

Per Rasmussen
Tlf 2620 3387 E-mail pera1406@gmail.com
Inge Ernst Kølle,
»giv-en-hånd-ansvarlig«
Tlf 4649 6379 / 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

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

Leje af kirker
Lønninger
Blad
Administration
Præstebolig
Møder, koncerter,
udflugter m.m.
!
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Kalender

November
Fredag

30.

19.30

Filmklubben. Den skyldige		

Osted Kulturhus		

Side 18

December

Søndag
2.
10.30
1. søndag i advent		
Osted Kirke		
Laura Lundager Jensen
										Afsked med Kirsten og Erik Frandsen
										med efterfølgende frokost. Side 18
Søndag
2.
10.30
2. søndag i advent		
Allerslev Kirke		
Laura Lundager Jensen
Onsdag
12.
15.00
Onsdage med ord. Adventsmøde
Præsteboligen		
Side 18
Mandag 24.
16.00
Juleaften			
Osted Kirke		
Laura Lundager Jensen
Tirsdag 25.
10.30
Juledag				
Osted Kirke		
Laura Lundager Jensen

Januar
Tirsdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Onsdag

1.
6.
9.
11.
16.
20.
20.
23.
30.

16.00
10.30
19.30
19.30
19.30
10.30
15.00
19.30
19.30

Nytårsdag			
Helligtrekonger			
Studiekreds om Grundtvig		
Filmklubben. Hjerteland		
Studiekreds om Grundtvig		
2. søndag efter helligtrekonger
Nytårskoncert			
Højskoleaften. Merete Pryds Helle
Studiekreds om Grundtvig		

Allerslev Kirke		
Osted Kirke		
Osted Kulturhus		
Osted Kulturhus		
Osted Kulturhus		
Osted Kirke		
Osted Fri- og Efterskole
Osted Fri- og Efterskole
Osted Kulturhus		

Aksel Bording, Stevns Valgmenighed
Laura Lundager Jensen
Side 16
Side 18
Side 16
Laura Lundager Jensen
Side 17
Side 14
Side 16

19.30
10.30
10.30
19.30
10.30

Studiekreds om Grundtvig		
4. søndag efter helligtrekonger
Sidste søndag e. helligtrekonger
Studiekreds om Grundtvig		
Søndag seksagesima		

Osted Kulturhus		
Osted Kirke		
Allerslev Kirke		
Osted Kulturhus		
Allerslev Kirke		

Side 16
Laura Lundager Jense
Laura Lundager Jensen
Side 16
Christian Balslev Olesen

Februar
Onsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag

30.
3.
10.
13.
24.

Marts
Søndag 24.
10.30
Søndag seksagesima		
Allerslev
Kirke Christian Balslev Olesen
Søndag
3.
14.00
Fastelavn			
Osted Kirke		
Laura Lundager Jensen.
										Fælles med sognemenigheden
Tirsdag
5.
19.30 Højskoleaften. Ida Auken		
Osted Fri- og Efterskole Side 15
Tors-søn 7.-10		
Konfirmandlejr
Torsdag 28.
19.30 Højskoleaften. Anja Andersen
Osted Fri- og Efterskole Side 15
Søndag 31.
10.30 Midfaste			
Osted Kirke		
Laura Lundager Jensen.
										Musikgudstjeneste

April
Søndag
20

7.

10.30

Mariæ bebudelsesdag		

Allerslev Kirke		

Laura Lundager Jensen

