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OM BLADET
Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og
Glim sogne udkommer normalt tre gange
om året. Denne gang dækker bladet
november 2022 - februar 2023
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:
Vintersolopgang i Osted.
Foto: Torsten Dam-Jensen
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Er du ensom?
Jeg synes, at man som præst, skal have en
præst. Det er jeg så heldig at have. Min præst
hedder Karsten Møller Hansen og er præst
ved Tårnby kirke. Jeg bad ham for nylig om at
skrive en tekst til et online magasin for præster.
Jeg synes teksten blev så god, at det ville være
ærgerligt, at der ikke var flere der fik glæde
af den. I samme åndedrag vil jeg benytte
muligheden for at reklamere for en bog, som
han og forfatter Thomas Lagermand Lundme
netop har udgivet. Den er en korrespondance
imellem forfatteren og præsten og hedder
’Du må ikke blive væk’.
Karen Vinther Ringsmose
Der står en kiste, men der er helt tomt
i kirken. Bortset fra organisten og bedemanden som har sat sig på bageste
række. Solens stråler rammer kisten
gennem vinduet, den blå himmel, der
er helt stille, ingen blomster, ingen tårer. Han blev 84 år. Døde på plejehjemmet. En varm morgen vågnede han bare ikke. Vi ledte efter pårørende, men
vi fandt ikke nogen. Sådan er det nogle
gange. Vi synger Dejlig er jorden. Det
er trist. Det ved jeg folk vil sige. Men
sådan behøver det ikke at være. Engang var han en lille dreng, han havde
fødselsdag, første skoledag, han blev
forelsket, en dag hvor det styrtregnede var der en, som tog ham i hånden,
han scorede det afgørende mål og var
spændt da han begyndte på sit nye

arbejde. Måske har han haft et vidunderligt liv. Fyldt af spændende ting, af
mennesker og nye steder, af rejser og
venskaber. Jeg ved det ikke. Men jeg
forestiller mig det. De er bare alle døde eller et andet sted i verden og kunne
ikke komme til kirken. Vi klarer den
uden. Han har sikkert også været ensom. Det har han. Måske mest til sidst.
Jeg lægger min hånd på kisten. Jeg ved
ikke hvorfor.
Jeg har aldrig mødt et menneske,
som ikke også er ensomt. Jeg ved, jeg
også er ensom. Lige meget hvor mange
mennesker jeg har i mit liv. Som tænker på mig. Som er der for mig. Selv i
det kærligste ægteskab, selv med familie og venner; der er også altid en
afstand, noget vi kan tabe og kun selv

sidde tilbage med tabet af, et eller andet vi ikke selv kan få fat på, noget andre heller ikke kan nå i os. Et hulrum
på bagsiden af hjertet. Jeg tror ikke, jeg
er den eneste, som pludseligt, mellem
alle dem jeg elsker, kan føle mig udenfor, uforstået, fremmed. Og så trækker
jeg mig, fordi den tydelige afstand, jeg
selv bevirker, er mindre svær at være i
end den afstand, hvor man burde være
så tætte at ikke en tanke kan komme
imellem os. Jeg gør mig ingen illusioner; jeg ender også alene i en kiste.
Nogle gange kan jeg allerede nu forestille mig, hvordan det må være. Men
du tror jo på Gud. Ja, det gør jeg, det
trøster mig, men nogle gange er det ikke nok.
Er vi mere ensomme nu end nogensinde før? Det kan godt være/måske/
det kan godt se sådan ud. Vi taler meget om ensomhed. Det er godt at tale
om. Men kan det være, at vores ensomhed smitter, at det er blevet for nemt
at sige, at man er ensom? Det tror jeg
virkelig ikke. Det virker til, at der godt
kan gå lidt inflation i stres og angst, at
man for hurtigt kan komme til at definere sig selv som syg, når 10-årige børn
siger de er stressede, så har de måske
lært ordet lidt for godt, men der er ikke
nogen, der siger, de er ensomme, hvis
de ikke er det. Jeg tror mere, at vi nu
siger, at vi er ensomme, fordi vi bliver
spurgt, fordi vi har mulighed for at sige det, fordi det ikke længere er skamfuldt at sige det højt. Naboen er det også, og kollegaen, og min bror, sammen
er vi ensomme.
Jeg elsker at være alene, vælger det

