KIRKENYT
osted, allerslev, rorup og glim sogne

December 2021 - April 2022

INDHOLD:
Side 2-3:	Hvor er spiritualiteten
i kristendommen?
Side 4-12:	Arrangementer
i Rorup/Glim
Side 13-16:	Fælles kalender
Side 17:	Ny graver i Allerslev kirke
Side 18-22:	Dengang landhusmoderen
regerede
Side 23-26:	Arrangementer
i Osted/Allerslev
Side 27:	Babysalmesang
Side 27:	Minikonfirmander

om bladet
Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup
og Glim sogne udkommer normalt tre
gange om året. Denne gang dækker bladet
december 2021 - april 2022
Arrangementer og gudstjenester annonceres med forbehold for ændringer.
Hold øje med sogn.dk.
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:
Anders Jahnsen - ny graver i Allerslev kirke
Foto: Kurt Bierbum
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Konfirmanderne ligger og lytter til musik i kirkerummet.

Hvor er spiritualiteten
i kristendommen?
Ordet spiritualitet deler virkelig vandene, og kan få nogle op ad stolene
– enten fordi de vil forsvare deres ret
til at blive i forståelsen og forstandens
sprog – eller fordi de vil være med og
bliver draget af, hvad det spirituelle er.
Og det kan findes mange steder og i
mange situationer. Det kan være til en
yoga-time, under en gudstjeneste, i naturen eller andet. Fælles for dem, som
drages, er ønsket om at gøre erfaring
med det guddommelige – en erfaring
som opstår i stilheden og følelsernes
sprog.
Og hvor møder vi det så i kristendommen?
Under bøn, lystænding, nadver, i
stilheden, i fællessangen, i ordet, i naturen…
Jeg ser en overdådig solopgang og
overvældes af noget, der er meget større end mig. Jeg fornemmer det. Gud og
mennesker er forbundet. Erfaringen
af Gud kan være helt ligetil, hvis man
lukker op:
”I hvert solglimt Gud er nær, og vor
glade morgensang fornemmer” (Ingemann, DDS. 747)
Vi kan ikke vide det. Det kan ikke
måles og vejes. Men det kan fornemmes. På samme måde handler det ikke
om anatomi, men netop om fornemmelse, når Jens Rosendahl i min yndlingssalme i DDS. 28 skriver:
”De dybeste lag i mit hjerte er længsel, umådelig stor”
Han skriver om en længsel, som vi
ikke kan begribe med forstanden, men
vi kan fornemme den. De dybeste lag
udtrykker noget, som vi genkender,
men næppe kan fatte eller gribe, men
det er overvældende stort.
Gud som skabende og opretholden-

de, og samhørigheden med os og naturen viser sig også tydeligt i Hans Anker
Jørgensens salme, DDS. 369, som vi
bliver glade af at synge, da melodien er
opløftende og let:
”Du som gir og liv og gør os glade…
du som åbner bøgehækkens blade”
Opstandelsen kan næsten føles
på egen krop, når vi sammen ved en
begravelse synger DDS. 754, Jakob
Knudsens:
”Se nu stiger solen af havets skød…
jeg vil ånde luften i fulde drag”
Spiritualiteten – eller nærheden med
Gud findes der, hvor du bliver lille, og
noget andet bliver stort (Gud). Det kan
ske på alle mulige tidspunkter og i alle
mulige situationer, men jeg vil fremhæve bønnen. Når du beder til Gud,
så lægger du noget fra dig over i noget
større (Gud). Nogle siger endda, at det
starter med bøn. Beder du – så kommer troen. Du skal altså ikke vente på
at finde tro for at bede. Bare kom igang.
Hjertet er det vigtigste i kristen
spiritualitet. Ved at give hjertet plads
skubber vi den almindelige jeg-centrerede selvoptagethed i baggrunden og
giver plads til relation (Gud?) – plads
til kærlighed (Gud?) – dvs. medfølelse,
hengivenhed, tillid, omsorg. Gennem
hjertet forholder Gud sig direkte. Derfor synger vi fx med Grundtvig i DDS.
303:
”Byg dit tempel i vort bryst”
Jeg fremhævede bønnen og vil også
afsluttende nævne nadveren, som med
velsignelsesordene henvender sig således:
”Du som selv er til stede iblandt os
med al din kærligheds rigdom… og
bor ved troen i vore hjerter”.
Karen V. Ringsmose
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RO til TRO
Glim Kirke den 4. januar 2022, kl. 19.00.
Vi har Ro til tro i Glim kirke, der er en meditativ gudstjeneste,
som i samspil mellem ro, lys, opbyggelige ord og stille musik,
byder på rum for refleksion, eller måske netop rum
for at stå stille et øjeblik og give slip.
Ro til tro er et åndehul.

Arrangementer
Rorup / Glim
Helligtrekonger,
Nytårsparade og
familiegudstjeneste
Søndag den 2. januar kl. 10.00
i Glim Kirke
Hvad betyder det egentlig at være vis?
De Hellige tre konger var vise. Vise
mænd fra Østerland. Men hvad det vil
sige, bliver vi klogere på ved en stjernefestlig familiegudstjeneste, søndag den
2. januar kl. 10.00 i Glim kirke. Kom
og vær med sammen med en masse
skønne spejdere, som vil holde fanen
højt på denne dag.

