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Men det bli´r atter stille
Men det bli’r atter stille efter stormen.
Og det bli’r godt at leve her på ny.
For her er lys og sol og glade stemmer
og mørket kommer til en fredfyldt by.
Og det bli’r godt at sidde ganske stille
og være ene med en stues ro.
Og høre regnen banke mod den rude,
som angsten før har mærket med sin kno.
Og biler standser med en sagte snurren.
Og det er mennesker som du og jeg.
Og aldrig mænd med had og karabiner
og aldrig døden bag en mund, der skreg.

om bladet
Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og
Glim sogne er planlagt til at udkomme tre
gange om året sidst i månederne oktober,
februar og juni.
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:
Fugl som symbol på frihed. I anledning af
75-året for Danmarks befrielse.
Foto: Maria Lau Krogh, billedkunstner
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Og du skal ikke lukke dine øjne
og stå afmægtig, når det onde sker,
Men trofast mod hver kalden i dit hjerte
skal du forkynde, hvad du gemmer der.
Du hører fugle flyve gennem natten.
Du hører regnen falde og du ved,
at rundt omkring i verden spirer blomster
af våde graves mørke ensomhed.
Skrevet af Halfdan Rasmussen i 1944, hvor krigen stadig
hærgede og det værste stadig var i vente.
Men Halfdan Rasmussen øjnede håb og forkyndte, hvad
han gemte i sit hjerte. Tak!

Arrangementer
Rorup / Glim
Sogne- og flygtninge/
migrant-præsten fortæller
Af Karen Vinther Ringsmose
Nu hvor jeg er kommet godt i gang som
præst i Rorup og Glim sogne, er det tid
til at præsentere jer for den anden del
af min stilling (25%), som handler om
flygtninge og migranter. Det betyder at
jeg kommer jævnligt på Avnstrup centret, hvor jeg bl.a. holder kvindecafé. På
Avnstrup er der kun afviste asylansøgere, nogle venter på at komme hjem, nogle
kan ikke komme hjem og andre vil ikke
rejse hjem. I løbet af de næste måneder
flytter de enlige ud af Avnstrup centeret
for at gøre plads til børnefamilierne fra
Sjælsmark. Jeg er altid på udkik efter flere varme frivillige hænder, som har lyst
til at lege lidt med nogle børn, sætte gang
i en kreativ aktivitet for kvinderne, lave
kaffe, eller bare være. På Avnstrup tales
der rigtig mange sprog og selvom det slet
ikke er alle som forstår hinandens sprog,
så forstår vi alligevel hinanden, når vi
sidder sammen og drikker kaffe, maler,
klipper eller noget helt andet. Skriv endelig til mig hvis du har lyst og tid til at
være med (kvr@km.dk).
Ud over at være på Avnstrup, så er jeg
en del af et netværk som undersøger situationen for migranter i Roskilde stift.
Vi drøfter særligt kirkens mulighed for
at hjælpe. I Lejre kommune bor der i alt
1579 indvandrere og 336 efterkommere
som har fået asyl. Jeg afholder koncerter
og foredrag, hvor jeg specifikt gør noget ud af at invitere denne målgruppe,
men alle er naturligvis meget velkomne,
da arrangementerne ud over at sprede
glæde, også har til hensigt, at vi lærer
hinanden at kende på tværs af kulturer
og religioner. Det første af den slags arrangementer er koncerten med Singh &
Goldscmidt lørdag den 16. maj kl. 14.00,
hvor alle er velkomne.

Koncertgudstjeneste i Glim kirke

sys bjerre med band
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Arrangementer
Rorup / Glim
Grundtvig - en gigant i
dansk kultur og åndsliv
Aftenssang og foredrag den 29. april
kl 19.00 i Rorup kirke og sognehus

Kast dig ud i
Søren Kierkegaard
Aftensang og foredrag onsdag den
18. marts kl. 19.00 i Rorup kirke og
sognehus
Af Povl Götke (ph.d.), Fængselspræst på
Søbysøgård
Den danske filosof Søren Kierkegaard
er blevet kaldt eksistentialismens fader. Sådan forstod han også sig selv:
som individets tænker. Han foreslår
selv, at der på hans gravsten bare skal
stå ”Hiin Enkelte.”
Dét, der optager ham, er spørgsmålet om, hvad det vil sige at være et
menneske. Det er jo ikke nemt. Det er
en udfordring. Det havde Kierkegaard
i den grad sans for. Hvis man gerne vil
blive klogere på menneskelivet i hele
dets sammensathed, finder man ikke
en bedre guide end Kierkegaard.
I foredraget vil jeg sætte Kierke

Kære kommende
konfirmander (2021)
og forældre
I inviteres til konfirmandindskrivning den 22. marts umiddelbart efter højmessen kl. 10.00 i Rorup
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gaard ind i den sammenhæng, der var
hans og som han selv reflekterer over.
Han levede nemlig i en periode, hvor
samfundet gennemgik en radikal forandring og blev til det, vi kender i dag.
Det er på mange måder et fantastisk
samfund med en masse muligheder for
os alle. Men det er samtidig - af samme
grund - forbundet med megen frygt og
bæven, ensomhed og angst.
Mange af de eksistentielle udfordringer, vi står med i dag, har Kierkegaard som den første beskrevet og sat
navn på. Hans eget bud på en løsning,
nemlig at lade sig radikalisere, forstår
jeg egentlig godt, men jeg er også meget kritisk over for den løsning. Den
bringer ikke noget godt med sig, hverken på kort eller lang sigt.
Jeg håber at foredraget inspirerer
til en god snak om, hvad det vil sige
at være menneske i dag og hvordan vi
kan tackle vores udfordringer. Mit eget
bud er, at vi skal gøre det sammen og
ikke hver for sig.
Konfirmationerne vil i 2021 finde sted på Kristi Himmelfartsdag i
Rorup og på Store bededag i Glim.
Hvis der er rigtig mange konfirmander, så tager vi søndagen efter
i brug i Rorup.
Vi glæder os til at møde jer!

