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Alle Helgen
Af Karen Vinther Ringsmose
Jeg har arvet min fars ritualbog. Han
har været død i 13 år. Han døde af en
blodprop i november 2007 – altså lang
tid før jeg blev præst. Alligevel fik jeg
kassen med prædikener og bøger til
præstegerningen. Den har stået på
loftet indtil jeg flyttede til Rorup for
at være præst. Her pakkede jeg kassen
ud og der bredte sig en helt særlig lugt
på mit kontor – nemlig lugten af min
fars kontor. Og jeg mærkede ham i mit
bryst, og jeg så ham lyslevende for mig
på mit kontor. Tydeligst står hans hænder for mig – brede, solbrune og med
sorte hår og tydelige blodårer. Varme,
faste og stærke. De hænder har sat en
masse sedler ind i ritualbogen og nu
hvor vi ikke kan snakke sammen om
teologi, så er det skønt, at kunne få en
fornemmelse af hans tanker igennem
hans noter.

Mine døde spiller en stor rolle for
mig. Jeg tror ikke at der går en dag,
uden at jeg tænker på en af dem; min
far, min svigermor, min mormor, min
skønne veninde Lotte, som desværre
døde af kræft i en alt for tidlig alder og
måske skørt at nævne, men min barndomshund Bjørn, den tænkte jeg dagligt på og savnede frygteligt i årevis.
Måske virker det upassende at jeg
nævner sorgen over en død hund i
sammenhæng med sorgen over døde
mennesker. Men kærligheden gør
blind og det er sorgen også. Jeg tror at
når sorgen over Bjørns død fyldte så
meget, selv om det ”bare” var en hund,
hænger det sammen med at samværet
var så fysisk. Vi gik tur, vi legede, kastede med pinde og jeg betroede ham
alle mine hemmeligheder og sorger,
vi kløede ham bag ørerne og klappede
ham på ryggen. Han logrede, gøede

alle sjæle – alle dage
og elskede at spise. Der var en masse
fysik i forholdet til Bjørn – lyde, lugte,
berøringer, fornemmelser –, og det er
alle disse sansninger, der gang på gang
vækkede længslen, savnet og sorgen.
Jeg ser dem for mig. Mine døde.
Min mormor. Hendes snerpede mund,
hendes latter. Hendes lugt. Hendes
gang. Hendes gestikulation. Glædesudbruddet, når hun åbnede døren og
så, at det var mig. Eller en anden.
Andre erindringer myldrer frem
og gør mine døde lyslevende, som jeg
sidder og skriver det her. Som min far,
når jeg bruger og lugter hans ritualbog.
Den bog som hans hænder har bladret
i så mange gange. Erindringer er ikke
bare noget der angår forstanden. Det
handler langt mere om følelser og fornemmelser. Det handler om krop. Sorg
er sansning og vækker derfor en læng-

sel og et savn, som kan være helt uudholdelig, netop fordi det er så fysisk, så
virkeligt, så levende.
I Det ny Testamente er der masser
af opstandelsesberetninger. Det er fortællinger som handler om mennesker,
der er ved at miste eller allerede har
mistet en, som de ikke kan leve uden.
Det interessante ved alle disse fortællinger er, at det er de pårørende, der er
i fokus. Perspektivet er ikke den døendes eller afdødes, men de pårørendes.
Enken fra Nain er et godt eksempel.
Hun er enke og har mistet sit eneste
barn. Det er hende, det handler om,
ikke den døde søn. Det er hende, som
bliver set og hørt og får følgeskab helt
ind i sin dybeste sorg ved at Jesus rører
ved båren, hvor sønnen ligger. Og det
at hun bliver set og hørt og får følgeskab i sin sorg, gør at hun får livsmodet

tilbage. Det er hendes, den pårørendes,
opstandelse, det handler om. Den dødes fred og opstandelse, må vi tro, er
givet.
Jeg kunne nævne mange andre
eksempler, for sådan er det med alle
opstandelsesberetningerne i Det ny
Testamente. Skandalen er, når døden
rammer de endnu levende. Når de
levende mister modet og gnisten og
gejsten, fordi de har mistet en, som de
ikke kan leve foruden. Kristendommens budskab er at det ikke må ske.
Og det behøver ikke ske. For Kristus
er opstanden og går lyslevende rundt
iblandt os. Som alle vores døde.
Guds fred være med os alle, levende
som døde!
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Arrangementer
Rorup / Glim
Koncertgudstjeneste
med guitarduo
Frank Massa og
Thomas Wintereik
Glim kirke tirsdag den
3. november kl. 19
Frank Massa og Thomas Winthereik
lærte hinanden at kende på musikkonservatoriet i København og spillede i
mange år sammen i Trio
Campanella der inspillede 2 Cd’er
og optrådte i mange lande. Efter at
gruppen stoppede med at optræde,
fortsatte Frank og Thomas med at
dyrke deres venskab og fælles passion
for musik. Duoen spiller både nyere
og klassisk guitarmusik med plads til
både det udadvendte og det følsomme.
Ved koncertgudstjenesten i Glim
Kirke vil de to guitarister blandt andet
opføre argentinske Jorge Morel’s ”Recuerdos del Camino”, der er inspireret
af komponistens oplevelser på Caminoen - den berømte vandring til Santiago del Compostela i Spanien. Det er
meget smuk musik, med bevægelsen,
vandringen som bærende tema. Det er
rolige, tålmodige bevægelser afbrudt
af skiftende indtryk, møder og naturoplevelser. Det hele holdt sammen af
den stadige bevægelse frem mod endepunktet - og lyset!

