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Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup
og Glim sogne udkommer ormalt tre
gange om året sidst i månederne oktober,
februar og juni. Under Corona har udgivelsen været sat i bero.
Bladet udgives af de fire menighedsråd og
redigeres af sognepræsterne.
Kirkebladet trykkes i 3.000 eksemplarer.
Grafisk tilrettelæggelse: RFT i Tølløse
Uddeles til samtlige husstande i de fire
sogne.
Endvidere ligger kirkebladet fremme
i de fire kirker.

Forsiden:
N.F. S. Grundtvig
(silketryk, kunstner ukendt)
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”Spildte Guds Ord
på Balle-Lars”
Tænk, at et udtryk eller mundheld sætter sig så fast i eftertiden, at det mere
end 160 år efter indgår i vores sproglige
omgang med hinanden! Mange kender
måske ikke baggrunden for talemåden. Den kommer her.
Lars Nielsen – af de lokale kaldet
Balle-Lars – blev i 1860 halshugget,
fordi han blev dømt skyldig i drabet på
en gårdmandsenke i den lille landsby
Ugledige syd for Præstø.
Først tilstod Balle-Lars – for derefter at trække sin tilståelse tilbage. Det
er set både før og siden. Det usædvanlige er, at han fastholder sin uskyld
trods alle indicier, og at vi kan følge
hans samtaler med præsten desangående.
Sognepræsten i Præstø og Skibinge,
hvor Balle-Lars boede, hed Jacob Elisius Gjellebøl (1815-90). Han udgav i
1861 en lille bog, som giver en indgående skildring af hans ørkesløse forsøg
på at få Balle-Lars til at gå til bekendelse. Han blev landskendt på sit skrift,
der så sent som i 1971 blev genoptrykt.
Det er stadigvæk interessant læsning.
Fra den 13. august til den 16. oktober
1860 mødtes de hele 21 gange, uden at
præsten opnåede, hvad han ville: en

tilståelse og en bodsgang.
Allerede ved deres første møde slås
tonen an, idet Lars siger til præsten:
”Jeg foragter Dem, fordi De ikke vil troe
mig”. Gjellebøl går uanfægtet i gang
med sit arbejde: ”Jeg begyndte at vise
ham Guds Naade mod ham i Daaben
og i hans Barndom, talte med ham om
hans Forældre, hans Moder i Særdeleshed, der maa have glædet sig ved sit lille
Barn paa Armen, der nu var bleven saa
ulykkelig”.
Pastor Gjellebøl henviser til et vidnesbyrd fra en kollega, T.S. Oxholm
(præst ved Københavns fængsler):
”Balle-Lars, som blev indsat i Kjøbenhavns civile Arresthuus omtrent
i Midten af forrige Aar, blev af nu
afdøde Justitsraad Rothe anbefalet mig som en Mand, hos hvem der
efter hans Formening var vaagnet
nogen Erkjendelse af og begyndt en
tilsyneladende Anger over hans forbryderiske Liv. Jeg maa endog tilføie,
at jeg Tid efter anden modtog levende Indtryk af en alvorlig Anger; han
forskede ivrigt i Guds Ord, yttrede
stadigt en levende Begjær efter at
trænge dybere og dybere ind i Naadens Hemmeligheder; vedgik altid
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under Taarer og ofte med Tegn paa
dyb Bevægelse sin Mordskyld og beredte sig til Døden”.

dem: Gaaer bort fra mig, I Forbandede!
i den evige Ild, som er beredt Djævelen
og hans Engle”.

Til Gjellebøl afslører Balle-Lars,
at han kun havde tilstået over for
Oxholm, fordi denne af og til havde givet ham lidt penge til kosten – ”derfor
snakkede jeg ham efter Munden”.

Ved den følgende samtale fortæller
Gjellebøl, at Niels Olsen nu har tilstået, at han sammen Balle-Lars stod bag
mordet. Alle otte dommere i Højesteret har stadfæstet dommen, og ikke én
har indstillet Lars til benådning hos
Kongen. Denne modtager beskeden
med ”et djævelsk Smil” – et udtryk,
præsten bruger flere gange om den
ubodfærdige. Det viser sig, at han er
gift, men kone og hendes familie skulle

Præsten truer Lars med at komme i
helvede: ”O veed Du hvilken Straf, hvilken Helvedsqval, der venter de Ubodfærdige: deres Orm skal ikke døe, deres
Ild ikke udslukkes, og Jesus vil jo sige til
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angiveligt hade ham og vil bare af med
ham. Det afviser præsten: ”Nei Lars,
Din Kone har jeg talt med, hun har
stor Sorg i sit Hjerte over Dig, thi hun
holder af Dig og har rost Dig for mig”.
Så kunne hun havde givet mig et alibi,
som sandt er, lyder svaret. ”Den Aften,
da Konen i Ugledie blev skudt, laae jeg
hjemme i min Seng, det skulde min Kone have bevidnet”.
Gjellebøl nævner, at Balle-Lars har
en datter, som endnu går i skole, og
som må høre for, hvad hendes far har
bedrevet. En anden datter – ”avlet i