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. Foredrag ved prof. Ove Korsgaard
den 29. april i Rorup sognehus kl. 19.30
umiddelbart efter aftensang i Rorup
kirke kl. 19.00.

RO TIL TRO
Kom og vær med
lørdag den 16. maj kl. 14.00 i Rorup
sognehus.”Du skal reparere verden
med musik”
Sådan sagde Henrik Goldschmidts
gamle farmor til ham, da han var dreng.
Som voksen har Henrik Goldschmidt
erfaret, at musik kan være en genvej til
venskaber, fordi musikkens sprog går
ud over det talte sprog.
Duoen Anders Singh Vesterdahl
og Henrik Goldschmidt er ganske
enestående i dansk musikliv. Besætningen harmonika og obo tilsat
Goldschmidts vokal gør sig i musikforeninger, kirker, spillesteder – kun
fantasien sætter grænser.
Repertoiret er jødisk og arabisk
musik og egne kompositioner sammen
med klassiske værker, Carl Nielsen,
Balkan-musik og danske sange. Singh
& Goldschmidt har de mange forskellige traditioner med sig, og når man
rører i dén musikalske smeltedigel
med talent og kærlighed, bliver resultatet smukt og helt specielt. Musikken
er rytmisk, meget melodiøs og forunderligt rørende. Den taler til hjertet i
sine lange improvisationer og jiddishe
sange, og den gør det vanskeligt at holde fødderne i ro i de glade, udadvendte
dansenumre. Man bliver musisk forført og forlader koncerten med tonale
perlerækker svævende for sit indre øre,
indhyllet i en duft af Balkan, Orienten
og Østeuropa. Kom og vær med den
16. maj kl. 14.00 i Rorup sognehus.

Meditations Gudstjeneste i Glim Kirke
Tirsdag 5. maj kl. 19

Stille musik, lystænding, digte,
salmer og bønner

5

Arrangementer
Rorup / Glim
Befrielsen

Aftenssang og foredrag den 20. maj kl.
19.00 i Rorup kirke og sognehus
I foråret 1945 så langt de fleste danskere
sig selv som frihedskæmpere. Derfor
var det et ubekvemt faktum, at et lige
så stort flertal til ind i 1943 - altså indtil krigen vendte - havde støttet samarbejdspolitikken. Både Frihedsrådet og
de ledende politikere havde brug for
fortællingen om ’hele folkets kamp’
og det billede af Danmark, der gav adgang til sejrsmagternes konference i
San Francisco, hvor FN blev grundlagt.
I bestræbelsen på at skabe sammenhæng i fortællingen blev begrebet ’med
tilbagevirkende kraft’ centralt. En ny
straffelov gjorde bestemte handlinger
strafbare, der oprindeligt havde været
lovlige, og Danmark fik en ny udenrigspolitik - ligeledes med tilbagevirkende
kraft. ’Vi’ havde i virkeligheden været
med blandt de allierede lige siden 1940.
Forfatter og historiker Niels-Birger Danielsen fortæller historien om, hvordan
konsensus-fortællingen om Danmarks
besættelsestid blev til.

Hvad er i grunden
kærlighed?
Aftensang og samtalesalon den 24. juni kl. 19.00 i Rorup kirke og sognehus
Hvor ofte tager vi os egentlig tid til den
gode samtale?
En god samtale kræver tid, nærvær
og frugtbare rammer omkring en gensidig udveksling af fortællinger, tanker
og spørgsmål. Den er som fremkaldervæske, der får konturer der før var
utydelige, til at træde frem. Den gode
samtale kan bringe os længere, end vi
ville kunne komme hver for sig.
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Giv mig ord til mit liv.
Jeg mangler svar.
Og jeg mangler spørgsmål.
(Helle S. Søtrup)
Kom til en aften, hvor dine fortællinger bliver sat i spil med de storefortællinger og hvor vi sammen nærmer
os en forståelse - eller i det mindste
en fornemmelse af, hvad kærlighed i
grunden er.

Du vælger, hvad vi skal synge!

Kaffe, kage & sanghygge.
Kirkens organist sidder ved klaveret.
Tirsdag d. 2. juni kl. 19 i Glim Kirke
Gratis Adgang

Osted / Allerslev & Rorup / Glim sogne

KOM OG SYNG FRA
HØJSKOLESANGBOGEN

Babysalmesang
Kære alle forældre og helt små
børn (ca. 2 – 12 måneder år)
Vi har den glæde igen, at kunne
invitere til babysalmesang i
Rorup, Glim, Osted og Allerslev
kirke. Forløbet er gratis og kører
om tirsdagen kl 9.30 til ca 10.30.
Det er 10 gange i hver kirke og
næste forløb starter den 18. februar kl. 9.30 i Allerslev kirke.
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
men send gerne en lille mail alligevel til Loulou. E-mail: louloueliseholm@ymail.com
Vel mødt til en hyggelig stund
med kaffe og lidt brød til dem, der
ønsker det bagefter sangen.

Minikonfirmander
Rorup / Glim - Osted / Allerslev
Minikonfirmand

3 små forløb
Kære alle forældre og børn i 3. og 4. klasse I år
udbydes der tre små forløb for minikonfirmander i
Osted, Allerslev, Rorup og Glim.
Vær opmærksom på at forløbene er tre forskellige
steder i sognene. Der vil evt. være mulighed for at
blive hentet fra skole. Tilmelding er påkrævet på
kvr@km.dk senest 14 dage før forløbet starter.

1.

2.

3.