Litteratur lindrer
når livet gør ondt
Aftensang og foredrag
onsdag den 25. november
De fleste kender Marie Louise Wille
for sin rolle i tv-serien Sommer, selvom hun mest af alt har været teaterskuespiller. Som ung var hun med til
at skabe det lille storbyteater Teater
Grob, hun var tv-vært og tilrettelægger
på ungdomsprogrammet Puls på Tv2,
inden hun kom på Statens Teaterskole,
hvorefter hun var en del af Aalborg
Teaters ensemble. Som freelancer har
hun været flere gange på Det Kongelige
teater, Betty Nansens Teater og andre
københavnske teatre. Hun var også en
af hovedkræfterne af Aarhus Teaters
ensemble i en årrække.
For 3 år siden gik hun ned med stressudløst angst og depression - og i tiden
umiddelbart efter var det eneste hun
rigtigt nød, den daglige højtlæsning af
Tove Janssons bøger om Mummifamilien for hendes datter. Siden har hun
bla. fordybet sig i forfatterens liv.
Bøgerne indeholder nogle fanta-

stiske historier med mærkværdige
væsner, der stadig er genkendelige fra
hverdagen. Mørket, ulykken findes
i dem, men også håbet, tilgivelsen og
kærligheden. Og når du ved det, giver
det mening, at Tove Jansson, som oprindeligt var billedkunstner, begyndte
at skrive bøgerne i de fortvivlende år
under 2. Verdenskrig, som en måde at
kunne udholde den virkelighed hun
levede i.
Den 25. november kommer Marie
Louise Wille og fortæller om hvordan
det der var hendes passion, teatret, fik
hende til at drive rovdrift på sig selv, så
hun til sidst gik ned med stress. Hun
vil også give dig, der måske kun kender lidt til Tove Jansson en indføring
i hendes kunstneriske liv. Til slut læser Marie Louise en af novellerne fra
Det usynlige barn, en julehistorie,
højt. Der vil også være tid til samtale
og spørgsmål bagefter.
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Arrangementer
Rorup / Glim

Alle Helgen
Den 1. november er der Alle Helgens
gudstjeneste i Glim kl. 10.00 og i Rorup fra kl. 15.00.
Gudstjenesten skaber gennem oplæsning af navne, bønner, ord, musik og
lystænding plads til at mindes dem vi
savner.

Lystænding
Den 27. november mødes vi igen i år
til lystænding ved juletræet i Rorup
kl. 16.00.
Efterfølgende er der gløgg og æbleskiver i sognehuset.

Arrangementer
Rorup / Glim
Julegudstjenester
Det er svært at planlægge noget i disse
tider. Vi ved ikke hvordan restriktionerne ser ud i morgen. Derfor må vi gå
ud fra at der bliver ændringer i vores
foreløbige planlægning af julegudstjenester. Alt kan nå at ændre sig, måske
kan tiderne ændre sig og måske bliver
det nødvendigt med tilmelding. Hold
øje på Rorup & Glims facebookside
og i avisen. Vi glæder os til at fejre jul
sammen med jer – på den ene eller anden måde.

Nytårsparade
10. januar er der familiegudstjeneste
i Glim kirke kl. 10.00. Spejderne kommer og det bliver festligt! Og I er alle
sammen velkommen.

Virtuelle andagter
Under corona-nedlukningen lavede vi
nogle små andagter, som vi lagde på
facebook. Det fungerede selvfølgelig
ikke lige så godt, som når man kan se
folk i øjnene og synge sammen, men
det fungerede. Faktisk var der ind i
mellem mange der så dem og var glade
for dem. Derfor kan I se i gudstjenesteplanen, at vi har valgt at lægge sådan en ind et par gange i stedet for en
9-gudstjeneste.

Varus-slaget et skelsættende militært
nederlag for lidt over
2000 år siden
Foredrag ved Hans Jørgen L. Larsen
onsdag den 20. januar 2021
Varus var en romersk feltherre, der i år
9 e. Kr. begik selvmord på slagmarken
i Teutoburgerskoven i det nuværende
Niedersachsen, da det gik op for ham,
at hans 3 legioner stod overfor et totalt og ødelæggende nederlag. Slaget
er et af de helt skelsættende militære
nederlag i verdenshistorien. 3 romerske legioner blev så godt som totalt
udslettet. Romerriget blev standset i
sin ekspansion mod nord mod det nuværende Danmark. Grænsen mellem
Romerriget og det nordlige fastlands
europa kom til at gå langs Rhinen efter nederlaget i Teutoburgerskoven. En
grænse, der på flere måder stadig gør
sig gældende i nutidens Europa. Den
romerske kejser Augustus skulle have
udbrudt, da han fik beskeden om tabet
af hele 3 romerske legioner i ét slag:
“Varus, Varus ! Giv mig mine legioner
tilbage!” medens han i fortvivelse bankede sit hoved ind i væggen.
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Arrangementer
Rorup / Glim
Frigga Olesen &
Atle Armstrong
Glim kirke tirsdag den 2. februar
kl. 19.00
Dansk/norsk duo som leverer lyttervenlige sange fra kendte artister som
eksempelvis Radiohead, Tom Waits,
Bob Dylan, Pink Floyd og Leonard
Cohen, samt indslag af ældre norske
og danske viser.
Fælles for sangene er at teksterne
skildrer livets skyggeside, og de og
komplicerede følelser, men også længsel, håb og omtanke.
Frigga og Atle har spillet sammen i
mange år, og har også gået til klassisk
sangundervisning gennem flere sæsoner.