Hoer” – bor i Nyråd. Begge piger er
født uden for ægteskab. Hans gamle
forældre er døde og skulle heldigvis
ikke opleve den skændsel, der overgået
deres søn. I ægteskabet med den kone,
som ikke ville eller kunne give Lars et
alibi på mordaftenen, er der kommet
fem børn, som alle er døde som små.
Det virker, som om den gode præst
nu har nærmet sig et punkt, hvor han
næsten har opgivet at hive en tilståelse
ud af Lars. Han nøjes med at læse den
6. Davidssalme og Luthers forklaringer. Lars svarer med at fremvise nogle
vers fra Paulus’ 1. brev til korinterne,
det 4. kapitel: ”Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller
af nogen menneskelig domstol… Den,
der bedømmer mig, er Herren. Fæld
derfor ikke dom før tiden, før Herren
kommer! Han skal bringe for lyset,
hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil”. Men i øvrigt
mener Lars ikke, at Gud forlanger, at
man skal leve så nøje efter Bibelens
ord, hvilket præsten kalder for en stor
vildfarelse.
Balle-Lars er ikke til at rokke! Alt
preller af på ham. Han sover roligt
om natten, siger han. Han fremfører,
at både Niels Olsen og en unavngiven
kone i Ugledige kunne afsløre den
rigtige morder, men den snak afviser
Gjellebøl. Præsten har ondt af Lars,
ikke så meget fordi han skal dø, men
fordi hans ubodfærdige sjæl vil gå fortabt i helvede. Han advarer ham imod
at sammenligne sig selv med Jesus,
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som blev dødsdømt, selv om han ingen
skyld havde.
Under den 11. oktober anfører pastoren i parentes: ”I dag var Balle-Lars
utaalelig letsindig og fræk, Arrestforvalteren fortalte, at Lars havde i dag
villet spøge med Vagten og trække dem
i Fødderne naar de sad paa Stolene.
Til den ene af Vagten havde han sagt,
at han skulde sige til hans kone, at hun
ikke skulde komme ud til ham, da han
ikke vilde se til hende”. Han har ellers
tidligere sagt, at det eneste, der piner
ham ved at skulle dø, er, at han ikke
længere skal sin kone… Gjellebøl har
nu ikke længere høje tanker om Lars’
kone. Han har hørt, at hun længes
efter, at Lars bliver henrettet, så hun
kan indgå en ny forbindelse: ”Det ligner Konen godt nok, thi det er en slet
Qvinde”. Lars har måske også hørt om
denne frier og vil derfor ikke se konen
mere.
Om eftermiddagen den 15. oktober
1861 forkyndes dødsdommens eksekvering for Balle-Lars. Arrestforvalteren havde sagt til ham: ”I morgen
Lars skal du reise herfra”, hvortil Lars
frækt havde spurgt: hvorhen? Selv i
denne tunge stund opgiver Gjellebøl
håbet om, at Lars vil tilstå. Men nej.
Det får præsten til i sin fortvivlelse at
udbryde: ”Hør Lars, Du troer hverken
paa Gud eller Fanden, Christus eller
Satan, Himmel eller Helvede. Du troer, at Mennesket døer som en Ko, der
slagtes, som et Umælende, der aflives”.
Men Lars svarer skarpt: ”De skal ikke
nævne Fandens Navn til mig, thi ham
har jeg forsaget i min Daab og Konfir-

mation”. Se, det var nu ikke så dumt
et svar. Men præsten beslutter, at han
ikke vil tage Balle-Lars til alters, sådan
som man ellers plejede at gøre med de
dødsdømte.
På retterstedet beder Gjellebøl for
sidste gang Lars om at bekende sin
skyld. Men nej. Herefter siger præsten
med høj røst: ”Gud er mit Vidne, at jeg
har forelagt ham (Lars) Livet og Døden,
Velsignelsen og Forbandelsen, Himmerig og Helvede, at han maatte vælge
Livet og hans Sjæl frelses, men han vil
ikke, jeg formaaer ikke at gjøre mere”.
Spildte Guds ord på Balle-Lars! Den
lille bog slutter med at anføre nogle af

de årsager, som præsten mente lå til
grund for Balle-Lars’ ubodfærdighed.
Hovedårsagen var ”hans uhyre Forfængelighed, ret en djævelsk Stolthed;
thi han vidste, at han var det meest
bekjendte og frygtede Menneske i hele
Sydsjælland. Det var altfor almindeligt,
simpelt og ordinairt for Balle-Lars at
døe bodfærdig som saa mangen anden
Forbryder. Hvilket spildt Liv!”.
Hvis du gerne vil høre mere om Balle-Lars,så meld dig til sogneudflugten
lørdag den 25. september. Se opslaget
andetsteds.(foto af Gjellebøls gravsten)
Pastor Gjellebøls gravsten på Vester
Skerninge kirkegård ved Svendborg.

Arrangementer
Osted / Allerslev
Vil du synge med?
Fyraftenskoret starter sin sæson onsdag den 1. september kl. 17
Fyraftenskoret er Osted og Allerslev
kirkers kor. Der er ca. 30 medlemmer fordelt på fire stemmer, sopran,
alt, tenor og bas. Det ledes af organist
Camilla Britt Donovan. Koret synger
et blandet repertoire tilrettelagt efter
deltagernes formåen. Koret øver hver
onsdag kl. 17-18 i Stalden ved Osted
Præstegård, første gang d. 1. september. 3-4 gange om året medvirker koret
ved kirkernes gudstjenester, og et par
gange om året optrædes ved andre arrangementer.
Det er gratis at være med i koret, det
eneste, der kræves, er et stabilt fremmøde.

Kirkehøjskole:

”Når troen
skaber liv
og splid”
I halvandet år har vi levet i coronaens skygge. Masser af arrangementer er blevet aflyst. Nu kan vi igen samles og blive klogere
på tilværelsen, og vi starter den nye sæson
med et brag.
Takket være økonomisk støtte fra Lejre
Provsti kan vi i Osted-Allerslev pastorat
indbyde til kirkehøjskole. Med højskoledag, foredragsaftenener, teater og hele to
sogneudflugter, hvor alle kan være med. På
de følgende sider kan du læse om en række
spændende arrangementer.
Tøv ikke med at tilmelde dig!

Arrangementer
Osted / Allerslev

Kirkehøjskole:
Sogneudflugt –
i den unge Grundvigs
fodspor
Lørdag den 25. september følger vi
op på kirkehøjskolen om vækkelserne
ved at køre med bus ud i det smukke
sensommer-begyndende efterårslandskab. Turen går til Sydøstsjælland, og rejseleder er sognepræst
Torsten Dam-Jensen.
Bussen afgår fra Lejre Rådhus kl. 8.00
og fra P-pladsen ved Osted kirke kl.
8.10. Vi forventer at være hjemme ved
19-tiden.
Vi kører mod Ringsted og videre
mod Haslev. Hvis vejret er godt, går

vi en lille tur i slotsparken omkr. Bregentved Slot. Selve slottet er lukket for
adgang for almindeligt dødelige, men
fra parken er der et fint vu over herlighederne.
Derefter passerer vi Ulse kirke, hvor
Grundtvig blev gift med sin Lise i 1818,
og når så frem til formiddagens hovedmål: Gisselfeld Slot, hvor overdirektør
Helene Danneskjold-Samsø har givet
os adgang til at komme indenfor og
bese en af Europas største og fineste
samlinger af porcelæn.
Efter en times rundvisning går vi ud
i den smukke park, hvor vi skal besøge
Fiskehuset og opleve den spændende
historie om slottets karpedambrug. Vi
slutter på stedet med Orangeriet, som