4 værkstedsdage

2 værkstedsdage

3 kordage

med afsæt i 4 forskellige Gammel
Testamentelige fortællinger, som
børnene skal arbejde ud fra i
forskellige materialer.Værkstederne
foregår i Munkehuset i Allerslev.
Afsluttes med fernisering på Lejre
bibliotek den 31. marts kl. 17.30.
4 tirsdage fra den 10. marts- 31.
marts kl. 15.00-17.30
v/ billedkunstner
Maria Lau Krogh

med fokus på krop og befrielse - med
udgangspunkt i jødernes udfrielse af
Egypten og med henblik på
befrielsesdagen den 5. maj.
Der arbejdes med relieffer inspireret
af Marc Chagalls malerier.
I sognehuset i Rorup tirsdag den 21
april og den 28. april kl. 14.30-17.00
i sognehuset i Rorup. Fernisering
den 5. maj fra 16.00-17.00.
v/ billedkunstner
Maria Lau Krogh

hvor vi synger sammen og slutter
af med at synge til søndagens
gudstjeneste den 21. juni kl. 10.30
i Allerslev kirke. Koret øver enten i
stalden i Osted eller i munkehuset
i Allerslev alt efter, hvordan
tilmeldingerne falder.
Tirsdag den 2., 9. og den 16. juni
kl. 14.30-16.00.
v/ korleder og sangerinde
Loulou Elise Holm
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19:30 SD
Aftengudstjeneste
20:00
Foredrag *
10:30 SD
Højmesse

Tirsdag den 24. marts

Søndag den 29. marts
Maria Bebudelsesdag

10:00 KVR
Højmesse med konfirmandindskrivning

Søndag den 22. marts
Midfaste søndag
10:30 SD
Højmesse

19:00
Aftensang
& foredrag*

10:00 KVR
Højmesse

Rorup

Onsdag den 18. marts

Søndag den 15. marts
3. søndag i fasten

10:30 SD
Højmesse

Søndag den 8. marts
2. søndag i fasten

Allerslev

19:30
Alsang i Munkehuset,
sangaften med
Camilla Donovan*

10:30 SD
Højmesse

10:30 SD
Højmesse

Osted

Onsdag den 4. marts

Tirsdag den 3. marts

Søndag den 1. marts
1. søndag i fasten

MARTS

9:00 SD
Gudstjeneste

10:00 KVR
Højmesse

SD:
Steen Dilling

KVR:
Karen V. Ringsmose

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

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

sys bjerre
med ba
kirkebladet

* Særlig omtale i

Kirkekaffe
Koncertgudstjeneste
i Glim kirk

19:00
Koncertgudstjeneste*

10:00 KVR
Gudstjeneste*

Glim

Gudstjenester og aktiviteter
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Onsdag den 29. april

Søndag den 26. april
2. søndag e. påske
10:30 SD
Højmesse

10:30 SD
Højmesse

Mandag den 13. april
2. påskedag

19:30 SD
Aftengudstjeneste
med foredrag *

10:30 SD
Højmesse

10:30 SD
Højmesse

9:00 SD
Gudstjeneste

Søndag den 12. april
Påskedag

Søndag den 19. april
1. søndag e. påske

16:00 Laura Lundager
Gudstjeneste

17:00 SD
Gudstjeneste
18:00
Skærtorsdagsspisning *

Fredag den 10. april
Langfredag

Skærtorsdag den 9. april
Skærtorsdag

10:30 SD
Højmesse

Søndag den 5. april
Palmesøndag

Allerslev
19:30
Job, en koncertfortælling*

Osted

Onsdag den 1. april

DeceMbeR
ApRil

19:00 KVR
Aftensang med
foredrag *

10:00 KVR
Højmesse

10:00
Familiegudstjeneste
med spisning *

9:00 KVR
Gudstjeneste

16:00 KVR
Gudstjeneste

9:00 NN
Gudstjeneste

Rorup

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Højmesse

Glim

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

SD:
Steen Dilling

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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17:00 SD - Gudstj.
17:30 Spaghetti &
foredrag *
9:00 SD
Gudstjeneste

Onsdag den 27. maj

Søndag den 31. maj
Pinsedag

Søndag den 24. maj
6. søndag e. påske

10:30 SD
Højmesse

10:30 SD
Højmesse

10:00 Besøg i den jødiske synagoge KBH *

Lørdag den 23. maj

10:30 SD
Højmesse

10:30 SD
Højmesse

Allerslev

10:00 SD Konfirmation
12:00 SD Konfirmation
10:00 Besøg i den jødiske synagoge KBH *

10:30 SD
Højmesse

19:30 Afslutningskoncert i Stalden*

10:00 SD - Konfirm.
12:00 SD - Konfirm.

19:30-21:00
Alsangstævne *

Osted

Torsdag den 21. maj
Kristi himmelfartsdag

Onsdag den 20. maj

Søndag den 17. maj
5. søndag e. påske

Lørdag den 16. maj

Onsdag den 13. maj

Søndag den 10. maj
4. søndag e. påske

Fredagden 8. maj
Store bededag

Tirsdag den 5. maj

Mandag den 4. maj

Søndag den 3. maj
3. søndag e. påske

MAJ

10:00 KVR
Højmesse

9:00 SD
Gudstjeneste

19:00 KVR
Aftensang
19:30 Foredrag *

14:00
Koncert *

10:30 KVR
Konfirmation

10:30 KVR - Konfirm.
12:00 KVR - Konfirm.