Gudnathistorier
Onsdag den 26. januar
kl. 17.00
inviterer Rorup kirke alle børn og
barnlige sjæle på aftensmad i sognehuset kl. 17.00 med efterfølgende Gudnathistorier i kirken. Ta’ pyjamassen
på og bamsen under armen, så tænder
vi stearinlysene og fyrer op under
stemningen. Vi slutter af med en
godnatsang senest 18.30, så alle kan
komme hjem i seng i ordentlig tid.

5

Queen

Fællessangsgudstjeneste
Glim Kirke den 1. februar 2022, kl. 19.00.

En festlig og anderledes gudstjeneste hvor Queens skønne sange har erstattet salmerne.
Sammen skal vi synge sange som Bohemian Rhapsody, We Will Rock You,
The Show Must Go On, Somebody to love og flere andre.

Medvirkende:
Sangerinde Gitte Degn,
Pianist Kasper Daugaard
Præst Jens Fogh.

Arrangementer
Rorup / Glim
Margrethe den 1. en heltinde i
danmarkshistorien
Foredrag i Rorup
sognehus onsdag
den 23. februar
kl. 19.00 ved
Hans Jørgen
Lych Larsen
Der er få statuer af hende - færre end
hun egentlig fortjener - Margrethe den
1. Dog ses hun nu ridende ud af Roskilde ved Ros Torv, midt på Københavnsvej. Hun har fornyelig fået lavet en film
om sig, hvor filmen især fokuserede på
konflikten i hende mellem at være mor
og så også at være den øverste ansvarlige for de tre riger Danmark, Norge og
Sverige. Filmen fortæller én historie og
Hans Jørgen Lych Larsen vil fortælle
sin historie om sin heltinde - Margrethe den 1. - fuldmægtig frue og husbond og riget af Danmarks formynder,
som blev hendes titel i 1387 efter sønnen Olufs død i Falsterbo. Hans Jørgen
Lych Larsen bor i Lejre og er formand
for Lejre Historiske Forening.

Det er så yndigt
at følges ad…
i hvert fald en del
af tiden
Onsdag den 23. marts kl. 19.00 i
sognehuset med afslutning i kirken
ved Ane Øland Bækgaard
På denne aften skal det handle om den
store kærlighed. Den kærlighed de
fleste længes efter at opleve, den kærlighed de fleste nyder at leve i og den
kærlighed, som også udfordrer os, når
vi skal leve tæt med hinanden.
Ane Øland Bækgaard (sognepræst
og uddannet PREP leder) vil sammen
med os sætte fokus på, hvordan vi passer på vores parfold, mens vi stadig
elsker hinanden. Vi skal tale om det,
der kan være udfordrende i et parfold i
vores tid og hvordan vi kan sørge for at
passe på den kærlighed vi har.
Med udgangspunkt i tanker fra

PREP (kommunikationskursus for
par, læs mere på familieudvikling.
dk), skal vi se nærmere på, hvordan
vi sørger for, at det bliver ved med at
være yndigt at følges ad, i hvert fald det
meste af tiden. Hvordan kommunikationen mellem os ikke drukner i praktiske aftaler og gøremål, men at nysgerrige og omsorgsfulde samtaler også
er en del af vores kommunikation.
Til sidst slutter vi i kirken med en
stille stund hvor vi skal høre nogle af
de største tekster om kærlighed.
Aftenen er for jer der snart skal
giftes. Jer der lever i parforhold eller
ægteskab uanset alder. Jer der har små
børn og trænger til at være kærester og
jer der bare gerne vil have en hyggelig
aften sammen.
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Glim Kirke den 1. marts 2022, kl. 19.00.

Ved koncerten i Glim Kirke spiller pianisten
Christina Bjørkøe værker af Carl Nielsen og
Fanny Mendelssohn, samt uddrag af værket
Animal Universe, som rummer nyskrevne
etuder af danske komponister.
Forfatteren Niels Hav læser digte fra bogen
“Øjeblikke af lykke”, om eksistensens
inderste grundstof.
Koncerten i Glim kirke er led i Øjeblikke af
Lykke Touren, som bringer parret rundt i landet
med musik og poesi.

Arrangementer
Rorup / Glim
Fastelavn
Søndag den 27. februar
fejres der Fastelavn i Rorup. Spejderne
er med, og det bliver festligt. Der meldes mere ud om dette arrangement på
sogn.dk, facebook og i avisen. Hold
øje!

Opstandelse
Konfirmanderne har arbejdet med opstandelse. Hvad betyder det at opstå?
Det har vi snakket om ud fra nogle
tekster bl.a. Søren Huss’ sang Et hav
af udstrakte hænder, bibelfortællingerne Kvinden fra Nain og Vennerne
som bar deres lamme ven hen til Jesus
og novellen Valget af Iben Krogsdal. Vi
har talt en smule om påske og opstandelsessymboler: Forårsblomsten, solopgangen osv. Vi har ligget i kirken og
hørt musik og vi har snakket om liv og
død, Om opstandelse i livet og det at gå
rundt i livet og være død. Og om livet
efter døden. Hvordan kan vi forestille
os det?
Og til sidst har vi arbejdet i ler. Lavet relieffer over opstandelse. Det har vi
gjort sammen med keramiker og kunstner Nana Andersen. Vi har samlet reliefferne så de danner et smukt kors, som
man straks ser når man træder ind i
sognehuset i Rorup. Tak til konfirmanderne for et godt stykke arbejde!
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Glim Kirke den 5. april 2022, kl. 19.00.