alene i sig selv er et besøg værd. Det
store gamle drivhus, også kaldet ”Paladset”, er en lise for sjælen.
Bussen kører videre mod Præstø.
Undervejs skal vi høre den spændende
og dramatiske fortælling om den unge
Grundtvigs møde med selveste Hans
Majestæt Fanden på Vindbyholt Kro
en mørk decembernat i 1810, hvor han
med nogle venner er på vej i hestevogn
fra København til Udby Præstegård,
hvor hans far havde kaldet ham som
kapellan.
Vi passerer Præstø Bugt og dvæler
lidt ved mindesmærket over Anders
Lassen, som døde i Italien under 2. verdenskrig efter en heltemodig indsats

mod tyskerne. Han stammede fra det
nærliggende Bækkeskov Gods.
I Præstø er der serveret en lækker
frokostbuffet på Det gamle Toldhuus. Efter frokosten går vi en tur i den
gamle, idylliske lilleby og skal bl.a. se
det gamle rådhus, hvor Balle-Lars sad
fængslet for mordet på en kone i Ugledige, og hvor pastor Gjellebøl forgæves
forsøgte at hive en tilståelse ud af misdæderen. Men det var ”spildte Guds
ord på Balle-Lars”.
I den store, smukke kirke står organist Charlotte Dagnæs parat til at
møde os og fortælle om kirken, som
i forgangne dage husede et antonitterkloster. I denne kirke prædikede

Grundtvig i en kort tid, inden han
flyttede til hovedstaden, og hans kære
mor ligger begravet på kirkegården. I
kirken står der hele to orgeler, og dem
skal vi selvfølgelig lytte til.
Bussen kører nu ad Skibinge til Ugledige, hvor Balle-Lars blev morder – i
øvrigt på Grundtvigs 75 års fødselsdag
den 8. september 1858. Vi passerer retterstedet, hvor flere tusinde mennesker
overværede, at udådsmanden, der ikke
ville gå til bekendelse, blev halshugget
i den 16. oktober 1860.
Hen på eftermiddagen er vi nu nået
frem til vort sidste mål: Udby, hvor
Grundtvig er født og voksede op, indtil
han blev deporteret til det mørke Jyl-

land, og hvor han i en periode virkede
som sin fars hjælpepræst. Der er rundvisning i kirken, i Grundvigs Mindestuer, i præstegårdshaven og på kirkegården. Og mon ikke også vi trænger
til en kop kaffe.
Lyder det spændende? Så tøv ikke
med at tilmeldte dig straks! Man tilmelder sig ved at sende en mail eller
ringe til sognepræsten på tdj@km.dk /
tlf. 46 49 70 97 og sende 200 kr. – det
er vanvittigt billigt for bustur, besøg
på Gisselfeld og Grundtvigs Mindestuer samt frokostbuffet og kaffe og
svalebajer - til reg.nr. 2280 konto 0721
245 284. Husk at anføre navn(e) og arrangement.
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Arrangementer
Osted / Allerslev
Kirkehøjskole:
Fandtes faster Anna fra
”Matador” virkelig
- og hvorfor betyder
Grundtvig stadigvæk så
meget i vores fædreland?
Anders Holm

Kurt E. Larsen
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Laura Lundager Jensen

Mange husker sikkert den stramtandede faster Anna fra ”Matador”, som
kaster en skygge over forstyrrer Daniel
Skjerns konfirmation med sit præk. De
fleste har nok et indtryk af Indre Mission som en livsfjendsk kristendomsforståelse.
Endnu flere ved, at Grundtvig har
skrevet en uhyre mængde salmer og
sange, som vi stadigvæk synger, og at
han i øvrigt har sat sit dybe præg på
Danmark, og at i modsætning til Indre
Mission stod for en gladere tro.
Men de færreste har nok en indsigt
i, hvordan de to store vækkelsesretninger – Indre Mission og grundtvigianismen – opstod i det 19. århundrede, og
hvordan de stadigvæk betyder noget
for kirken og for samfundet, selv om
der er løbet meget vand i åen siden.
Derfor holder vi højskoledag i Munkehuset lørdag den 18. september kl. 10
– 16, hvor vi har inviteret tre indsigtsfulde mennesker til at gøre os klogere
på en af de vigtigste perioder i Danmarkshistorien.
Lektor i kirkehistorie ved Københavns Universitet, Anders Holm, indleder formiddagen med at kaste lys
over de såkaldte gudelige vækkelser,
som danner baggrund for de store
vækkelser. Lægfolket vågner og gør
oprør mod de rationalistiske præster,
der – lidt karikeret – hellere talte om
kartoffelavlens fremme end at prædike
kristendom.
Efter frokosten vil professor,
dr.theol. og lærer ved Menighedsfa-

kultet i Aarhus Kurt E. Larsen kaste
lys over, om faster Anna fra ”Matador”
har grund i virkeligheden, og hvad det
vil sige at være missions-M/K i dag.
Hvad er myter, og hvad er sandhed om
bevægelsen?
Endelig vil valgmenighedspræst
Laura Lundager Jensen fortælle om,
hvad grundtvigianismen betyder i dag.
Det har jo nok så meget lokal interesse
at høre fortællingen om, hvorfor der
findes en valgmenighed i Osted, og
hvordan den adskiller sig fra sognemenigheden.
Vi begynder kl. 10 i Munkehuset
og slutter kl. 16. Højskoledagen følges
op af vores sogneudflugt den efterfølgende lørdag. Det er to selvstændige
arrangementer. Man behøver ikke at
deltage i begge, men de hænger godt
sammen.
Man kan deltage helt uden forudsætninger – andet end nysgerrighed
og videbegær. Man tilmelder sig ved
at maile eller ringe til sognepræsten på
tdj@km.dk / tlf. 46 49 70 97 og sende
50 kr. til reg. 2280 konto 0721 245 284.
Beløbet dækker hele dagen, inkl. frokost.

Kirkehøjskole:
Dostojevskij
fylder 200 år
Torsdag den 11. november kl. 19.30 i
Munkehuset ved Allerslev kirke.
En af de største forfattere i verdenslitteraturen er russeren Fjodor Mikhailovicj Dostojevskij. I år fylder han 200 år
– den 11. november – og det skal naturligvis markeres.
Hvem var han, og hvad er det, som
gør ham så betydningsfuld? Ud over
en dramatisk livshistorie skrev han en
lang række bøger, som undersøger og
afdækker den menneskelige eksistens.
Dostojevskij betragtes som en af forgængerne for den filosofiske retning,
der kaldes for eksistentialismen. Han
inspirerede bl.a. Nietzsche og Sartre.
Blandt hans hovedværker kan nævnes ”Brødrene Karamazov” (sidste år
nyoversat til dansk), ”Raskolnikov”,
”De besatte” og ”Idioten”. I hans værker
møder vi de mest ubændige personer.
Den umådelige trang til at overskride
alle grænser siges at være ægte russisk.