Rorup

10:00 KVR
Konfirmation

17:00 KVR
Højmesse

19:00 KVR
Meditationsgudstjeneste - Ro til Tro

9:00 SD
Gudstjeneste

Glim

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

SD:
Steen Dilling

KVR:
Karen V. Ringsmose

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

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

Gudstjenester og aktiviteter

Rorup

Glim:
24. marts kl. 19.00
26. maj kl. 19.00

10:30 TDJ
Højmesse
osted:
19. marts kl. 19.00
16. april kl. 19.00
28. maj kl. 19.00
18. juni kl. 19.00

AlleRslev:
12. marts kl. 17.00
14. april kl. 17.00
11. maj kl. 17.00
4. juni kl. 17.00

Glim

Allerslev

19:00 KVR Aftensang
og samtalesalon *

9:00 TDJ
Gudstjeneste

10:00 KVR
Højmesse

19:00 KVR
Sangaften

10:00 KVR
Højmesse

Glim

Osted

RoRup:
11. marts kl. 17.00
12. maj kl. 17.00
10. juni kl. 17.00

Søndag den 5. juli
4. søndag e. Trinitatis

Juli

Søndag den 28. juni
3. søndag e. Trinitatis

Onsdag den 24. juni

10:30 TDJ
Højmesse

10:00 KVR
Højmesse

Rorup

10:00 KVR
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

Søndag den 14. juni
1. søndag e. Trinitatis

10:00 Endagstur til
kristne og hedenske
helligsteder *

10:30 TDJ
Højmesse

Allerslev

9:00 KVR

10:00 Endagstur til
kristne og hedenske
helligsteder *

Lørdag den 13. juni

Søndag den 21. juni
2.søndag e. Trinitatis

19:30 Sangaften om
genforeningen*

10:30 TDJ
Højmesse

Osted

Tirsdag den 9. juni

Søndag den 7. juni
Trinitatis søndag

Tirsdag den 2. juni

Mandag den 1. juni
2. pinsedag

Juni

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

SD:
Steen Dilling

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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At tale så klart,
enfoldigt og forståeligt
som muligt
Biskop Hans Øllgaard (1888-1979)
skrev for mange år siden en lille artikel
i Præsteforeningens Blad, ”Lidt om at
prædike”, som var en gengivelse af en
tale, han havde holdt ved Fyens stiftskonvent i 1958. Her læser man bl.a.:
”Når et menneske kan høre Gud tale til sig i evangeliet, kan han med sine
menneskeord give det videre til andre,
- og det under kan ske, at andre gennem disse ord hører evangeliet. Det er
at prædike”. Han henviser til nogle ord
hos Grundtvig om, hvad en prædiken
er: At prædike er ikke at skrive med
pen og blæk, men i åndens kraft, med
levende røst at forkynde troens ord.
Øllgaard fortsætter: ”Det er i sin orden, at der i en prædiken er udlægning
af teksten, historiske oplysninger, forklaring af indholdet i kirkens særlige
ord; men hovedsagen, som gør talen til
prædiken, er, at der er en direkte tale
til mennesker til mennesker, om hvad
evangeliet vil ham. – Solstrålehistorier,
sentimentale vendinger, omtrentlige
og upræcise ord, udtrådte klichéer har
ingen plads i en prædiken. At prædike stiller rent menneskeligt de største
krav til os om arbejde og flid”.
Disse ord står for mig – i al deres enkelhed og dog med dybder – som noget
af det bedste, der er sagt om præstens
arbejde med prædikenen. Og jeg må
tilstå, at det efter mere end 34 år som
sognepræst og med snart 1500 prædikener på bagen ikke er blevet nemmere
med årene søndag efter søndag at være
betroet prædikenembedet.

Fra den 1. marts (1. søndag i fasten)
til og med den 31. maj (Pinsedag) er
jeg af biskoppen over Roskilde stift
og Den danske Præsteforening blevet
bevilget studieorlov til at trænge længere ind i den kunst af prædike. Mine
studier skal ikke handle om at skrive
en prædiken, skal ikke handle om alle
de forberedelser og overvejelser af den
ene eller anden art, som går forud for
at skrive en prædiken. De skal handle
om at holde en prædiken.
Det er et emne, som i flere år har
optaget mig. Hvordan holde, fremføre, foredrage en prædiken? De fleste præster har for vane at tage deres
omhyggeligt udarbejdede manuskript
med sig op på prædikestolen, hvorfra
de – i større eller mindre grad – oplæser, hvad de i studerekammeret har
nedfældet af mere eller mindre kloge
betragtelser. Sådan har også jeg gjort i
mange år. Det giver en stor tryghed, en
slags sikkerhedsfornemmelse at have
papir på, at man siger noget rimeligt
fornuftigt og i hvert fald gennemarbejdet til den menighed, som har kaldet
én til at forkynde Guds ord.
Forarbejdet skal være i orden. Tag
blot et koryfæ som J.P. Mynster, vor
kirkes primas fra 1834 til 1854. Han
var biskop i en af de mest turbulente
perioder af Danmarkshistorien. Mynster begyndte sin karriere som sognepræst i Spjellerup på Sydsjælland og
giver et levende indtryk af sin første
præstetid i ”Meddelelser om mit Levned”, hvor han bl.a. skriver:
Jeg havde hidtil, naar jeg prædike-

de, havt Papiret for mig, skiønt som
kortsynet, ikke kunnet benytte det,
men det var dog en Tilflugt, dersom
jeg skulde gaa i staa, og maaske kunde jeg i Tiden, naar jeg havde memoreret mindre strengt, være kommet i Vane at see for meget ned deri
-….Lykkeligvis var der paa ingen af
mine Prædikestole nogen Bogstol,
og da jeg skammede mig ved som
ung Mand at skulle behøve, hvad
mine Formænd som gamle Mænd
ikke havde behøvet, vilde jeg ingen
lade anbringe, og vænnede mig derved til at prædike aldeles frit.
Det er på flere måder nogle interessante meddelelser. Mynster havde
som ung, uerfaren præst ikke tiltro
til, at han kunne prædike uden krykker, dvs. uden manuskript. Han vidste,
at der var en forventning om, at præsten øvede sig i at memorere, huske sin
prædiken, og at han – som de fleste
andre – engang imellem forsømte denne øvelse. Han blev tvunget til at forberede sig ordentligt, memorere sine
nedskrevne ord på nogenlunde samme
måde, som en skuespiller får lært sine
replikker – af det simple faktum, at
han ikke havde noget sted at anbringe
sit manuskript på prædikestolen. Den
var nemlig ikke udstyret med en bogstol.
Bogstolen – det er den lille læsepult,
der er anbragt på prædikestolen, og
som vender ud mod menigheden. Jeg
har aldrig tænkt over, at den ikke altid
har været der og i alle kirker. Kan man
uddrage noget om tidligere tiders præ13