Velkommen til vores nye organist

Den 5. april kl. 19.00 sætter han

Ranko Kozuh som er 58 år,

sig ved klaveret i Glim kirke og alle

bor på Amager sammen med

er velkommen til at være med når

Evelina og har en søn på 25.

vi synger sammen fra den nye

I hverdagen er han ansat som

højskolesangbog.

IT- konsulent i Boligkontoret DK.
Hans fritidsinteresser er familie,
kultur, rejser og natur.
Han kan lide alle musikgenrer.

Arrangementer
Rorup / Glim

Videnskab og tro:
Mod- eller
med-sætninger?
Aftensang i Rorup
onsdag den 27. april kl.19.00
ved Johan P. Uldall Fynbo
Johan Fynbo er astrofysiker. Og så tror
han på Gud. Denne aften i sognehuset
tager han os med på sin rejse fra småbondesøn fra Koldingegnen til professor ved Niels Bohr Instituttet. Dernæst
vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og fortælle kort
om, hvad han arbejder med inden for
astronomien. I løbet af aftenen dykker vi
ned i spændingsfeltet mellem tro og videnskab. For hvordan kan en astronom,
med al den viden, han har om universet,
big bang og galakser stadig fuldt ud være
et troende menneske? Kom og hør, hvordan det hænger sammen.

Himmelske dage
Sæt kryds i kalenderen den 26.-29. maj
2022, hvor der er kirkefestival i Roskilde. Roskilde fyldes af sang og musik,
koncerter, foredrag, talks, samtale-

middage, teater, højtideligheder, gudstjenester og meget mere. Programmet
kan findes på www.himmelskedage.dk
Vi ses i Roskilde!

Ny organist
Ranko Kozuh.
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Koncertgudstjeneste
Med Sara Futtrup

Glim kirke
Nyskrevne sange

D. 3 maj 2022

Kl. 19.00

Kendte sange

Naturens Kræfter

Stemningsmættede sange med nordisk tone i et lyrisk akustisk lydunivers
og meditativt islæt, der passer til et kirkerum med højt til loftet
og plads til eftertænksomhed.
Sara Futtrup synger for og spiller sammen med musikerne Jonas Berg ( piano),
Lundager Jensen
Eva MallingLaura
( kontrabas),
Lars Lundgaard ( trommer) og violinist Andreas Bernitt.
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Onsdag den 26. januar

Søndag den 23. januar
3. s. e. Helligtrekonger

Lørdag den 22. januar

Søndag den 16. januar
2. s. e. Helligtrekonger

Søndag den 9. januar
1. s. e. Helligtrekonger

Tirsdag den 4. januar

Søndag den 2. januar
Helligtrekongers søndag

Lørdag den 1. januar
Nytårsdag

10:30 TDJ
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

16:00 TDJ
Bobler og kransekage

9:00 TDJ

Fredag den 31. december
Nytårsaften

10:30 TDJ
Højmesse

Lørdag den 25. december
Juledag

12:00 Birgit Melgaard
14:00 TDJ

10:30 TDJ
Højmesse

16:00 TDJ

Fredag den 24. december
Juleaften

Allerslev

Søndag den 26. december
2. juledag

17:00 TDJ

Torsdag den 23. december
Lillejuleaften

Osted

17:00
Aftensang med
spisning og Gudnathistorier for børn og
barnlige sjæle*

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Højmesse

9:00 KVR

13:30 KVR
16:30 KVR
Julegudstjeneste

15:00
Julegudstjeneste

Rorup

11:00 KVR
Lørdagsdåb

9:00 TDJ
Gudstjeneste

19:00 KVR
Ro til tro

10:00 KVR
Familiegudstjeneste/
nytårsparade*

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

Gudstjenester og aktiviteter

10:30 TDJ
Højmesse

Søndag den 6. februar
Sidste s. e. Helligtrekonger

Osted:
Torsdag den 20/1
Torsdag den 24/2
Torsdag den 24/3
Torsdag den 28/4

Allerslev:
Torsdag den 13/1

Rorup:
Onsdag den 12/1
Onsdag den 9/2
Onsdag den 9/3
Tirsdag den 12/4

Glim:
Tirsdag den 18. januar
Tirsdag den 5. april

Fastelavn
9:00 TDJ
Yderligere info senere* Gudstjeneste

10:00 KVR
Højmesse

19:00 Queen
fællessangs
gudstjeneste*

10:00 KVR
Højmesse

Glim

Søndag den 27. februar
Fastelavns søndag

9:00 TDJ
Gudstjeneste

10:00 KVR
Højmesse

Rorup

19.00
Foredrag i Rorup
sognehus om
Magrethe den 1.*
10:30 TDJ
Højmesse

9:00 KVR
Gudstjeneste

10:30 TDJ
Højmesse

Allerslev

Onsdag den 23. februar

Søndag den 20. februar
Septuagesima
10:30 TDJ
Højmesse

19:00
"Badehotellet"*

Torsdag den 3. februar

Søndag den 13. februar
Septuagesima

19:30
Orienteringsmøde
til udfyldningsvalg i
Osted menighedsråd*

19:30
Ølsmagning De syv dødssynder*

Tirsdag den 1. februar

Søndag den 30. januar
4. s. e. Helligtrekonger

Torsdag den 27. januar

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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Torsdag den 7. april