Rundtur
Christianshavn
ved Kim Greiner onsdag den
17. februar 2021 efter aftensang
Forfatterbiografi af Kim Greiner: Kim
Greiner (f. 1945) er uddannet skov- og
landskabsingeniør samt merkonom.
Efter 21 år som arbejdsleder i det private skovbrug kom han i 1990 til Den
kgl. Veterinær-og Landbohøjskole
(nu Det Natur-og Biovidenskabelige
Fakultet-Science under Københavns
Universitet).Siden 2015 har han på
fuld tid været globetrotter og freelance
foredragsholder, københavnerguide,
forfatter og journalist.

Fastelavn
14. februar er der familiegudstjeneste
i Rorup kl. 10.00 med efterfølgende
tøndeslagning og spas på gårdspladsen. Kom og vær med!
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14:00 TDJ

10:30 TDJ

16:00
Lystænding*

Søndag den 29. november 9:00 TDJ
1. søndag i advent

10:00 KVR
Højmesse

19:00
koncertgudstjeneste
med Frank Massa og
Thomas Winthereiks
guitarduo*

10:00 KVR
Alle Helgen

Glim

10:00 KVR
Højmesse

xx:xx KVR
Virtuel andagt på
Rorup & Glims facebook-side

Fredag den 27. november

9:00 TDJ

10:00 KVR
Højmesse

15:00 KVR
Alle Helgen

Rorup

19:00
Aftensang med efterfølgende foredrag*

10:30 TDJ

10:30 TDJ

16:00 TDJ

Allerslev

Onsdag den 25. november

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag den 15. november 9:00 KVR
23. søndag efter Trinitatis

Søndag den 8. november
22. søndag efter Trinitatis

Tirsdag den 3. november

Søndag den 1. november
Alle Helgens dag

Osted

* 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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9:00 KVR
16:00 TDJ
"Champagne"

Søndag den 27. december
Julesøndag

Torsdag den 31. december
Nytårsaftens dag

10:30 TDJ

10:00 KVR

13:00 og 16:30 KVR
Delvist udendørs

9:00 TDJ

19:00
Fællessang - vi synger
julen ind i Glim kirke*

Glim

10:00 KVR

xx:xx KVR
Virtuel andagt

10:30 TDJ

Fredag den 25. december
Juledag

Lørdag den 26. december
2. juledag

15:00 KVR

16:00 TDJ
Lejrehallen

Torsdag den 24. december 14:00 TDJ
Juleaften
Osted Fri- og Efterskole

9:00 KVR

15:00 KVR Julegudstj.
Tilmelding
påkrævet på
graver@roupkirke.dk

Onsdag den 23. december

10:30 TDJ
De ni læsninger

10:00 KVR
Højmesse

Rorup

10:00 KVR
Højmesse

19:30
Julekoncert

10:30 TDJ

Allerslev

Søndag den 20. december 9:00 KVR
4. søndag i advent

Onsdag den 16. december

Søndag den 13. december
3. søndag i advent

Søndag den 6. december
2. søndag i advent

Tirsdag den 1. december

Osted

* 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 31. januar
Septuagesima

Søndag den 24. januar
Sidste s. e. Helligtrekonger

Onsdag den 20. januar

Søndag den 17. januar
2. s. e. Helligtrekonger

10:30 TDJ

10:30 TDJ
9:00 TDJ

19:00
Aftensang med efterfølgende foredrag*

9:00 TDJ

10:00 KVR

10:00 KVR
Familiegudstjeneste
Nytårsparade*

10:30 TDJ

10:00 KVR

Glim

Søndag den 10. januar
1. s. e. Helligtrekonger

10:30 TDJ

Rorup

19:00
Ro til Tro*

10:30 TDJ

10:30 TDJ

Allerslev

Tirsdag den 5. januar

Søndag den 3. januar
Helligtrekongers søndag

Fredag den 1. januar
Nytårsdag

Osted

* 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 7. marts

10:30 TDJ

Søndag den 28. februar
2. søndag i fasten

10:30 TDJ

Allerslev

10:30 TDJ

Osted

10:30 Fælles
Laura Lundager Jensen

Søndag den 21. februar
1. søndag i fasten

Onsdag den 17. februar

Søndag den 14. februar
Fastelavns søndag

Rorup

9:00 TDJ

19:00
Aftensang med efterfølgende foredrag*

10:00 KVR
Udendørs fastelavns-/
familiegudstjeneste

10:00 KVR

Glim

10:00 KVR

10:00 KVR

9:00 KVR

Glim

Søndag den 7. februar
Seksagesima

Rorup
19:00
Koncertgudstjeneste
med Frigga og Atle*

Allerslev

Tirsdag den 2. februar

Osted

* 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

Med Gud i sengen,
mad og røde hunde,
sved og fjumreår
og et Jesus Trip

Et portræt
af Poul Joachim Stenders
forfatterskab
Tekst og billeder: Torsten Dam-Jensen