dikenpraksis ved at undersøge, hvornår prædikestolene er blevet udstyret
med en bogstol?
Man må lære at kravle, før man kan
gå. Det gælder endog for en J.P. Mynster, som i øvrig nogle år senere skrev
Bemærkninger om den Konst at prædike, hvor han stærkt går i rette med
”den Foragt for det mundtlige Foredrag”, som kommer af, at man har villet gøre prædikenen til undervisning.
Han mener, at foredraget – altså den
måde, prædikenen holdes på – har en
førsterangsbetydning for hele prædikenens virkning.
Ja, at holde prædiken er noget andet
end at holde lærde foredrag, at holde
skolestue. Enhver talerstol er udstyret
med en læsepult. Er det ikke et rimeligt krav, at man med erfaringen lærer
at lægge det skrevne ord til side og taler frit og direkte til sine tilhørere? Enhver ved jo nok, hvor meget bedre en
tale virker – ikke altid, men oftest; det
kommer ret meget an på indholdet! –
når politikeren eller taleren ved onkel
Børges runde fødselsdag ikke står og
læser sin gribende tale op fra et papir
fra ende til anden, men taler frit og i
øjenkontakt med sit publikum.
Det er i al sin enkelhed, hvad mine
forårsstudier skal handle om. At få
frimodighed til befri sig fra et manuskript – og måske give andre lyst og
mod til at gøre det samme. For det
kræver dybest set mod. Mod til at så
at sige at kaste sig i højderne uden sikkerhedsnet.
Mine studier vil vise sig at blive både tilbageskuende og fremadrettede.
Tilbageskuende i den forstand, at det
vil være nyttigt og lærerigt at se på,
hvordan man prædikede i gamle dage.
Har du, kære læser, lagt mærke til, at
der står et timeglas på prædikestolen? Fire kvarterglas, så menigheden
kunne følge med i, om præsten over14

holdt Christian 5.s lov om, at præsten
ikke måtte prædike længere end en
time. Og at præsten heller ikke måtte
medbringe manuskript, koncept på
prædikestolen. En hel time uden manuskript! Hvordan var det dog muligt?
Det kræver et meget stort forarbejde,
ikke mindst en meget klar disposition
inde i hovedet og en hel uges træning.
Præstens prædiken er siden
1700-tallet blevet kortere og kortere. I
1900-tallets begyndelse prædikede de
fleste kun i en halv time. Det er nok de
færreste præster, der i vore dage prædiker mere end 12-15 minutter – selv
med et medbragt manuskript som
krykker. Man skal være opmærksom
på, at prædikenen nemt kan blive
længere, når man ikke holder sig til
et manuskript. Der er tanker, associationer, der melder sig undervejs. Det
kan levendegøre fremstillingen, hvis
det gøres med forstand. Men man skal
passe på, at associationerne ikke løber
af med én, så talen bliver ustruktureret
og ufokuseret.
Det fremadrettede ligger i, at man
kunne overveje, om det ikke var på tide
at genopdage de gamle retoriske dyder.
At løsrive sig fra det skrevne ord åbner nemlig muligheder for tale direkte
med mennesker om, hvad evangeliet
om Jesus Kristus vil prædikanten – og
dermed forhåbentlig også hans tilhørere. Uden mellemled så at sige. Hvilket absolut ikke er det samme som at
overlade arbejdet til Helligånden!
Det kræver – som antydet - langt
mere forarbejde at tale frit end at læse
op. Vi skal igen lære at tale så klart,
enfoldigt og forståeligt som muligt.
Det sætter menigheden pris på. Jeg har
en idé om, at hvis man prædiker uden
manuskript, så tvinges man helt automatisk til at tale mere enkelt og klart.
Det er i hvert fald idealet. Problemet
med mange prædikener kunne være,
at de vil have for meget med, at de ikke

er fokuserede nok – me det resultat,
at lytterne hurtigt mister interessen
og slet ikke kan huske budskabet, når
præstens Amen har lydt.
Den i visse perioder foragtede retorik er ved at blive genopdaget i disse år.
”Veltalenhed” har i lang tid ikke været
i højsædet på taler- og prædikestolen,
men er blevet betragtet som blot floromvundne, tomme ord og besynderlige fagter. Christian Bastholm skrev i
1775 sit store værk om ”Den geistlige
Talekonst”, som i sin samtid blev meget rost, men som sidenhen er blevet
latterliggjort. Delvis med rette. Men
hans ærinde var faktisk påskønnelsesværdigt: at lære præsterne at prædike på en måde, så menigheden blev
grebet og kunne huske, hvad der blev
sagt. Mine studier handler slet og ret
om formidling. Det nytter ikke noget,
at præsten har noget vigtigt på hjerte,
hvis ingen gider at høre efter. Det er vel
enhver offentlig tales formål: at gribe
og bevæge.
Nogle præster har genopdaget forrige slægters prædikenkunst. I Sverige,
hvor jeg som regel befinder mig, når
jeg har fri, har jeg oplevet, at præsterne
er længere fremme i skoene i dén henseende. Også i vores eget land er der
prædikanter, som ikke bruger deres
manuskript på prædikestolen. Og som
engang imellem prædiker fra gulvet.
Det sidste har både sine fordele og
ulemper, og dét kunne nok også være
værd at undersøge nærmere. Jeg er tilbøjelig til at mene, at en prædiken skal
holdes på prædikestolen, men at der
kan være situationer, hvor man med
god mening kan træde ned på gulvet.
Da jeg for mange år gik på Pastoralseminariet, beskæftigede man sig stort
set ikke med prædikenens formidling.
Det er heldigvis blevet bedre. Vore
dages studerende får gennem øvelser
kendskab til, hvordan man formidler
et budskab uden at skulle læse et ma-