Tirsdag den 5. april

Søndag den 3. april
Mariæ Bebudelsesdag

Søndag den 27. marts
Midfaste

Onsdag den 23. marts

Søndag den 20. marts
3. søndag i fasten

19:30 Kirkehøjskole om "Tidehverv"
i Stalden*

10:30 TDJ
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

Søndag den 13. marts
2. søndag i fasten

16:00
Koncert med
Bo Nielsen Trio*
19:30
Kirkehøjskole om
Rasmus Sørensen
i Munkehuset*

10:30 TDJ
Højmesse

Søndag den 6. marts
1. søndag i fasten

Allerslev

Onsdag den 9. marts

19:30
Afholdelse af valgforsamling til udfyldningsvalg i Osted
menighedsråd

Tirsdag den 1. marts

Osted

9:00 TDJ
Gudstjeneste

19:00
Aftensang i Rorup om
Kærlighed

10:00 KVR
Højmesse med
konfirmanderne

10:00 KVR
Højmesse

Rorup

19:00 Fællessang med
vores nye organist
Ranko Kozuh ved
klaveret*

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Højmesse med
konfirmanderne

19:00
Klassisk koncert i
Glim kirke med digt
oplæsning: Øjeblikke
af lykke

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
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Onsdag den 4. maj
19:30 Koncert
med Louise Kjær og
Anders Havshøj

9:00 TDJ
Gudstjeneste

Søndag den 1. maj

Tirsdag den 3. maj

19:00 Aftensang i
Rorup om kristendom
og videnskab*

10:00 KVR
Familiegudstjeneste

9:00 KVR
Påskegudstjeneste

10:00 KVR
Skærtorsdags
gudstjeneste

Rorup

Onsdag den 27. april

10:30 TDJ
Højmesse

10:30 TDJ
Højmesse

Mandag den 18. april
2. påskedag
9:00 KVR
Gudstjeneste

10:30 TDJ
Højmesse

9:00 TDJ
Gudstjeneste

Søndag den 17. april
Påskedag

Søndag den 24. april
1. søndag efter påske

16:00 LLJ
Passionsgudstjeneste

17:00 TDJ
Nadvergudstjeneste

10:30 TDJ
Højmesse

Allerslev

Fredag den 15. april
Langfredag

Torsdag den 14. april
Skærtorsdag

Søndag den 10. april
Palmesøndag

Osted

19:00 Kirkekoncert
med Sara Futtrup i
Glim kirke*

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Påskegudstjeneste

16:00 KVR
Langfredags
gudstjeneste

10:00 KVR
Højmesse

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

Mit navn er
Anders Jahnsen,
og jeg er ny graver
ved Allerslev Kirke

Jeg har en baggrund som uddannet skovarbejder fra skovskolen i Nødebo. Jeg har arbejdet som gartner siden 2007.
De sidste 4 år har jeg arbejdet som graver.

med at være. Men når vi planter stauder og blomster, bliver
kirkegården endnu smukkere, samtidig med at vi øger levesteder for insekterne, bierne og sommerfuglene.

Privat er jeg gift med Signe. Sammen har vi 3 drenge, og
vi bor på en lille gård lidt udenfor Kamstrup. Det har siden
jeg var dreng været en drøm for mig at få mit eget sted på
landet, så glæden var stor, da vi for 5 år siden flyttede fra
Frederiksberg til Kamstrup.

Jeg interesserer mig for kirkegårdskultur. Især i disse år
sker der mange forandringer på kirkegårdene. Tidligere var
begravelser det mest almindelige, nu er bisættelser det mest
brugte. Det betyder i praksis, at vi oftere har brug for urnegravsteder end kistegravsteder. Det betyder, at der kommer
mere plads på kirkegården. Det ændrer kirkegårdens fremtoning og udseende. Jeg er i mit arbejde meget optaget af,
hvad vi skal bruge den plads til. En mulighed er jo at give
naturen lidt mere plads.

Jeg holder meget af naturen; det har jeg altid gjort. Jeg
interesserer mig særligt for biodiversitet, og det gør sig også
gældende ift. mit syn på kirkegården. Kirkegården er en kulturinstitution, men det er også et stykke natur, hvor tanker
om biodiversitet i min optik også hører hjemme.
Som bekendt er biodiversiteten faldende. I disse år hører
vi om færre insekter, bier, sommerfugle m.m. Fælles er, at
insekterne, bierne og sommerfuglene mangler levesteder,
det være sig vilde blomster, stauder m.m. For mig at se er
dette også et anliggende for kirkegården.
En velholdt kirkegård og øget fokus på biodiversitet behøver ikke at stå i modsætning til hinanden. Allerslev kirkegård fremstår pæn og velholdt, og det skal den blive ved