Præsterne i Lejre provsti er nok som
de fleste præster i og på landet. Nogle
har meget at bestille, andre har ikke
så travlt. Det afhænger jo blandt meget andet af sognets størrelse. Nogle
præster er meget synlige, andre hører
til de mere stille i landet. Det betyder
ikke, at de sidstnævnte ikke bestiller
noget. Meget af præstens arbejde – og
måske det allervigtigste – sker netop i

det skjulte. Dét, som ikke sådan kan
måles, vejes, ses og beundres, men som
virkelig betyder noget for andre.
Uden at ville fornærme de øvrige
præster i provstiet kunne man nok
hævde, at der er én præst, der skiller sig ud fra mængden. Det er Poul
Joachim Stender i Kr. Saaby-Kisserup.
Han er vel på det nærmeste landskendt. Født i 1956 – det er en god år-

gang, skulle jeg hilse og sige – siden
1983 sognepræst på samme sted, dog
med en enkelt afstikker til Californien.
Flittig debattør, ofte med markante og
provokerende synspunkter, som vækker til både modsigelse og bifald. Meget brugt foredragsholder, som p.t.
er lidt grounded p.gr.a. coronaen. To
gange bispekandidat (Roskilde 2008
og Lolland-Falster 2017).
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Poul Stender er også forfatter til en
række bøger. Om hans flid kunne man
citere salig biskop Lindhardt: ”En travl
mand har tid til meget!”. I hvert fald
kan man ikke lade være med at blive
imponeret over den stenderske energi.
Tænk at have en mening om så meget
– og give udtryk for den.
En septembersøndag for ikke så
længe siden tog jeg efter højmessen ud
til Kr. Saaby Præstegård for at tale med
en god kollega om hans forfatterskab.
Hvad handler Stenders bøger om?
Hvorfor skriver han så tit og ofte? Til
det første spørgsmål: det er en lidt
blandet landhandel at dømme efter
emner og stilarter. Han debuterede i
1998 med Blandede følelser – tanker
og citater som er en børnebog.
”	Jeg skrev den på opfordring fra
Unitas Forlag. De havde fået fat i en
engelsk børnebog med nogle billeder,
de gerne ville have mig til at skrive
tekst til. Så det var en ret bunden
opgave”.
Den lille, tynde bog er en slags billedmeditationer fra børn og unge,
inspiration til andagter og undervisning om livsemner som vidunderlige
undere, sorg og smerte og tro, håb og
kærlighed.
Efterfølgeren Gud i vold (2001) var
igen skrevet på opfordring fra forlaget
og består af en række små refleksioner
over evangelietekster. Om at sætte det
hele på spil. Om at være langsom. Om
at have en Gud med flapører. Om at
være et fund. Om Jesus som anti-julemanden.
”	Det er nok den af mine bøger, der
har solgt mest. Selv præster bruger
den”.
Ligger der i den sidste sætning et
udtryk for manglende anerkendelse
blandt kolleger? Præster bør altid være
på jagt efter livsnære tanker til deres
prædikener. Don’t tell it, show it! Præster, der ikke læser, har formentligt
heller ikke noget at sige om søndagen.
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Den næste bog var i en helt anden
boldgade: Præsten & Kogejomfruen,
som Stender skrev i 2003 (2. udgave
2008) sammen med Susanne Engelstoft
Rasmussen. Det er en stor bog med en
meget flot billedside. En madbog, hvor
en af Stenders store kæpheste nu dukker frem: en rehabilitering af sanserne.
Først smagssansen. Begæret skal ned i
gryderne igen! Bogen er en poetisk alliance mellem kirke og køkken, himmel
og jord, der gør måltidet til en ophidsende smag på evigheden, som det hedder i
sælgertalen på bagsiden. Stender er i øvrigt selv en fremragende kok.
Nogle blev forargede over bogens forside, hvor forfatterne glade toner frem –
præsten i præstekjole med mel på maven
og mobiltlf. i hånden. Må man lave mad
i præstekjole? Er det ikke at besudle den

gamle embedsdragt? Biskop Jan tog klagerne yderst afslappet. Han nøjedes med
at bede Stender børste melet af kjolen inden næste gudstjeneste.
Forhistorien til madbogen er ret
speciel.
”Jeg stod en søndag formiddag under
formessen med ansigtet vendt mod
alteret i Kisserup kirke. Da jeg vendte
mig om, så jeg en meget smuk kvinde
på en af bænkene. I samme øjeblik
sagde Gud til mig, at hende skulle jeg
skrive en bog med! Det viste sig, at
hun var madskribent på ugebladet
Femina. Først afviste hun mine
tilnærmelser på det bestemteste. Men
efter nogle uger kontaktede hun mig,
og så lavede vi mad sammen en hel
sommer igennem”.