nuskript op. Det er en udfordring for
de fleste. Men øvelse gør som bekendt
mester. Det kunne være spændende at
studere, hvordan svenskerne griber deres praktiske præsteuddannelse an.
Med andre ord: jeg glæder mig til
at høre på andre end mig selv! Det kan
være nok så nyttigt og nødvendigt – i
sig selv. Kunne man så også blive lidt
klogere på dét at prædike, er det rent
win-win. Jeg vil derfor benytte de
kommende tre måneder på at høre
andre svinge Ordets sværd. Samt læse
nogle af de bøger, der er skrevet om
emnet. De findes vist ikke på vort eget
modersmål. Men så må man jo ty til
fremmede tungemål. Amerikanerne
har gjort en del i ”preaching without
notes”. Og hvad med tyskerne? De forsker jo med største grundighed i alt
muligt, så det skulle da undre mig, om
der ikke er noget at hente dér.
Kan jeg så virkelig bruge hele tre
måneder på sådanne studier, som et
menighedsrådsmedlem forundret og
vantro spurgte mig? Ja, det tror jeg
sagtens, at jeg kan! Men jeg er ked af,
at jeg ikke skal konfirmere mine unge
venner i år. Vi har haft det godt sammen, synes jeg. Dog er jeg fuld af fortrøstning. For jeg har fuld tillid til, at
min vikar under studieorloven, Steen
Dilling, vil passe embedet til alles tilfredshed. Han præsenterer sig selv nedenfor. Tag godt imod ham.
Vi ses 2. pinsedag
i Osted kirke kl. 10.30.
Torsten Dam-Jensen

Steen Dilling
præsenterer sig selv
Jeg har tidligere præsenteret mig selv i
Kirkenyt i forbindelse med vikariater i
Rorup-Glim. Da jeg i tre måneder fra
1. marts 2020 vikarierer for Torsten
Dam-Jensen i Osted-Allerslev, præsenterer jeg mig igen.
Jeg stammer fra København, nærmere bestemt Utterslev-Brønshøj. Jeg
er student (matematisk-fysisk) fra Efterslægtselskabets Skole (i daglig tale
’Efterslægten’; i vore dage er det ’HFcenteret på Efterslægten’).
Mine universitetsstudier har ligget inden for matematik (jeg er cand.
scient.), religionsvidenskab og teologi (jeg er cand. theol.). Det meste af
mit arbejdsliv har været som lærer på
Himmelev Gymnasium i matematik
og religion. I 2013 blev jeg ordineret til
præst.
En periode, jeg ofte tænker tilbage

på, var, da jeg aftjente værnepligt som
u-landsfrivillig i Tanzania. Jeg var
matematiklærer på Dar es Salaam
Technical College, som nærmest svarede til vores HTX. Jeg sluttede mig
naturligvis i den periode til Tanzanias
evangelisk-lutherske kirke. Nærmere
bestemt var det den internationale
lutherske menighed i Dar es Salaam,
dvs. den engelsksprogede menighed
med mange nationaliteter. Vi delte
kirkebygning (den gamle tyske kirke,
skænket af kejseren i den tyske kolonitid før Første Verdenskrig) med den
langt større lokale swahili-sprogede
menighed.
Siden den tid husker jeg altid på, at
Den hellige, almindelige kirke, som vi
bekender os til, ikke kun er en dansk
eller europæisk størrelse; den er verdensomspændende.
Steen Dilling
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Arrangementer
Osted / Allerslev
Aftengudstjeneste

Tirsdag den 24. marts er der aften
gudstjeneste i Osted kirke kl. 19.30
med efterfølgende sogneaften i
Stalden. Foredragsholder er Rita
Nielsen, der er sjælesørger og som
i en årrække har været ansat på et
hospice. Hun vil tale om: Livsmod
i sorgen - at være forladt og leve videre.

Alsang i Munkehuset

Onsdag den 4. marts kl. 19.30 indbydes til sangaften i Munkehuset ved Allerslev kirke. Det er organist Camilla
Britt Donovan, der vil lede aftenen.
Det er i år 75 år siden, at den tyske
besættelse af Danmark sluttede. Spil
Dansk markerer dette officielt fra 1.
maj og resten af året med forskellige
fællessangsarrangementer rundt i hele
landet. Men vi tyvstarter i Allerslev og
lader aftenen tage udgangspunkt i krigens Alsang.
Alsang blomstrede under besættelsen, hvor tusindvis deltog i stævner,
hvor man sammen sang fædrelandssange for at bekræfte sammenhold og
nationalfølelse. Det første stævne afholdtes i Aalborg d. 4. juli 1940 efter

svensk og norsk forbillede. Via radio
og aviser bredte der sig en alsangsbølge i hele landet, og den 14. august 1940
havde et alsangsstævne i Fælledparken
i København 80.000 deltagere.
Helt så mange kan vi nok ikke samle; men sangaftenerne plejer at være
godt besøgt, og Allerslev menighedsråd håber også denne gang, at mange
vil have lyst til at synge med. Man
behøver ikke have en god eller stor
sangstemme. Eneste forudsætning for
at deltage er lyst og nysgerrighed til
at synge kendte og ukendte sange og
salmer sammen med andre. Der vil
naturligvis også være afsat tid til, at
deltagerne kan ønske sange selv.
Alle er velkomne. Der er gratis adgang.

Bliv indsamler til årets indsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp til fordel for verdens fattigste
Indsamlingen foregår i år søndag den 8 marts med
mødested på Osted efterskole. Der vil fra kl. 9.30 være
mulighed for at indtage et lille morgenmåltid, inden turen
ud på ruterne starter kl. 10.00.
Hvis du vil være indsamler i 2020, vil det være en stor
hjælp for os, hvis du vil gå ind og forhåndstilmelde dig på

Blivindsamler.dk
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Sammenkomst
i Stalden

Skærtorsdag den 9. april afholdes
den traditionelle sammenkomst i
Stalden efter gudstjenesten i Osted
kirke kl. 17.00, hvor der serveres
lammekølle med flødekartofler. Efter spisningen vil der blive holdt et
foredrag om Osteds historie. Foredragsholder meddeles senere.
Tilmelding skal ske til Alan
Bohn på tlf. 26 15 32 11 eller alanbohn28@gmail.com senest den 1.
april.