Ud over naturen er kirkegårdskultur også, at vi har en
flot og imødekommende kirkegård, som er nutidig og er
relevant for dens brugere. Det er naturligt for mig at gå i
dialog med kirkegårdens brugere. Så derfor: hvis I har ideer,
spørgsmål eller kritik, er I meget velkomne til at skrive til
allerslevkirke@tdcadsl.dk eller ringe 23301341 til mig. Men
allerhelst komme ned på kirkegården og få en snak med os,
så vi i samspil kan finde nogle gode løsninger for Allerslev
kirkegård.
På gensyn
Anders
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Dengang
landhusmoderen
regerede
Det kan diskuteres, om præstegården i
vore dage har sin eksistensberettigelse. I
hvert fald er den ikke længere stedet for
sogneaktiviteter – dem har man langt
de fleste steder flyttet over i moderne
sognegårde. Nutidens præstegård er
reduceret til privat bolig for præstefamilien.
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Præstegårdene er dog fortsat ofte ældre og meget store bygninger, som er
bekostelige at vedligeholde, hvorfor
en del præstegårde i løbet af nogle årtier er blevet revet ned eller bortsolgt.
Også her i Lejre provsti er der gennem
årene blevet nedrevet gamle præstegårde, som er blevet erstattet med en
mere tidssvarende beboelse.
I gamle dage spillede præstegården
en helt anden rolle, end den gør i dag.
Den var ikke bare sognets åndelige
centrum, men også en stor og livlig arbejdsplads, der beskæftigede mange
mennesker, primært med produktion
af fødevarer. Præstegårdens storhedstid

var det 19. århundrede. Præstegårdslivet er blevet skildret gennem billeder,
på film og ikke mindst i megen litteratur. Tænk blot på Henrik Scharlings
”Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard” (1862), som emmer af hygge og
duften af ”de gode gamle dage”.
For nogle år siden fik jeg af et af
mine sognebørn foræret bogen ”Anviisning til et velindrettet Landbrug”
(1847). Den er skrevet af en af mine
forgængere i embedet som sognepræst i Osted og Allerslev, Jens Christian Jensen (1806-86).
Pastor Jensen ligger begravet på

Osted kirkegård, og hans gravsten
kan endnu beses. Han kom som sognepræst til stedet i 1846 og tog sin
afsked i 1879, efter at den gamle præstegård, som lå bag kirken, brændte
Sankt Hansaften samme år.
Dengang var præsten bonde. Præstegården var en rigtig bondegård
med stald og lade og køer og grise
og alt, hvad der ellers hører til en sådan bedrift. Præsten og hans familie
– den var som regel stor, for dengang
fik man mange børn – samt den ikke
ubetydelige skare af tjenestefolk i hus
og på mark levede af den jord, som
hørte til præsteembedet.
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For Osteds vedkommende var det
65 tdr. land, hvilket var temmelig meget. Osted-Allerslev hørte dermed til
de ”fede embeder”. Der var nemlig
meget stor forskel på præstegårdsjordens størrelse rundt om i landet
og dermed embedernes økonomiske
forhold. Hvis en præst havde været
heldig med at få et af de fede embeder, blev han der gerne resten af livet.
Der var ingen pensionsalder, så han
kunne blive der, til han døde. Der findes eksempler på, at præsterne blev på
samme sted i 50, 60 eller sågar 65 år,
hvis de var kommet dertil som unge.
Præsten tog sig naturligvis af de ar20

bejdsopgaver, som var knyttet til stillingen. Gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmander etc. Som i vore
dage. Dertil var der et hav af administrative opgaver. Ud over kirkebogsføringen, som foregik med hånd og pen
– man kan stadigvæk finde de gamle
håndskrevne kirkebøger i præstegårdens brandskab – var der en lang
række andre opgaver, som for længst
er forsvundet, såsom koppevaccinering, skudsmålsbøger, indberetninger
til provst og biskop om alt, hvad der
foregik i sognet.
Oven i alt dette kom præstens
funktion som bonde og husfader.

Hver morgen vandrede han ud på sine
marker og anviste sine folk dagens arbejde. Derefter trak han sig tilbage til
sit studerekammer for at administrere
og måske også få læst en fagbog. Der
kom ild i langpiben. Pastor Jensen var
altid forsigtig, når han røg tobak. Især
når han bevægede sig rundt i præstegården, som var stråtækt. Så viklede
han en gennemvædet klud rundt om
pibehovedet – for en sikkerheds skyld.
Alligevel gik det galt. Men det var nu
ikke pastor Jensens skyld.
Inden døre var det imidlertid ikke
præsten, der herskede, men præstekonen. I forne tider var kønsrollerne

Rye præstegård er opført i 1872. Facaden er fin, men bygningen er upraktisk indrettet, og der har været en del problemer
med at bo i den. Det er p.t. planen at opføre en ny præstebolig i samme område og kontorfaciliteter et andet sted.

som bekendt meget klart fordelte. Alle
i familien – naturligvis også børnene
– havde deres praktiske opgaver. Man
var afhængig af hinanden på en helt
anden måde, end vi kender til. Ingen
kunne undværes i det daglige arbejde.
Vigtigst af alle, der havde med præstegården at gøre, var præstekonen.

uden hvilken en gård slet ikke kunne
fungere. Men jeg skal understrege, at
jeg ikke håber, at nogen læser bliver
krænket over den gode pastor Jensens udgydelser, men gøre – som min
egen kone gjorde, da jeg læste dem for
hende – smile overbærende og let hovedrystende.