Med Gud i sengen (2010) skabte
ravage i den folkekirkelige andedam.
Her var det følesansen, der blev udsat
for den stenderske lup. Eller med andre
ord: hvad har Gud og kirke og sex med
hinanden at gøre?
”	Den bog har virkelig givet mig
mange problemer! Senest under
bispevalgkampen i Lolland-Faster,
hvor den blev brugt mod mig.
Jeg kom ligefrem til kammeratlig
samtale med min egen biskop
(som i mellemtiden var kommet til at
hedde Peter Fischer-Møller, som knebent vandt over Stender i 2008)
	fordi nogle emsige præster og
teologer havde klaget over bogen.
Jeg indrømmer, at jeg i dag ville
have udskiftet en del af de meget
direkte og utilslørede ord, som man
i det daglige sprog bruger om den
seksuelle adfærd med nogle mere
stuerene".
Og så var det måske på tide med noget helt andet. Stenders barndomserin-

dringer Røde hunde gør ikke (2014).
Erindringsforskydninger eller fakta?
Det er svært at holde de ting helt ude
fra hinanden, og det er måske heller
ikke så afgørende. Alle erindringer
er jo af ”sådan-husker-jeg-det”- eller
”sådan-opfattede-jeg-det”-karakter,
netop ikke en opremsning af kendsgerninger, som ville gøre læsningen
(og skriveprocessen) uendeligt kedsommelig.
Kedelig er bogen i hvert fald ikke.
Stender er selv meget glad for den, selv
om den ikke har solgt så godt.
”	Det var tænkt som en skønlitterær
bog, altså en slags roman, men
forlaget
(Kristeligt Dagblads Forlag)
	udgiver ikke skønlitteratur, så
det blev altså i memoirer-genren.
Kristian Ditlev Jensen, som selv
har skrevet om sin opvækst, gav
den en meget fin anmeldelse. I den
forbindelse undrer det mig, at mit
eget fagblad

(”Præsten”, udgivet af Den dansk
Præsteforening)
a ldrig har anmeldt en eneste af mine
bøger”.
Året 2016 blev meget produktivt
for Stender. Hele to udgivelser: Vil du
være rask? og Stop op. Fjumreår for
voksne. Den første er ”40 indbydelser til at turde leve livet”. Det lyder jo
meget godt – men også lidt psykologagtigt. Forfatteren optræder som en
moderne moralist. Han dadler i alvorlige toner nutidsdanskernes ”smadderforkerte” måde at leve på. Stenders
force er ikke analysen, men hans engagement og blik for problemerne. ”Er
du en kirkelig udgave af Svend Brinckmann, Poul?”.
”	Brinckmann siger blot det, som
kirken sådan set altid har sagt, og
som vi skal gentage. Han profiterer
på Folkekirkens budskab”.
Livet kan ikke være kun godt og
uden problemer. Bogen er et opgør
med behandlersamfundet.
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”Stop op” blev til på opfordring fra
Birgit Stoklund fra Bibelselskabet.
”	Det er vigtigt, at man engang
imellem tager et break fra
hamsterhjulet og gør noget helt
andet, inden det er for sent. Vi skal
også huske at holde hviledagen hellig.
Det er nødvendigt med pausen.
Mange mænd dør, når de bliver
pensioneret. Så kan enken sidde
tilbage og tænke på alt det, de skulle
have lavet sammen, og som ikke blev
til noget”.
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Guds sved (2018) er en titel, der
vækker undren og nysgerrighed. Ligeså undertitlen: ”Kvinden, der kunne
lugte Gud”! Hvad er meningen? Igen
er vi ved en af Stenders kæpheste: de
menneskelige (og dyriske) sanser.
Denne gang er det lugtesansen, og
den er jo også vigtig for os. Tænk på,
hvor fattigt livet ville være uden dén.
Hvor trist er det ikke for dem, der bliver ramt af corona og mister smags- og
lugtesansen. I et parfumeri i Jerusalem møder forfatteren en døende parfumeur, Ketura, som indfører ham i

alle Bibelens dufte og deres betydning.
Hvorfor havde de tre vise mænd dufte
med til Jesusbarnet? Hvordan lugter
en bøn til Gud? Og kan man skabe en
parfume, der bringer mennesket helt
tæt på Gud? Stender smelter fiktion og
fakta sammen til en sanselig indføring
i Bibelens univers.
Under denne del af samtalen med
undertegnede henter Stender et par
flasker Oktoberfestbier fra München,
netop købt ind på en rejse til Sydslesvig, hvor fru Miriam stammer fra.
Desværre blev den berømte Oktoberfest aflyst i år p.gr.a. coronaen. Men
det særlige Festbier skal vi ikke snydes
for. Tak, Gud! Øllet udkommer i forskellige variationer, som er kendetegnet ved en kraftfuld maltethed, som
begrunder den tyske betegnelse for øl
som ”det flydende brød”. Vi bliver enige om, at Hofbräus udgave er lidt bedre
end Paulaners.
Personligt foretrækker jeg at lugte
til (og af) øl frem for parfume. Måske
lærer jeg det – altså at værdsætte det
parfumerede. Vi bruger ikke længere
røgelse i vore gudstjenester, sådan som
de gør i de katolske og ortodokse lande
– og såmænd også i den anglikanske
ved særligt festlige lejligheder. Jeg har
nu aldrig hørt, at min menighed savnede den hellige lugt. En enkelt gang
ved en konfirmandgudstjeneste med
middelaldertema svingede jeg mit eget
lille, i Grækenland indkøbt røgelseskar,
og det var nu ret fedt. Men mon ikke de
fleste kirkegængere foretrækker vores
yderst sansemådeholdne gudsdyrkelse.
Man kan som forfatter ikke just
være utilfreds, når et medicinalfirma
køber 1.000 eksemplarer af ens bog
som kundegaver. Sådan gik det med
Hullerne i livet – og livet i hullerne
(2019), som Stender skrev sammen
med Jesper Bay-Hansen, der er læge og
klinisk sexolog. Bogen er et møde mellem tro og naturvidenskab.
Stender underviser 2-3 gange om
året praktiserende læger på kurser
i Grækenland, som i mange år har