Dostojevskij var bekendende medlem
af den russisk-ortodokse kirke, som i
vor tid oplever en stor opblomstring
efter årtier med kommunistisk undertrykkelse. Kristendommen gennemsyrer hans forfatterskab – uden præk.
Vi har fået en kender af Dostojevskij til at komme og fortælle om fødselaren. Det er Kristian Østergaard, som
er sognepræst i Sorø, og han skriver
følgende:
Mennesket er ikke en afhandling –
mennesket er en gåde.
I 2021 kan vi fejre 200-året for Fjodor Dostojevskijs fødsel (1821-1881). Et
gennemgående tema hos den russiske
forfatter er, at mennesket er et gådefuldt væsen.
Dostojevskij blev pga. sin politiske
overbevisning sendt til Sibirien, hvor
han møder alle kategorier af kriminelle. Det er her, han opdager, at både
godhed og ondskab er gåder, som videnskaben ikke kan give nogen forklaring på.
Foredraget viser, hvorfor Dostojevskij hører til i verdenslitteraturens
superliga.
Efter foredraget vil vi skåle i ægte
russisk vodka og bobler fra Krim og
ønske Fjodor tillykke. Alle er velkomne, og det er gratis adgang. Altså:
Vær med til at fejre Dostojevskij i
Munkehuset ved Allerslev kirke torsdag den 11. november kl. 19.30.

Kirkehøjskole:
Et latterligt
menneskes drøm”
Teaterforestilling i Stalden lørdag
den 27. november 2021 kl. 19.00
opføres i Stalden ved Osted Præstegård teaterstykket “Et latterligt menneskes drøm”, som er baseret på en
novelle af 200-års-fødselaren Fjodor
Dostojevskij.
Den lille novelle er skrevet i 1877 og
er stadig lige aktuel. Vi møder det latterlige menneske (i skikkelse af skuespilleren Viktor Melnikov). Det latterlige menneske har overgivet sig til
livets ligegyldighed. I en drøm skyder
han sig selv i hjertet. Skuddet åbner
døren til dødsriget og fører ham til paradis, hvor han får indsigt i sandheden
om mennesket. At man kan være lykkelig uden at miste evnen til at leve her
på Jorden.
Stykkets varighed: 55 minutter. Der
er begrænset plads, derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding til Hans
Jørgen Lych Larsen på lychlarsen@
hotmail.com senest de 21. november.
Billetpris kr. 75,- indbetales på konto
2280-0721245284
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Arrangementer
Osted / Allerslev
Kirkehøjskole:
De syv dødssynder –
lige til øllet
Torsdag den 27. januar 2022 kl. 19.30
i Stalden
De syv dødssynder – hvad er det? Det
lyder jo ikke så opmuntrende. I det
hele taget: hvad er synd i en moderne
verden? I hvert fald forbinder mange i
vore dage de syv dødssynder med den
mørke og katolske middelalder.
De gamle dødssynder rummer et
budskab til det moderne menneske,
som har vendt tingene på vrangen.
Dødssynderne er blevet til nødvendige
dyder, for at man kan få et godt liv.
Tænk på tv-programmet ”Grisk når
det gælder”.
Men der er vel ikke så meget positivt ved at være grisk, misundelig, grådig, doven, vred, overmodig eller være
styret af vellevned. Disse synder modsvares af de syv dyder: retfærdighed,
standhaftighed, mod, klogskab, tro,
håb og kærlighed. Det kan vel være, at
synd er tiltrækkende. Men dybest set
truer synden det menneskelige fællesskab.
Torsdag den 27. januar 2022 kl.
19.30 kommer sognepræsten og forfatteren Poul Joachim Stender til Stalden
i Osted. Stender har fundet syv forskellige øl som ledsagere til sit foredrag om
de syv dødssynder:
Vi vil nøjes med at drikke syndigt
godt øl i små mængder og fremover
leve et dydigt liv.
Er du tørstig? Så meld dig til arrangementet ved at sende sognepræsten
en mail på tdj@km.dk og 50 kr. til reg.
2280 konto 5960 002 635. Husk navn(e)
og arrangement.
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• Avaritia

(griskhed eller gerrighed)
Der serveres en pilsner ved navn
"Ræverød pilsner" fra Næstved Bryggeri

• Invidia

(misundelse)
Der serveres en West Coast IPA
(Indian Pale Ale) ved navn "Wookie"

• Gula

(grådighed eller frådseri)
Der serveres en Imperial India Pale Ale
ved navn ”Brewer’s Playtime"

• Accidia

(dovenskab eller sløvhed)
Der serveres en American Pale Ale

• Ira

(vrede)
Der serveres en fin saison ved navn
"Stolen Fruit" fra bryggeriet Åben

• Superbia

(stolthed eller overmod)
Der serveres en øl fra Amager Bryghus

• Luxuria

(vellevned eller utugt)
Der serveres en stærk Belgian Ale ved navn
"Talent and Legends"

Kirkehøjskole:
"Tidehverv" –
Hvad er det?
Foredrag ved Katrine Winkel Holm
torsdag den 7. april 2022 kl. 19.30 i
Munkehuset ved Allerslev kirke.
Som led i vores kirkehøjskole om
dansk kirkeliv fra 1800-tallets vækkelser og frem er vi nået ind i det 20.
århundrede, der var præget af de store
opgør.
I kølvandet på rædslerne under 1.
verdenskrig var der mange teologer
og præster, som mistede ståstedet i en
idealistisk og harmonisk kristendomsforståelse. Ud af krigens åndelige ruiner opstod Tidehverv, som blev en torn
i øjet på store dele af den etablerede
kirkelighed i Danmark. Af være ”tidehversk” blev et skældsord.

Tidehverv hører til en de kirkelige
retninger i folkekirken og har siden
sin start i 1926 været leveringsdygtig i uforfærdet kritik af strømninger
i kirke og samfund. Men hvad var og
er det, der danner grundlaget for kritikken? Og er Tidehverv bare negativ
kritik? Det vil Katrine Winkel Holm
fortælle om i sit foredrag, som også vil
komme ind på hendes egen families
engagement i Tidehverv.
Katrine Winkel Holm er datter af
Søren Krarup og virker som sognepræst i Borup. Siden 2006 han hun
været medlem af Danmarks Radios
bestyrelse og er tillige medstifter af
Trykkefrihedsselskabet. Hun er en flittig debattør.