I pastor Jensens føromtalte bog
findes blandt de mange sider med
anvisninger om jord, grundforbedringer, dyrkningsmetoder, gødning,
husdyr, gården og husholdningen
også et lillesnit om husmoderens, dvs.
landhusmoderens, opgaver. Det er en
smuk og kærlig hyldest til den kvinde,

Vi overlader ordet til pastor Jensen:
At Ægtestandens hellige Stand, som
af Alherren allerede i Skabelsens første
Dage blev indstiftet, da han i Paradises
Have forenede Adam og Eva med hinanden, er en stor og uskatteerlig Velgjerning for Menneskeslægten, hvorved

dens Held fremmes baade i det Timelige og Evige, derom vil ingen fornuftig
Christen tvivle.
At et godt Ægteskab ogsaa for den
hæderlige Bonde er af største Vigtighed og en Herrens Velsignelse, derom
føler han sig vistnok forvisset ikke alene naar han seer, hvorledes hans kjærlige Hustru med trofast Hjerte deler
Livets Fryd og Smerte med ham, men
og naar han i sine stille Tanker vidner
og bekjender, at hun med redelig Velvilje og forstandigt Sind arbeider med
ham under Opfyldelsen af de mange
forskiellige Pligter, som paaligge ham i
hans Stand og Stilling.
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Ja! hvilken christelig Bonde vil vel
tvivle om Sandheden af Herrens Ord:
det er ikke godt, at Mennesket er for
sig alene, jeg vil gjøre ham en Hjelp,
som skal være hos ham; hvilken retskaffen, kjærlig Mand vil vel nægte, at
naar han har Hæder og Velsignelse i sit
Kald, naar alting lykkes og trives for
ham, naar hans Børn voxe op i Tugt
og Herrens Formaning, naar hans Vilkaar Aar for Aar blive bedre, saa maa
han, næst efter at takke Gud, al god
Gaves Giver! ikke alene tilskrive sig
selv, sin egen Flid og Klogskab Alt dette, men han maa og med erkjendtligt
Hjerte vel mindes sin trofaste Hustrus
stille velgjørende Virken.
Vi forudsætter som en nødvendig
Betingelse, at den kloge og stræbsomme Huusfader maatte være forenet
i Ægteskab med en klog og stræbsom
Huusmoder; thi i enhver Stand og i
al sin Virken maa den duelige Mand
understøttes af en duelig Qvinde, hvis
han skal fryde sig ved Livet, og have
nogen ret Løn for sit Arbeide!
Maaske vil den dygtige Huusmoder
smile ved at høre, at vi ogsaa ville blande os i hendes Gjerning, smile idet hun
spørger: om vi da mene, at vi ere klogere
end hun i det Fag hvortil hun er født, i
hvilket hun er oplært, og som hun stedse redeligt har stræbt efter at opfylde?
Men vi ville heller ikke forsøge at raade og veilede Huusmoderen i al hendes Gierning; vi ville ikke begynde paa
at ledsage Qvinden Skridt for Skrid
gjennem Huset under alle de mange
Sysler, som Aaret igjennem paaligge
hende; vi ville hverken skrive en Kogeeller en Farve-Bog, vi ville hverken tale
om Spinden eller Binden, thi dertil fattes os – vi tilstaae det gjerne! – den fornødne Kundskab.
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Vi ville derimod alene i al Korthed minde enhver Huusmoder om, at
dersom hun vil være tro i sit Kald og
et Mønster for sine Lige, dersom hun
i al sin Gierning vil stræbe efter, at
Huusfaderen med Rette skal kalde sit
Ægteskab en Herrens Velsignelse, saa
maa hun først lægge Vind paa Orden
og Reenlighed, thi alt hvad der hører til
Menneskets tinelige Nødtørft af Føde
og Klæder er jo nærmest under hendes
Haand, al Husets indvendige Styrelse
beroer jo fornemmelig paa hende, og
derfor skulle disse Dyder følge hende,
som Skyggen følger Legemet, ved al
hendes Huusholdning og Madlavning,
under al hendes Omsorg for Mand,
Børn og sig selv.
Dernæst maa hun lægge Vind paa
Flid og Sparsommelighed, thi mange
ere de Pligter, som paahvile hende, tidlig og sildig maa hun være paa Færde
baade ude og inde, baade Vinter og
Sommer: som den flittige Bi rastløs flyver frem og tilbage for at fylde Kuben
med Honning, saaledes skal og Huusmoderen med utrættet Flid samle til
Huset; men hun skal ogsaa spare! thi
hvad nytter det at være flittig, dersom Flidens Frugter atter fortæres i
Ødselhed og Overdaadighed, dersom
ikke Alt, hvad der af Saamange letsindigen kaldes Smaat, Ubetydeligt eller
Unyttigt, klogeligen sammenspares og
forvares til det rette Tidspunkt? Uden
Sammenhold og Sparsomhed kan Fliden dog Intet skaffe tilveie til at hjelpe
Børnene, naar de voxe til, eller lædske og trøste de Gamle, naar de Dage
nærme sig, om hvilke vi sige: de behage
os ikke!
Endelig maa Huusmoderen lægge
Vind paa Klogskab og Duelighed, thi
det er ikke nok at have Lyst og Villie til
at røgte sit Kalds Pligter; vi skulle deri-