været hans foretrukne udland. Han
er en befaren hellener og har utallige
gange været rejseleder. Mest kendte er
måske hans populære olivenrejser. I
Syden forstår de at bruge alle sanser,
hvad enten de er til gudstjeneste eller
på madindkøb. Grækerne nyder deres
mad, deres specielle harpiksede retsina (hvidvin) og den aniserede ouzo
(en slags Pernod). Men de drikker sig
vel at mærke aldrig sanseløst berusede,
sådan som vi jo desværre gør engang
imellem i det kolde Norden. Hvorfor
drikker russerne f.eks. meget vodka,
mindre vin og øl? Mon ikke det har
noget med den bidende kulde at gøre.
Stenders seneste bog er Jesus Trip
(2020). Jeg tror, at det godt kan gå hen
og blive en sællert. Især når coronaen
forhåbentlig på et tidspunkt bliver lagt
i graven. For der er tale om intet mindre end en pilgrimsguide til Israel og
Vestbredden. En del mennesker har
øjensynligt et behov for at se de steder,
hvor Jesus og hans disciple gik rundt
for så længe siden. Stender har utallige
gange været rejseleder i det såkaldte
Hellige Land, i foråret 2019 også for
Lejre provstis præster. Der findes nemlig en pengekasse hos provsten til slige
udskejelser. Måske holdes prædikenen
med en særlig glød og et ekstra engagement, når præsten genkalder sig disse
rejseminder foran sin menighed. Bogen udmærker sig ikke mindst ved de
mange fine billeder. Præstesekretæren
i Osted Præstegård, Terkel Olsen, står
såmænd for nogle af dem. Guiden har
fået fine lektørudtalelser, og det er vigtigt, for det betyder noget for bibliotekernes indkøb.
Efter denne præsentation af Stenders
hidtidige forfatterskab er det tid at smage på Benjamins håndbryg. Han er den
mellemste af tre sønner og udøver det
svære og i perioder brødløse skuespillerfag. Inspireret af sin fars optagethed
af sanserne har han netop færdiggjort
fremstillingen af en India Pale Ale, en
forfriskende, humlet og sommerlig øl,
som passer fint til denne smukke og

varme septemberdag. Ølentusiasten
(intervieweren) nikker anerkendende
og opfordrer til, at den unge mand fortsætter med sine forsøg udi den ædle
brygkunst. Øvelse gør mester.
”Har du flere bøger på bedding,
Poul? – Måske en fortsættelse af De
røde Hunde?”.
”	Ja, det er ikke utænkeligt. Men
foreløbig har jeg faktisk allerede to
projekter. Dels ét om brevskrivning.
Det er en døende kunstart. Jeg læser i
øjeblikket en mængde bøger om dét at
skrive breve til hinanden. Ingen gider
sådan noget i vore dage. Vi lever i en
flygtig tid med korte e-mails, Sms’er
og sådan noget. Brevskrivning tager
tid – både at skrive og sende og læse
og besvare. Projektet er i høj grad en
opfordring til at skrive sit åndelige
testamente – en opfordring til folk om
at få nedfældet, hvad der har betydet
noget i deres liv – noget vigtigt og
afgørende.