Aftengudstjeneste

Onsdag den 29. april kl. 19.30
i Allerslev Kirke med efterfølgende
foredrag om Jødedommen ved Steen
Dilling.

Folkekirkens
Nødhjælps
landsindsamling

2020

Foredrag om jødedommen og deltagelse i en
synagogegudstjeneste

Job - en koncertfortælling i Allerslev kirke
Onsdag den 1. april kl. 19.30
I romanen JOB (fra 1930), der omtales
som en klassiker indenfor jødisk litteratur, omskriver den østrigske forfatter
Joseph Roth Det Gamle Testamentes
beretning om ”En mand ved navn Job
fra landet Uz” til en fortælling om en
almindelig, russisk-jødisk skolelærer
ved navn Mendel Singer. Om de frygtelige ulykker der rammer ham, om
hans fromhed, om hans tvivl og om
belønningen, som venter den troende.
Job er i fortællingen ikke nogen
bibelsk patriark, snarere en antihelt,
som man kender den f.eks. hos en
Woody Allen. I sin søgen efter et bedre
liv lykkes det Mendel at emigrere til
Amerika. Det forjættede land. Mendel
Singer må da snart indse, at Amerika
blot gentager de hidtidige lidelser nu
blot som the american way. Det går fra
skidt til værre. Som i Biblens historie
om Job skal Mendel fratages alt, inden
han får det dobbelt igen.
Fortællingen afsluttes med en stumfilmsagtig, tragikomisk optimisme.
Mendel Singer halvt Charlie Chaplin
halvt den gammeltestamentlige Job,
forsoner sig med sin skæbne og med
sin Gud, som måske, måske ikke har
skænket ham den.
Romanen er blevet bearbejdet og
forkortet til en koncertfortælling.

Den omgives med den jødiske musik,
klezmermusikken, - en musik, der i sin
trods, er utrolig tapper og livsbekræftende og bærer en optimisme i sig, der
næppe overgås af nogen anden musik.
Netop derfor er det fortælleforstærkende at bringe den, altså musikken,
lige ind i midten af fortællingen om
JOB. Udover en række traditionelle
klezmernumre indgår også numre
som ”If I were a rich man” og Chaplins:
SMILE. Teksten er hjertegribende og
stærkt humoristisk, emnet til trods.
Her i vores koncertfortælling bliver
Job gjort levende af vores allesammen
karismatiske Nis Bank-Mikkelsen, og
ikke mindst gennem den musik vi lader ham blive en del af! Medvirkende
er:
∙ Nis Bank-Mikkelsen: Suveræn
bibeloplæser. Omvandrende
blanding af ”Aladdin”, Bellmann
og Rytter
∙ Jens Schou: Soloklarinettist med
en særlig svaghed for klezmermusikkens melankoli og livsglæde.
∙ Anders Singh Vesterdahl: Fantastisk harmonikaspiller, med
verdensmusik som sit speciale.
Selv verdensformat. Centralt
medlem af The Middle East Peace
Orchestra.
Aftenen arrangeres af Osted og Allerslev menighedsråd.
Alle er velkomne ved denne koncertfortælling. Der er gratis adgang.

Onsdag den 29. april og
lørdag den 23. maj
Onsdag den 29. april indleder Steen
Dilling med en kort gudstjeneste i Allerslev Kirke kl. 19.30, og derefter holder han et foredrag om jødedommen i
Munkehuset. Den historiske sammenhæng mellem den jødiske og kristne
påske vil blive betonet. Foredraget er
også oplæg til en tur til Københavns
Synagoge lørdag den 23. maj, hvor vi
deltager i en sabbats-gudstjeneste om
formiddagen. Som de fleste ved, er der
strenge
sikkerhedsforanstaltninger
omkring synagogen, så vi skal tilmeldes som gruppe. Tilmeldingen sker
med navn og adresse ved foredraget,
og man skal medbringe kopi af billedlegitimation (har man selve legitimationen med, tager vi en kopi). Legitimationen skal også medbringes ved selve
synagogebesøget. Vi aftaler samtidig
det nøjagtige tidspunkt, hvor vi mødes ved Nørreport Station, hvorfra vi
går til synagogen. Lidt besværligt, men
det lønner sig! Har man ikke prøvet
det før, skal man benytte chancen til
at opleve den helt særlige verden, en
sabbats-gudstjeneste er. Kan man ikke
deltage i udflugten, kan man dog stadig med udbytte deltage i foredraget.
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Arrangementer
Osted / Allerslev
Alsangsstævne i Osted
Mandag den 4. maj kl 19.30-21.00 afholdes Alsangsstævne i Osted som en
markering af 75-året for befrielsen.
Alsang er betegnelsen for en rækkes
fællessangstævner, der fandt sted under den tyske besættelse af Danmark
under 2. verdenskrig. Til stævnerne
samledes tusindvis af deltagere om at
synge fædrelandssange for at give udtryk for sammenhold mod besættelsesmagten.
Vi tager traditionen op for at markere befrielsesjubilæet og for samtidigt
at markere, at sammenhold og fællesskab stadig er vigtigt for alle i Osted.
Vi mødes i Hallen på Osted Fri- og
Efterskole og synger fra Højskolesangbogen. Undervejs vil der være vidneberetninger fra befrielsen. Der vil være
mulighed for at købe kaffe/te/kage
samt øl/vand.
Arrangører: Osted Fri- og Efterskole, Osted Skole, Osted gymnastik forening og Osted idrætsforening, Osted
Sognemenighed, Osted handel, Osted
Bylaug, Osted Kulturhus, Osted Frikirke og Osted Valgmenighed.
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Afslutningskoncert med
Fyraftenskoret i Stalden
Onsdag den 13. maj kl. 19.30
vil Fyraftenskoret runde sæsonen af
med en hyggelig aften med musik,
korsang og fællessang. En uformel
koncert i Stalden vil byde på eksempler fra årets arbejde, vekslende med
instrumentale indslag og gode sange,
alle kan synge med på.
Fyraftenskoret er vokset støt de sid-

ste år og har nu ca. 30 medlemmer.
Koret hører under Osted og Allerslev
kirker. De ledes af organist Camilla
Donovan. Koret deltager i udvalgte
gudstjenester i kirkerne, og ved Lejre
kommunes årlige fælles korkoncert,
for alle kommunens kor. I weekenden
efter koncerten skal koret synge ved
indvielsen af Istidsruten i Lejre.
Aftenen arrangeres af menighedsrådene. Der er gratis adgang, og alle er
velkomne.