mod Alle, hver i sin Stand og Stilling,
bruge det Pund Herren har betroet os
og uddanne vore Evner for at vi kunne
blive duelige og dygtige til al god Gjerning; hver Dag skulle vi have et aabent
Øie, et opmærksomt Øre og et villigt
Hjerte til at modtage den Lærdom,
som tilbydes os; og ligesom Ordsproget
siger: det skal tidlig kroges, hvad god
Krog skal blive; saaledes skal og Pigen
samle sine Tanker fra Leeg og Spøg, for
med Flid og Alvor at berede sig til engang, som en klog og duelig Hustru at
betræde sin Ægtemands Dørtærskel.
Thi en daarlig Qvinde kan bringe en
stræbsom Mand til at gaae fra Huus og
Hjem med Bettelstaven i Haanden,
medens derimod en dygtig Qvinde,
saa ofte har hjulpen en fattig og fortrykt Mand paa Fode, saa ofte, selv
ved Siden af en svag, letsindig og uordentlig Huusfader, ha bevaret Gaard
og Gods for Børn og Afkom! Ja! Held
den Mand, som har fundet en saadan
Kone paa Livets Vei, han er lykkelig,
han er velsignet af Gud; thi, sige den
vise Salomon, Huus og Gods arves efter Fædrene, men en fornuftig Qvinde
kommer fra Herren!
Sådan kunne man – mand! – udtrykke sig for næsten 180 år siden,
og det forekommer unægtelig som
et ekko fra en meget fjern fortid. Tiderne har skiftet, og det vil de fleste
nok være taknemmelige for. Familiemønstret har ændret sig. Måske er vi
kommet mere på afstand af hinanden.
Julen er dog stadigvæk en fest, hvor
familien betyder meget. Hvor savnet
af en familie er hårdt. Uanset hvordan
du skal holde jul, vil jeg ønske alle en
glædelig og velsignet jul!
Torsten Dam-Jensen

Arrangementer
Osted / Allerslev

De syv dødssynder –
med ølsmagning
Torsdag den 27. januar kl. 19.30 i
Stalden ved Osted Præstegård
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. Måske
er de mere aktuelle end nogensinde og
truer 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. Mon ikke også han
ledsager smagningen med nogle provokerende og vækkende ord om krænkelseskultur og MeToo?
Tilmelding til arrangementet sker
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.
Arrangementet gennemføres kun
ved mindst 12 tilmeldte.

”Badehotellet”
i Stalden
Torsdag den 3. februar
kl. 19.00
Skuespiller og sanger Morten Hemmingsen kommer til
Stalden i Osted, hvor han vil
fortælle om sin medvirken i tvserien ”Badehotellet”.
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Arrangementer
Osted / Allerslev

Bo Nielsen Trio
Søndag den 6. marts kl. 16
i Allerslev kirke
Allerslev Kirke får søndag den 6. marts
besøg af Bo Nielsen Trio. Trioen består
af Michael Petersen på guitar, Bjarne
Christensen på kontrabas og Bo Nielsen på guitar og sang.
Bo Nielsen står for de fleste af numrene. Hans tekster er en spejling af troens liv, hvor både tro og tvivl, trøst, håb
og kærlighed finder plads. Såvel Skaberen som skaberværket bliver prist i den
klangfulde musik. Akustisk og let.
Repertoiret indeholder ligeledes
fortolkninger af danske sange og sal24

mer. Netop arbejdet med den danske
sangskat har betydet samarbejde, koncerter og cd-udgivelser med bl.a. Vinding/Koppel, Jens Hack m.fl..
Guitarist Michael Petersen samt
bassist Bjarne Christensen er begge
kendt fra den danske musikscene og
indenfor flere genrer. Paul Harrison
Band, Sigurd Barrets trio, Breeze of
Gospel, Unity m.fl. og gennem både
inden- og udenlandsk tourvirksomhed.
Koncerten arrangeres af Osted og
Allerslev menighedsråd. Der er gratis
adgang og alle er velkomne

Sogneudflugt
til Det hellige Land
Optakt onsdag den 9. marts
kl. 19.30 i Munkehuset.
Lørdag den 18. juni 2022 kører kirkehøjskolebussen atter ud i det sydsjællandske landskab. Vi skal blandt
mange andre spændende steder også
besøge et andet centrum for en stærk
vækkelsesbevægelse, nemlig, stationsbyen Haslev, der indtil 1860-erne var
en lille landsby, Hasle.
Pris for turen er 300,- kr. (inkl. frokost og eftermiddagskaffe). Tilmelding
sker ved at sende en mail til rejseleder

Hans Jørgen Lych Larsen: lychlarsen@
hotmail.com og ved at indbetale beløbet på reg. 2280 konto 5960 002 635.
Husk navn(e) og arrangement.
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. Det sker onsdag
den 9. marts kl. 19.30 i Munkehuset.
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Arrangementer
Osted / Allerslev
”Tidehverv” Hvad er det?