	Det andet projekt er Paulus Trip, en
opfølger på Jesus Trip. Paulus skrev
jo mange breve. Normalt er det ikke
i orden at læse andre folks breve op
for en større forsamling. Men det gør
vi altså med Paulus’ breve, og sådan
er de også tænkt. Han foretog også
flere rejser i sit nærområde, og det
vil jeg gerne dele med andre. Jeg har
f.eks. tænkt på, hvorfor Paulus lod
sig klippe i den lille by Kenkræa, som
var Korinths havneby”.
Jeg tror, svaret kan findes i et bibelleksikon eller i en bibelkommentar. Men Stender har sikkert sit eget
personlige bud på en forklaring, som
måske er lidt mere spændende end den
gængse.
Samtalen nærmer sig sin afslutning.
På falderebet afleveres de sædvanlige spørgsmål til forfattere: Hvorfor
skriver du? Hvordan vil du beskrive
din skriveproces? Hvad læser du selv?
Hvem har inspireret dig? Hvor får du
dine idéer fra?
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”	Jeg har altid været vild med at
skrive. Trangen går helt tilbage til
barndommen i Vintersbølle ved
Vordingborg. I gymnasiet fik jeg
som regel topkarakter i dansk stil.
Ikke for at prale, men sådan var
det. Min dansklærer læste ofte mine
udgydelser op for resten af klassen.
Han hed Kåre Vinten og var en stor
støtte og opmuntring i mine puerile
litterære forsøg. Jeg konkurrerede
om at være nummer ét i klassen med
en pige ved navn Nina Belling. Hun
debuterede i 1996 og har siden hen
skrevet adskillige romaner, senest
”Søstre” fra i år.
Skriveprocessen er magisk. Det
handler kort fortalt om at slå dét
ihjel, som man i første omgang var
så begejstret for. ”Kill your darlings”,
som det hedder på engelsk. Hvilket
betyder at smide ud og rydde op.
Omarbejde et afsnit, et kapitel. At
lægge det skrevne væk, lade det ligge
og hvile, tage det frem igen og så
vurdere med mere friske øjne, hvad
der holder, og hvad der ikke holder.
Jeg har altid læst masser af
skønlitteratur. Ud over de danske
klassikere – Harald Kiddes Helten
og Jærnet er nogle af mine favoritter
– har det især være den russiske
litteratur: Tolstoj og Dostojevskij,
men også James Joyce, Shakespeare
og de nordiske Ibsen, Strindberg og
fra vor tid Jan Kjærstad. Sidstnævnte
var jeg på et tidspunkt ligefrem
fuldstændigt fortabt i”.
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På spørgsmålet om, hvorvidt han
har planer om at skrive romaner, f.eks.
kriminal- eller præsteromaner, svarer
Stender:
”	Romaner ville jeg allerhelst skrive.
Men i forhold til faglitteratur er det
tusind gange sværere at skrive en
god roman. Det kræver en sublim
sprogbehandling, en særlig evne
til at finde og bruge ord. Du kan
ikke skjule noget. Præsteromaner?
Dem er der skrevet en del af. Men
måske mangler der noget. En
præst har selvfølgelig visse faglige
forudsætninger for at skrive om
dagliglivet på en arbejdsplads, der
godt kan forekomme dysfunktionel.
Se bare på alle de kirkelige
skandalesager, som fra tid til anden
popper op. Eller se tv-serien ”Herrens
Veje”. Der er masser af materiale,
der ligger og venter. Men når præsten
skriver om sine oplevelser, kan
det jo godt gå hen og blive lidt for
nøgleromansagtigt”.

Intervieweren nikker til den sidste
bemærkning og genkalder sig, hvordan han som ganske ung præst i Osted
læste Jørgen Thorgaards ”Er der andre
bud?”. Det blev en ret nøje indføring i
den lokale kirkehistorie, skrevet over
mennesker i lokalsamfundet, som levede endnu. Men romanen gav vist
ikke anledning til injuriesager.
”Hvad med prædikener?”.
Svaret falder prompte:
”	Hvem gider læse prædikener?
Præster? Måske ikke engang præster.
Hvis man kalder det noget andet –
reflektioner, tanker eller… - er der
flere, der køber og læser”.
Tak for snakken, pastor Stender. Og
Grüss Gott!
Torsten Dam-Jensen

Osted-Allerslev & Rorup-Glim sogne

Gratis

Babysalmesang
i Osted kirke

Hver tirsdag kl. 9.30
med start 10/11-20

Til alle forældre med helt små børn
(ca. 2 – 12 måneder gamle)
Vi synger salmer og små sange,
vugger, ser på engle og sæbebobler,
leger og danser let i de smås tempo.
Alt sammen for at styrke båndet
mellem dit barn og dig selv,
og for at dit barn kan nyde
nærværet og opmærksomheden.
Tilmelding ikke nødvendig.
E-mail:louloueliseholm@ymail.com,
tlf.nr.:60635431
Jeg hedder Loulou Elise Holm.
Jeg er 43 år, er kirkesanger
og har selv to dejlige børn
på 9 og 11 år.
Jeg glæder mig til at se
jer og jeres børn!
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Arrangementer
Osted / Allerslev
De ni læsninger
i Allerslev kirke
Søndag den 13. december kl. 10.30 er
der mulighed for at deltage i en anderledes gudstjeneste. Vi vil efter engelsk
forbillede indbyde til ”De 9 læsninger”,
der består af ni udvalgte tekster fra
bibelen, der knytter skabelsen, syndefaldet, jul og påske sammen. Tekstlæsningen veksler med musik, både i form
af fællessalmer og solistiske indslag.
Medvirkende ved gudstjenesten er Elisabeth Brix Andersen, fløjte og Henrik
Rasmussen, trompet. Alle er naturligvis velkomne ved denne smukke adventsgudstjeneste i Allerslev kirke.