Danske Horn
i Allerslev Kirke
Søndag den 10. oktober kl. 16
Danske Horn er et 10-mands ensemble, der spiller på originale gamle danske messinginstrumenter, herunder
også lurer. Formålet er at genskabe
det danske klangideal, der har været
kendetegnende gennem generationer.
Nu er der mulighed for at høre dem i
Allerslev Kirke ved en koncert d. 10.
oktober.
En del af den musik der spilles, er
fra gamle nodebøger, der blev brugt
da garnisonsbyerne havde deres regimentsorkestre og de mindre byer deres lokale hornorkestre. Anden musik
er specielt arrangeret til ensemblet.
Repertoiret i de gamle bøger spænder

vidt: Fra sange, operamusik, underholdningsmusik til dansemusik, samt
militærmusik med mere.
Instrumenterne er mellem 80—100
år gamle (nogle endda ældre) og har
en lidt anderledes klang end moderne
instrumenter. De medvirkende, der
spiller på disse instrumenter, er alle

professionelle musikere. Musikken,
instrumenterne og ensemblet præsenteres af Ole Andersen.
Koncerten begynder kl. 16. Det er
Osted og Allerslev menighedsråd, der
arrangerer det, og der er gratis adgang.
Alle er velkomne.
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Arrangementer
Osted / Allerslev
Julekoncert i Osted Kirke
Tirsdag den 7. december kl. 19.30
Osted og Allerslev menighedsråd indbyder til julekoncert i Osted Kirke med
Tolstrupkoret. Det vil være en koncert
med mange traditionelle julesalmer;
men også med nyere julemusik. Tolstrupkoret fik sidste år ny dirigent og
ledes nu af Annette Simonsen. Det er
et friskt pust til koret, og det bliver
dejligt at høre, hvilken indflydelse Annette har haft.
Koncerten starter kl. 19.30 d. 7. december. Der er gratis adgang, og alle er
velkomne.

Kirkehøjskole:
Sogneudflugt
til Det hellige Land
Lørdag den 18. juni 2022
Vidste du, at Det hellige Land engang
lå i Sydsjælland, i området mellem
Korsør, Skælskør og Slagelse, som i
gamle dage hed Flakkebjerg Herred?
Mynster, Sjællands biskop fra 1834
til 1854, kaldte spottende området i
det sydvestlige Sjælland for det hellige
land, fordi der her var en stærk vækkelsesbevægelse igang i 1830erne. Centrum for bevægelsen var Flakkebjerg
Herred. Brede kredse i landbefolkningen blev grebet af vækkelsesprædikanternes tale. Det gav undertiden
også anledning til konflikter - så man
taler om “den vestsjællandske fejde”,
hvor man kaldte modparten for Kristi
fjender.
Lørdag den 18. juni 2022 kører kirkehøjskolebussen atter ud i det sydsjællandske landskab. Vi skal blandt
mange andre spændende steder også
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På et besøg i en af Fyns stæder søger
Sofie at omvende nogle præster til
Kristendommen ( Tegning af Fritz
Jürgensen fra 1840erne)
besøge et andet centrum for en stærk
vækkelsesbevægelse, nemlig, stationsbyen Haslev, der indtil 1860-erne var
en lille landsby, Hasle. Med jernbanens ankomst og byens udvikling til
en højborg for Indre Missions udviklede Hasle sig til en af Sjællands største
stationsbyer under navnet Haslev.
Detaljeret program fremkommer

senere. Pris for turen er 200,- kr. (inkl.
frokost og eftermiddagskaffe). Tilmelding sker ved at sende en mail til rejseleder Hans Jørgen Lych Larsen: lychlarsen@hotmail.com
Der er afgang fra Allerslev Rådhus
kl. 8.00 og fra Osted kirkes P-plads kl.
8. 15. Hjemkomst kl. ca. 18.30.
Som optakt til udflugten vil Hans
Jørgen fortælle om Rasmus Sørensen
(1799-1865), som var en af de ledende
skikkelser i den sydvestsjællandske
vækkelsesbevægelse. Den centrale
skikkelse i bevægelsen var greven
på Holsteinborg, F.A. Holstein, men
blandt de bærende kræfter var en simpel skolelærer i landsbyen Venslev.
Skønt udstyret med stor forfængelighed og stridbarhed lykkedes det ham
at vække kampen mod den rationalistiske vantro, repræsenteret af præsterne, og at rejse kampen for almuen,
åndeligt og socialt.
Denne spændende historie vil Hans
Jørgen dele med os ved kirkehøjskoleaften onsdag den 9. marts kl. 19.30 i
Munkehuset.
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9:30 TDJ
11:00 TDJ
12:30 TDJ
Konfirmationer
10:30 TDJ
Høst/konf. INTRO

Lørdag den 4. september

Søndag den 5. september
14. søndag efter Trinitatis

Søndag den 26. september
17. søndag efter Trinitatis

Lørdag den 25. september

10:30 ??????

8:00-19:00
Sogneudflugt "I
Grundtvigs fodspor"

10:30 ??????????

Søndag den 19. september
15. søndag efter Trinitatis

Onsdag den 22. september

10:00-16:00
Munkehuset
Højskoledag

10:30 TDJ
Høst/konf. INTRO

Søndag den 12. september
14. søndag efter Trinitatis

Lørdag den 18. september

10:00 TDJ
12:00 TDJ
Konfirmationer

Lørdag den 11. september

Tirsdag den 7. september

10:30 TDJ

Allerslev

Søndag den 29. august
13. søndag efter Trinitatis

Lørag den 28. august
13. søndag efter Trinitatis

Osted

xx:xx Virtuel andagt
fra Rorup kirke

19:00 Aftensang
Hvad er kristendom?*

10:00 KVR
Familie-/høstgudstjeneste på gårdspladsen*

10:00 KVR
12:00 KVR
Konfirmationer

Rorup

10:00 KVR
Høstgudstjeneste

19:00 Koncertgudstjeneste med Electrokor

9:00 TDJ

10:00 KVR
Konfirmation

Glim

sogn.dk

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

KVR:
Karen V. Ringsmose

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

www.sogn.dk/rorup
www.sogn.dk/glim
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