Udfyldningsvalg
I Osted sogn

Torsdag den 7. april kl. 19.30 i
Stalden ved Osted Præstegård

Den hidtidige menighedsrådsformand, Alan Bohn, er fraflyttet
Osted sogn og er udtrådt af menighedsrådet. Den nye formand og
næstformand er hhv. Hans Høyer
og Gitte Preisler Petersen.
Som ny kirkeværge udenfor rådet er valgt Hjarne Bjergager Jensen, som er tidl. formand for Osted
menighedsråd.
Da menighedsrådet p.t. mangler
to medlemmer for at være fuldtalligt – dertil kræves seks valgte
medlemmer – udskrives der såkaldt udfyldningsvalg.
Tirsdag den 1. februar og tirsdag den 1. marts, begge gange kl.
19.30 i Stalden, afholdes hhv. ori-

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.
Man kan høre hende i Stalden
ved Osted Præstegård torsdag den
7. april 2022 kl. 19.30. Der er gratis
adgang, og tilmelding er ikke nødvendig.
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enteringsmøde og valgforsamling.
Indkaldelse og dagsorden vil senere blive bragt på hjemmesiden, i
dagspressen og ved opslag.
Et forhåbentlig fuldtalligt Osted
menighedsråd skal under alle omstændigheder kun sidde frem til 1.
søndag i Advent 2022, da det nuværende menighedsråd er valgt for
en 2-årig periode. Så til efteråret
skal vi igen have valg.
På den anden side har det den
fordel, at man som nyt menighedsrådsmedlem kun binder sig for
nogle måneder. Så man kan altså
’snuse’ til, hvad det vil sige at være
menighedsrådsmedlem uden at
skulle forpligte sig så længe.

Koncert i Osted Kirke
Onsdag den 4. maj kl. 19.30
Onsdag den 4. maj gæster violinisten
Louise Kjær Hyrup og klarinettisten
Anders Havshøj Osted kirke. Her vil
de sammen med Fyraftenskoret og Camilla Donovan give en spændende og
meget varieret koncert. Med valget af
4. maj, vil vi naturligvis mindes befrielsen, og en del af musikken vil være
kendte danske sange sunget ved befrielsen og under besættelsen.
Der vil også være mulighed for at høre den franske komponist Darius Milhauds Trio for violin, klarinet og klaver
op. 157b. Et stykke musik fra mellemkrigstiden, der er skrevet som et frit
musikstykke; men alligevel knyttet an
til 1. verdenskrig. Milhaud var klassisk
uddannet komponist og nyklassicist;
men han var også jazzmusiker, og brugte jazzen som inspiration i sine værker.

Udover dette vil både kor og solister
spille og synge aktuel musik.
Louise Kjær Hyrup er uddannet fra
Det Jyske Musikkonservatorium i 2000
hos Professor Tutter Givskov. Efter 2
års studier på Royal College of Music i
London endte hun i København i 2002,
hvor hun fik en plads i Tivolis Promenadeorkester. Hun har assisteret i Copenhagen Phil, Det Kongelige Kapel, og
har siden 2015 spillet på Det Ny Teater
hvis besætningen indeholder violiner.
Anders Havshøj er uddannet fra
Nordjysk Musikkonservatorium og Det
kgl. Danske Musikkonservatorium i
klarinet og ensembleledelse. Han spiller i forskellige orkestre som f.eks. Danmarks Underholdningsorkester og Den
kgl. Livgardes Musikkorps.
Koncerten arrangeres af Osted og
Allerslev menighedsråd. Der er gratis
adgang, og alle er velkomne.

Fælles arrangementer
Osted / Allerslev - Rorup/Glim

Minikonfirmander
Kære alle forældre til børn i 3.
og 4. klasse

Baby
salme
sang
Kære alle forældre med helt små børn (ca. 2 – 12 måneder)
Vi har den glæde igen, at kunne invitere til babysalmesang
i kirkerne.
Lige nu er det om mandagen kl. 12.00 til ca. 13.00 i Rorup
sognehus. 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 eller
fars favn) og vugger til sidst til en lille sang.

I år udbydes der små forløb
for minikonfirmander i Osted,
Allerslev, Rorup og Glim.
Forløbene vil finde sted forskellige steder i sognene og på
forskellige ugedage, så det kan
lade sig gøre at være med for
så mange som muligt uden at
være nødt til at droppe andre
fritidsaktiviteter. Vi arbejder
på at lave et mini-korforløb og
forskellige værksteder.
Yderligere information vil blive
sendt ud på Aula, facebook,
hjemmeside og i lokalavisen.
Så hold øje!
Med venlig hilsen
præsterne

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. Det er ganske gratis
og alle er velkommen.
Tilmelding er ikke bindende, men send gerne en lille mail
alligevel til Loulou: louloueliseholm@ymail.com
Vel mødt til en hyggelig stund med kaffe og lidt brød
bagefter sangen til dem, der ønsker det.
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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: Hans Høyer, tlf. 40 17 75 11
Næstformand: Gitte Preisler Petersen
Kontaktperson: Hans Høyer
Kirkeværge: Hjarne B. Jensen,
tlf. 46 49 82 83 / 51 19 46 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

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

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: Ranko Kozuh, tlf. 40 33 51 77
Kirkesanger: Nicholaj Siltan, tlf. 26 14 62 01

Gravermedhjælper: Torben Larsen
Graver ved Allerslev Kirkegård:
Anders Jahnsen, 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

HJEMMESIDER:

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

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