Julekoncert i Osted kirke
I decembermørket - onsdag den 16.
december kl. 19.30 - mødes vi til en
smuk og stemningsskabende julekoncert i Osted kirke. Her kan man lade
roen sænke sig i en times tid, når en
trio bestående af operasanger Anne
Brandt, cellist Ingeborg Roland og kir-
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kens organist Camilla Donovan opfører kendt og ukendt julemusik.
Anne Brandt er uddannet som
sangerinde på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos docent Else
Paaske. Hun har senere fortsat studierne hos Kari Hamnøj og John Guttmann Sørensen. Anne Brandt har et
bredt virke som solist, hendes optrædener tæller både kammerkoncerter,
operapartier, messer og oratorier.
Ingeborg Roland er et ungt cello
talent. Hun begyndte cellospillet i
Lejre Musikskole og viste ganske hurtigt et bemærkelsesværdigt talent for
instrumentet. I dag studerer hun på
Skt. Annæ Gymnasiums MGK-linje
med Toke Møldrup som cellolærer.
Ingeborg Roland vandt i 2018 1. prisen
i talentkonkurrencen ”Unge Spiller
Klassisk”, og i 2019 deltog hun i ”International Cello Masterclass 2019” i
Svaneke.
Det er Osted og Allerslev menighedsråd, der arrangerer koncerten.
Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Jul i den gamle idrætshal
De fleste kender nok den danske filmklassiker ”Jul i Købmandsgaarden”,
som også hedder ”Fra den gamle Købmandsgaard”. Den er fra 1951, er i
sort-hvid og er med skuespillere som
Johannes Meyer, Ib Schønberg, Helge
Kjærulff-Schmidt, Astrid Villaume og
Ellen Gottschalch.
Filmen definerer nærmest begrebet
”dansk hygge” af ældre dato – en blanding af traditioner, fædrelandskærlighed, ro og orden, dyd og hæderlighed.
Naturligvis et noget konservativt, nostalgisk og ganske forløjet blik på dagliglivet på landet, uanfægtet det faktum, at store dele af landbefolkningen
netop i efterkrigsårene flygtede til byen
i virkelighedens Danmark.
Vi kommer ikke uden om, at der
er ganske mange nostalgiske følelser
omkring juleaften i den gamle landsbykirke. Fornemmelsen for fællesskab
og tradition er stor, når menigheden
istemmer ”Det kimer nu til julefest”. Jeg
får i hvert fald altid gåsehud, når disse
ord lyder fra mange struber til de skønne gamle toner. Så er det højtid!
Men – kan man holde juleaftensgudstjeneste andre steder end i den
gamle kirke? Som f.eks. i en idrætshal?
Det gyser nok allerede hos læseren. Nej,
da – dét kan man da ikke! Der er ikke
den samme hygge i en stor idrætshal,

som der er i kirken. Det må vi jo nok
indrømme. I en idrætshal er der hverken orgel eller alter eller prædikestol eller stearinlys. Alt det, som vi ikke synes,
vi kan undvære.
Ikke desto mindre er det sådan, vi
fejrer juleaften i Osted og Allerslev sogne den 24. december 2020. I et år, hvor
så meget blev ganske anderledes, end vi
havde ventet og håbet. En hæslig corona-pandemi viste i årets begyndelse sit
grimme ansigt. Og den er ikke overstået
endnu. Vi har måttet ændre vores adfærd, vores måde at være sammen på.
Vores hverdag er blevet meget ændret.
Vi har derfor besluttet, at da vi ikke
må være så mange i vore kirker, så holder vi vores juleaftensgudstjeneste et
andet sted, hvor vi må være mange flere.
Det ville nemlig ikke være en acceptabel
løsning at afvise kirkegængere ved kirkedøren en aften, hvor vi i forvejen er så
mange, at nogen ikke kan finde en plads
at sidde på. Eller som man gør nogle steder: kræver forhåndstilmelding.
Derfor holder vi julegudstjeneste
i vore idrætshaller! I Lejrehallen og i
Osted Fri- og Efterskoles idrætshal (da

Ostedhallen er lukket p.gr.a. renovering). Det bliver en anderledes og spændende oplevelse, som vi, der er med,
aldrig vil glemme.
Rammerne er anderledes. Men indholdet er fuldstændigt det samme,
som det altid har været. Salmerne er de
samme. Juleevangeliet er der heller ikke
lavet om på.
Jeg glæder mig til at se jer. Ikke i den
gamle kirke, men i den knap så gamle
idrætshal!
• 24. december kl. 14.00 i Osted Friog Efterskoles idrætshal
• 24. december kl. 16.00 i Lejrehallen
Torsten Dam-Jensen
P.S. Vidste du i øvrigt, at ordet ’idræt’
forekommer flere gang i vore salmer?
Ordet har i sin grundbetydning ikke
noget specielt med sport at gøre, men
betyder ’handling’, ’gerning’, ’beskæftigelse’, ’bedrift’. Se nr. 63, 704, 355 og
311 i salmebogen.
Synger i kor!
Lad os med idræt og ord
tak ham af hjertet frembære!

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

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

Karen Vinther Ringsmose
Tlf. 46 49 71 37. Mobil 21 20 71 37
E-mail: kvr@km.dk
Træffes bedst kl. 9.00-10.00 tirsdag til fredag
Mandag fri

Formand: Jens-Erik Mogenstrup, tlf. 46 49 70 18
Kirkeværge: Alice Stengade Nielsen, tlf. 20 21 08 59
Kontaktperson: Hanne Christensen, tlf. 21 48 00 98

Glim Menighedsråd:

Formand: Wilhelm Thorst, tlf. 20 94 32 04
Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen, tlf. 40 97 33 80
Kontaktperson: Ane Stallknecht, tlf. 21 66 54 17

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
Kirkesanger:
Nicholaj Siltan, tlf. 26 14 62 01

HJEMMESIDER:

www.rorupkirke.dk / www.glimkirke.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