Gudstjenester og aktiviteter

Rorup:
8. september
13. oktober
10. november
8. december

Søndag den 31. oktober
22. søndag efter Trinitatis

Onsdag den 27. oktober
21. søndag efter Trinitatis

Søndag den 24. oktober
21. søndag efter Trinitatis

Søndag den 17. oktober
20. søndag efter Trinitatis

Søndag den 10. oktober
19. søndag efter Trinitatis

Tirsdag den 5. oktober

Søndag den 3. oktober
18. søndag efter Trinitatis

10:30 TDJ

10:30 TDJ

9:00 KVR

10:30 TDJ

10:00 KVR

9:00 TDJ

19:00 Fællessang fra
Højskolesangbogen

10:00 KVR
Højmesse

Glim

Allerslev:
16. september
23. september
(fælles med Osted)
12. oktober
4. november
9. december

19:00 Aftensang med
foredrag: Grundtvig*

9:00 TDJ

10:00 KVR

Rorup

Osted:
26. august
23. september
21. oktober
18. november
16. december

16:00 Koncert
med Danske Horn

9:00 KVR

Allerslev

Glim:
28. september
16. november

Osted

sogn.dk

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

KVR:
Karen V. Ringsmose

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

www.rorupkirke.dk
www.glimkirke.dk
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

Gudstjenester og aktiviteter

Menigheds
rådsmøder:
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Søndag den 19. december
4. søndag i Advent

Onsdag den 15. december
10:30 TDJ

19:30 Julekoncert

Tirsdag den 7. december

10:30 TDJ

10:30 TDJ

Søndag den 5. december
2. søndag i Advent

Søndag den 12. december
3. søndag i Advent

10:30 TDJ

9:00 TDJ

Søndag den 28. november
1. søndag i Advent

9:00 KVR

19:00 Stalden
Dostojevskij-teater

10:30 TDJ

19:30 Munkehuset
Foredrag om
Dostojevskij 200 år

Lørdag den 27. november

Onsdag den 24. november

Søndag den 21. november
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag den 14. november
24. søndag efter Trinitatis

Torsdag den 11. november

14:00 TDJ

19:00 Syng julen ind i
præstegården

9:00 TDJ

10:00 KVR
Højmesse

Aftensang med
foredrag: Folkekirkens
styrkepunkter - hvad
skal vi bruge den til?

xx:xx Virtuel andagt
fra Rorup kirke

14:00 KVR
Allehelgens gudstj.

10:00 KVR
Højmesse

Julekoncert med Lille
Muko-Veteranerne

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Allehelgens gudstj.

16:00 TDJ

Glim

Søndag den 7. november
Alle helgens dag

Rorup
19:00 Koncertgudstjeneste med Fionan
Quartet

Allerslev

Tirsdag den 2. november
Alle helgens dag

Osted

sogn.dk

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

KVR:
Karen V. Ringsmose

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

www.rorupkirke.dk
www.glimkirke.dk
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

Gudstjenester og aktiviteter
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Søndag den 2. januar
Helligtrekongers søndag

10:30 TDJ
10:30 TDJ

18:00 TDJ

Fredag den 31. december
Nytårsaften

Lørdag den 1. januar
Nytårsdag

10:30

Søndag den 26. december
2. juledag

10:00 Spejdernes
nytårsparade, familliegudstjeneste

10:00
Højmesse

9:00 KVR

10:30 TDJ

Lørdag den 25. december
Juledag
9:00 TDJ

13:30 KVR
16:30 KVR
Julegudstjeneste

14:00 TDJ
16:00 Birgit Melgaard

16:00 TDJ

Fredag den 24. december
Juleaften

Rorup
15:00
Julegudstjeneste

Allerslev

Torsdag den 23. december

Osted

10:00 KVR

15:00 KVR
Julegudstjeneste

Glim

sogn.dk

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

KVR:
Karen V. Ringsmose

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

www.rorupkirke.dk
www.glimkirke.dk
www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

Gudstjenester og aktiviteter
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Vidunderligt
utilstrækkelige
Af Karen Vinther Ringsmose
Hvad gør vi uden Gud? Det hedder en
serie, som kører i Kristeligt Dagblad i
øjeblikket. Snart er normen i vesten at
være ikke-religiøs konkluderer forskere i en af artiklerne. Og på spørgsmålet om, hvad der erstatter Gud er det
korte svar: Intet. Men hvor stiller det
os som mennesker? Jeg ærgrer mig, for
jeg tror, at vi som kirke har svigtet når
det gælder om at oversætte det religiøse sprog til hverdagsdansk. Jeg møder
mange som tror, men de tror, at de tror
på en helt anden måde end mig, hvilket
slet ikke altid er tilfældet – vi har blot
forskellige sprog for det vi tror på. De
fleste har faktisk slet ikke noget sprog
for det de tror på, for de taler aldrig
med nogen om det. I takt med at den
enkelte kommer mindre i kirke eller
bare taler mindre om tro, bliver kløften mellem de to sprog større. Påbud
nr. 1: Tal med nogen om tro.
Eller vi kunne måske bare lade det
religiøse og liturgiske sprog fare?
Nej. For vi er tilbøjelige til at lægge
så meget vægt på den enkeltes magt
og muligheder, at presset er blevet
ulideligt. Vi presser citronen til vi
alle bævrer i angst og stress. Og vi har
brug for at give slip, at være små, blive
genfortryllede, at få at vide at vi er elskede og har Guds nåde. Uanset om vi

formår at være den bedste udgave af
os selv. Vi behøver ikke gribe verden –
eller fremtiden – eller hvad nu alle de
påbud lyder på fra reklamer – og fra os
selv: Stå på egne ben - vær centrum i
dit eget liv – vær stjernen i dit eget liv
- gør hvad du har lyst til – hele verden
ligger åben for dig… jeg synes det lyder
helt utrolig ensomt og stressende. Og
både voksne, men også børn og unge
bliver syge af det. Der er simpelthen
brug for, at der tales noget andet ind i
menneskers liv.
Så kære forældre. Den største gave
I kan give jeres børn er dåben. I dåben
er det for en gang skyld ikke jer der
præsterer og handler, men Gud. Det er
Guds nåde, tilgivelse, barmhjertighed
og evighed der rækkes til den enkelte.
Og vi får lov til at være små og skrøbelige. Vi får et helle midt i larmen. Verden bliver større end hvad vi selv vil og
evner at gøre. Du er utilstrækkelig –
og dog er du elsket!
Der er forskel på at være troende og
at være religiøs. Jeg tror ordet religiøs
klinger skræmmende eller frastødende i manges ører. Det forbindes med
fromhed, handlinger, måske fundamentalisme og måske noget med at
være underdanig og bøje nakken…
Og jeg plejer egentlig at sige, at man
ikke behøver, at gøre noget for at være
kristen – man behøver ikke præstere.