Besøg i
Den jødiske Synagoge

Familiegudstjeneste
i Osted Kirke

Lørdag den 23. maj
Besøg i den jødiske synagoge i Krystalgade som opfølgning på foredraget om
Jødedommen. Turfører: Steen Dilling.
Deltagerne sørger selv for at komme til
synagogen i Krystalgade.
Endelig besked om det præcise
tidspunkt og om de praktiske forhold
i forbindelse med besøget vil blive givet ved mødet efter aftengudstjenesten
den 29. april.

Onsdag den 27. maj er der familiegudstjeneste kl. 19.30 i Osted Kirke
med efterfølgende sammenkomst i
Osted Kulturhus (spaghetti-aften).
Hans Jørgen Lych Larsen fortæller
historier fra den gamle grænse, Kongeågrænsen, og om danskheden i Sydslesvig. (i anledning af 100-året for
Genforeningen).

Sangaften om
genforeningen i Stalden
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 indbydes til sangaften i Stalden ved Osted
kirke. Det er organist Camilla Britt
Donovan, der vil lede aftenen. I juni
1920 blev Sønderjylland genforenet
med Danmark efter 56 års tysk herredømme. Det vil vi markere og fejre
ved denne sangaften. Der vil naturligvis også være afsat tid til, at deltagerne
kan ønske sange selv.
Sangaftenerne plejer at være godt
besøgt, og Osted menighedsråd håber
også denne gang, at mange vil have lyst
til at synge med. Man behøver ikke
have en god eller stor sangstemme.
Eneste forudsætning for at deltage er
lyst og nysgerrighed til at
synge kendte
og
ukendte
sange og salmer sammen
med
andre.
Alle er velkomne. Der er
gratis adgang.

Éndagsbustur
Lørdag den 13. juni
Éndagsbustur til kristne og hedenske
helligsteder i Hornsherred og Nordsjælland, bl.a. besøg på Eskilsø (muligvis), museet Færgegården ved Frederikssund, Æbelholt kloster m.m. Turen
udgår fra Osted Kirke kl. 8.00. Turleder Hans Jørgen Lych Larsen. Pris pr.
deltager kr. 400 inkl. frokost og kaffe.
Tilmelding til Hans Jørgen L. Larsen på lychlarsen@hotmail.com eller
48415691.

Menighedsrådsvalg 2020
Der skal være valg til folkekirkens omtrent 1700 menighedsråd i år. Men ikke et helt almindeligt et af slagsen.
Menighedsrådsvalget 2020 er nemlig det første med en ny
valgform, som blev vedtaget af Folketinget i 2018 efter et
grundigt udvalgsarbejde.
Der er ca. 12.000 menighedsrådsmedlemmer i Danmark.
Til sammenligning er der ca. 2.500 medlemmer af landets
byråd. Menighedsrådsvalget er med den nye valgform
tilpasset den virkelighed, som ved det seneste ordinære
menighedsrådsvalg i 2016 gjorde sig gældende i mere end
97 procent af sognene. Nemlig at der sjældent er behov for
at gennemføre et afstemningsvalg, som man kender det fra
kommunal- og folketingsvalg.
Fremover sker valget som udgangspunkt på valgforsamlinger i de enkelte sogne den 15. september 2020. Valgforsamlingen er et offentligt møde med åben debat mellem
kandidaterne, hvorefter et nyt råd vælges ved skriftlig,
hemmelig afstemning. Senest fire uger efter offentliggørelse af resultatet er der mulighed for at kræve et traditionelt
afstemningsvalg ved at indlevere en eller flere kandidatlister med stillere.
12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle
sogne. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og
antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
15. september 2020: Valgforsamling - På valgforsamlingen
afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af
kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig,
der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig
afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og
stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg.
1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder,
og arbejdet kan gå i gang for det nye hold.
Mød op på orienteringsmødet og hør om det spændende
arbejde i dit lokale menighedsråd.

Navne & adresser

Osted / Allerslev kirker

Rorup / glim kirker:

SOGNEPRÆST:

SOGNEPRÆST:

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.

Karen Vinther Ringsmose
Tlf. 46 49 71 37. Mobil 21 20 71 37
E-mail: kvr@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

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

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

Osted menighedsråd:

Glim Menighedsråd:

Rorup Menighedsråd:

Formand: Alan Bohn, tlf. 26 15 32 11.
Næstformand: Hans Høyer, tlf. 46 49 75 11.
Kontaktperson: Hans Høyer.
Kirkeværge: Aino Lybæk, tlf. 29 70 99 14.

Formand: Wilhelm Thorst, tlf. 20 94 32 04.
Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen, tlf. 46 48 10 42.
Kontaktperson: Ane Stallknecht, tlf. 21 66 54 17.

Allerslev Menighedsråd:

Personale ved Rorup
og Glim kirker:

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. 46 48 20 81.

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

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

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

Hjemmesider:

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

Osted / Allerslev:

Steen Dilling - vikar for Torsten Dam Jensen
fra den 1. marts til den 31. maj.
Tlf. 46 19 48 58 / 50 57 75 47
Træffes efter aftale. Mandag fri.