Men ligesom påbudene som kan være
udmattende når de mere eller mindre
direkte peger på fejl og mangler hos
den enkelte og efterlader en med en nagende og ængstelig følelse af, at du som
menneske aldrig er god nok, så findes
der påbud som kan få dig til at ranke
ryggen og føle ansvar og værdighed. Et
opbyggeligt påbud er et som aldrig kan
opfyldes, men som samtidig giver dig
mod til at forsøge igen og igen. Og på
samme måde er der noget man SKAL
som kristen, noget som er opbyggeligt:
Du skal elske! Og fordi vi glemmer det,
så kommer her påbud nr. 2: Gå i kirke, for i kirken kan du netop få et helle
fra hamsterhjulet. Et sted hvor du har
lov til at være lille og skrøbelig. For vi
ER utilstrækkelige – og alligevel er vi
elskede. Og sidst men ikke mindst, så
bliver vi mindet om, at verden ikke
bare drejer om vores egen navle, men
at vi skal løfte blikket og lade os se, og
se alle de vidunderligt utilstrækkelige
mennesker vi er sat her på jorden sammen med.
(Hvis du synes at det med påbud
og utilstrækkelighed er spændende, så
kan du læse Christian Hjortkjærs lille
bog: Utilstrækkelig. Hvorfor den nye
moral gør de unge psykisk syge. Og hvis
du gerne vil læse noget om hvad vi kan
gøre ved denne utilstrækkelighedsfølelse, så er mit bud Det ukontrollerbare
eller Resonans af Hartmund Rosa)
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Et godt portræt viser, hvem et menneske er. Det kommer tæt på og fortæller noget om personens liv. Hvis fotografen samtidig kan bruge for- eller
baggrund aktivt, arbejde med lys og
mørke og måske også symboler, ja så er
vi som beskuere underholdt og måske
endda fanget. Dét er et godt portræt.
På et fotokursus hos Dansk Journalistforbund fik jeg for nylig til opgave
at tage et portrætbillede af en person
på arbejde og samme person i fritiden.
Det tog mig ikke mange minutter at
finde kontaktoplysningerne på sognepræst Karen Vinther Ringsmose. Jeg
er ikke selv en flittig kirkegænger, men
gennem mine børns spejderliv i Lejre
har jeg mødt Karen flere gange og har
omgående fattet sympati for hendes
måde at møde mennesker på og for
hendes virke som præst.

Portræt af en præst

Vi startede vores møde i præstegårdens køkken, hvor Karen bød på
kaffe. I en tid hvor de fleste danskere
pludselig er blevet opmærksomme på,
hvilket sogn de tilhører, er præsterne
blevet sjældent centrale i hverdagen.
Dog vil jeg ikke mene, at Karen behøver en pandemi for at vække interesse.
Hun er et rummeligt menneske, der er
dybt engageret i andres liv, og hun gør
en forskel der, hvor hun er.
Jeg har forsøgt at portrættere Karens nærvær, fokus og ansvar for
nærmiljøet og samtidig indfange det
løsslupne og lattermilde familiemenneske, der har fødderne solidt plantet
i græsset. Om det er lykkedes, må være
op til beskueren. Tak for hjælpen, Karen – opgaven er bestået.
Karen Møller Christensen,
freelance tekstforfatter
bosat i Lejre nær Højby
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Arrangementer
Rorup / Glim
Familie-/
høstgudstjeneste
Den 12. september kl. 10.00
på gårdspladsen i Rorup
Traditionen tro inviterer vi til familiehøstgudstjeneste sammen med
spejderne, som både hjælper under
gudstjenesten og med aktiviteter på
gårdspladsen efter gudstjenesten. I år
kommer det til at handle om får. Det
bliver uldent – I kan godt glæde jer!
Husk en uldtrøje, hvis det bliver køligt.
Der vil være lidt godt til ganen både til
voksne og børn.

Hvad er
kristendom?
Aftensang i Rorup onsdag den
22. september 2021 kl. 19.00 ved
fængselspræst og underviser
Povl Götke (ph.d.)
Det er et godt spørgsmål. Vi har forskellige erfaringer med kristendom
med fra vores respektive barndomshjem. Det er individuelt, hvor stor en
rolle kristendom spiller i det voksenliv, vi hver især lever. Og ”eksperterne”
kan have meget forskellige udlægninger af kristendommen og dens konsekvenser. Vi vil bringe alt det her i spil
og sammen prøve at finde ud af, hvad
der kan inspirere os til at blive klogere
på hvad kristendom er. Og hvad den
helt konkret betyder for vores væren i
verden. Betyder kristendommen noget
for vores politiske holdninger, natursyn, verdensbillede og menneskeopfattelse? Det vil vi sammen blive klogere
på onsdag den 22. september i sognehuset i Rorup.

Grundtvig –
en gigant i dansk
kultur og åndsliv
Aftensang i Rorup onsdag den
27. oktober 2021 kl. 19.00
ved Ove Korsgaard
Man støder stadig på ham i debatter om
dansk kultur og identitet, i diskussioner
om skole og kirke, og ikke mindst når
vi synger hans mange sange og salmer.
Hans livshistorie er et drama, hans tankeunivers er fyldt med syner, hans vision er at udvikle et folkeligt Danmark.
Men hvem var han Grundtvig? De fleste har hørt om ham, men de færreste
kender til hans liv og virke. Det søger
foredraget at råde bod på. Vær forberedt
på et par overraskelser.
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Arrangementer
Osted / Allerslev

Alle helgens dag
for alle
Søndag den 7. november – en stund
til at mindes dem vi savner
Gudstjenestenerne skaber gennem
bønner, salmer, lystænding og musik
plads til at mindes og sørge over dem
vi savner. De som er døde i Rorup og
Glim i det forgangne år vil blive nævnt
ved navn og hvis du har en som er død
før, så kan du også få ham eller hende
nævnt ved navn.
Efter gudstjenesten får de pårørende en rose, som kan sættes på afdødes
grav.

Konfirmand
forældremøde
Forældre til børn som skal konfirmeres i Rorup og Glim i 2022 inviteres til
forældremøde torsdag den 9. september kl. 19.30. Det er ikke et helaftensmøde, men jeg vil kort fortælle jer om
mine planer med jeres børn. Jeg glæder
mig til at møde jer!
Kærlig hilsen
Karen Vinther Ringsmose
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Folkekirkens
styrkepunkter hvad skal vi
bruge den til?
Aftenandagt med foredrag onsdag
den 24. november kl. 19.00 i Rorup
kirke
Kommer du forbi en landsbykirke ser
du hurtigt, om der er noget på færde.
Der holder mange biler, så der er nok
begravelse, eller bryllup eller søndagsgudstjeneste, hvor et stort antal slutter
op om det lille barns dåb. Jo, vi bruger

Syng julen ind
i Rorup præstegård onsdag
den 15. december kl. 19.00
Luciaoptog, glögg og æbleskiver, historier og julesalmer for alle aldre.
Alle i 3. og 4. klasse inviteres til at
gå luciaoptog. Der vil være en enkelt
øvedag ugen før.
Tilmelding på kvr@km.dk

kirken. Folkekirken er en Brugerkirke,
som aftenens foredragsholder Hans
Raun Iversen kalder den i sin nyeste
bog.
Hvad kan kirken? Hvorfor står den
så stærkt blandt os, hyppige såvel som
sjældnere brugere? Eller gør den det?
Jo, engang, nok også i dag, men hvad
med i morgen?
Hans Raun Iversen, fhv. lektor på
Systematisk Teologi på Københavns
Universitet med fokus på praktisk teologi. Igennem mange år en vigtig forsker, debattør og aktiv deltager i det
folkekirkelige liv.

Familiegudstjeneste
Helligtrekonger – Nytårsparade i
Glim kirke søndag den 2. januar
Spejderne holder den årlige nytårsparade, og vi holder familiegudstjeneste
sammen med dem. Så børn, kom sammen med jeres forældre, bedsteforældre eller faddere, så alle er med til
denne festlige dag.
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Babysalmesang
i Glim kirke
Kære alle forældre med helt små børn
(ca. 2 – 12 måneder)
Vi har den glæde igen, at kunne invitere til
babysalmesang i kirkerne. Forløbet, som er
gratis, starter mandag den 30. august. kl
12.00 til ca 13.00 og fortsætter de følgende
12 mandage.
Vi synger smukke enkle salmer, siger små
rim, bruger små tørklæder i sanselege, ser
på engle, oplever sæbebobler, leger og danser lette små danse (i mors favn) og vugger
til sidst til en lille sang.
Babysalmesang er med til at udvikle barnet;
mors stemme er sød musik for den lille og
sangen og legene styrker båndet mellem dig
og dit barn, så dit barn kan nyde kærligheden, nærværet og opmærksomheden.
Tilmelding er ikke bindende (og man kan
sagtens hægte sig på efter den 30. august),
men send gerne en lille mail til Loulou alligevel.
E-mail:louloueliseholm@ymail.com
Vel mødt til en hyggelig stund med kaffe og
lidt brød til dem, der ønsker det bagefter
sangen.
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Navne & adresser

Osted / Allerslev kirker

Rorup / glim kirker:

SOGNEPRÆST:

SOGNEPRÆST:

Præstesekretær:
Terkel Olsen træffes normalt torsdage kl. 10-12 i Osted
Præstegård og på tlf. 46 49 70 97. Ved personligt fremmøde er det sikrest at checke på tlf. Terkel træffes
bedst på teol@km.dk

Rorup Menighedsråd:

Torsten Dam-Jensen
Byvejen 30 A, Osted, 4320 Lejre
Tlf. 46 49 70 97 / E-mail: tdj@km.dk
Træffes bedst kl. 12-13 tirsdag til fredag. Mandag fri

Osted menighedsråd:

Formand: Alan Bohn, tlf. 26 15 32 11
Næstformand: Hans Høyer, tlf. 40 17 75 11
Kontaktperson: Hans Høyer
Kirkeværge: Aino Lybæk, tlf. 29 70 99 14

Karen Vinther Ringsmose
Mobil 21 20 71 37
E-mail: kvr@km.dk
Træffes bedst kl. 9.00-10.00 tirsdag til fredag
Mandag fri

Formand: Agnete Vibholt, tlf. 60 23 23 49
Kirkeværge: Øjvind A. Clement, tlf. 22 69 75 67
Kontaktperson: Hanne Christensen, tlf. 21 48 00 98

Glim Menighedsråd:

Formand: Ane Stallknecht, tlf. 21 66 54 17
Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen, tlf. 40 97 33 80
Kontaktperson: Susanne Bøgelund Nielsen,
tlf. 21 68 68 53

Allerslev Menighedsråd:

Formand: Kurt Bierbum, tlf. 22 91 52 12
Næstformand: Hans Jørgen Lych Larsen, tlf. 48 41 56 91
Kontaktperson: Connie B. Jensen, tlf. 41 72 10 01
Kirkeværge: Bruce Kiely, tlf. 20 36 28 20

Personale ved Osted
og Allerslev kirker:

Graver ved Osted Kirkegård:
Janni Hansen, tlf. 46 49 78 08/40 46 79 08
Mandag fri. Graveren træffes bedst på tlf. 40 46 79 08
tirsdag til fredag mellem 11.00-12.00
Kontortid/træffetid: onsdag fra 10.00-12.00
E-mail: ostedkirkegaard@mail.dk

Personale ved Rorup
og Glim kirker:

Graver ved Rorup Kirkegård:
Peter Mogensen, tlf. 51 44 48 77
Telefontid bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-12.30
E-mail: graver@rorupkirke.dk
Graver ved Glim Kirkegård:
Kirsten Jensen, tlf. 23 43 11 87
Træffes efter aftale
Telefontid bedst mandag-torsdag kl. 12.00-12.30
E-mail: glimgraver@mail.dk
Organist: Henrik Hohle Hansen, tlf. 23 41 29 10

Gravermedhjælper: Torben Larsen

Kirkesanger: Nicholaj Siltan, tlf. 26 14 62 01

Graver ved Allerslev Kirkegård:
Thajs Overgaard, tlf. 23 30 13 41
E-mail: allerslevkirke@tdcadsl.dk

HJEMMESIDER:

www.sogn.dk/rorup / www.sogn.dk/glim

Gravermedhjælper: Christina Weber Zahle
Organist: Camilla Donovan, tlf. 21 95 82 02
Kirkesanger: Henrik Rasmussen, tlf. 46 49 77 75

Hjemmesider:

www.ostedkirke.dk
www.allerslev-kirke.dk

Kirkebil:

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester og
kirkelige arrangementer. Brugeren henvender sig
blot til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn,
hvor arrangementet afholdes og får oplyst et kontonummer. Dette nummer skal angives ved bestilling
af kirkebil til Dan Taxa Roskilde på tlf. 46 75 75 75