gerne, men ensom er noget andet, det
har jeg ikke lyst til at være. Ensomhed
kan være livsødelæggende. For nogle
fylder den alt. Der er kun den. Her skal
vi hjælpes. Men for de fleste af os er
den der bare, som en del af livet, som et
vilkår, som en underjordisk flod gennem dale, under bjerge. Ensomhed er
ikke en sygdom, den skal ikke behandles, den er ikke forkert. Der er kun en
ting at gøre; dele den. Og glemme den.
Leve sammen, være i gang med det
liv, vi er blevet givet, og mens vi er i
gang med det, midt i det hele - pludseligt og uventet, et glimt – kan andre
mennesker få os til at glemme, at vi er
ensomme. Når folk spørger mig, hvor
Guds Rige er, svarer jeg; lige dér. Når

folk spørger mig, hvorfor de skal gå i
kirke, svarer jeg; for dele Guds Rige en
times tid.
Da Dejlig er jorden var sunget, kiggede jeg op. Midt i kirken sad der en
ældre kvinde. Hendes blik var sløret.
Jeg kunne ikke se, hvor hun kiggede hen. Det var som om, hun sad lige
dér og samtidigt var hun også et andet
sted. Orglet tonede ud. Hun rejste sig,
gik op til kisten, stod ved siden af den,
jeg stod på den anden side. Hun smilte
til mig. Jeg smilte til hende.
Af Karsten Møller Hansen
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Arrangementer
RORUP / GLIM

Alle Helgen

Syng julen ind

Nytårsparade

søndag den 6. november

Onsdag den 14. december
kl. 17.00

Søndag den 8. januar
kl. 10.00

er der Alle Helgens gudstjenester rundt
omkring i landets kirker. I Glim er det
kl. 10.00 og i Rorup kl. 15.00. Gudstjenesten skaber Gennem oplæsning af
navne på dem som døde i det forgangne år, bønner, ord og lystænding giver
gudstjenesten plads til at mindes dem,
vi savner.

Juletræstænding
Vi mødes ved juletræet
i Rorup fredag den 25.
november kl. 16.00.
Her tænder vi lyset og synger sammen.
Efterfølgende er der glögg og æbleskiver i sognehuset.

Julejazz
i Glim Kirke
Tirsdag den 6.
december kl. 19.00
spiller Jens Hartmann og
Nicholaj Siltan julejazz. De
medbringer unge overraskelser undervejs.
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inviteres børn og voksne indenfor i
præstegården, hvor vi skal synge julesange. Vi synges og føres af lys over i
sognehuset, hvor vi slutter af med risengrød.

Fællessang –
kom og syng med
Tirsdag den 3. januar
kl. 19.00
mødes vi i Glim kirke og synger sammen. Du vælger hvad vi skal synge og
organisten sidder klar ved klaveret.

er der festlig familiegudstjeneste i
Glim kirke kl. 10.00. Spejderne plejer
at holde fanen højt denne dag til stor
glæde for alle der kommer!

Fastelavn
søndag den 19. februar
kl. 10.00

Kan du gætte hvem jeg er? Igen i år inviteres hele familien til fastelavnsgudstjeneste i Rorup.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller og spas på
gårdspladsen. Kom og vær med!

Rotiltro
Gudnathistorier
for børn og
barnlige sjæle
Onsdag den 8. februar
kl. 17.00

Der er Ro til tro i Glim kirke
tirsdag den 7. februar kl. 19.00
Temaet er Kyndelmisse

inviterer Rorup kirke på aftensmad
i sognehuset og efterfølgende Gudnathistorier og sang i kirken. Vi slutter senest kl. 19.00, så alle kan komme
hjem i seng i ordentlig tid.

Hvorfor synge
nye salmer?
Aftensang i Rorup kirke
den 18. januar kl. 19.00
Organist og kirkemusiker Martin Lys
holm Hornstrup vil præsentere en
række nye salmer og indgå i en samtale
om hvad der gør en salme god . Kom
og syng med!
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11.00 TDJ
ingen

Lørdag den 19. november
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 20. november
Sidste søndag i kirkeåret

8.45 – ca. 17.00
Morgenmad i Munkehuset. Udflugt til
København*
9.00 TDJ

Lørdag den 26. november

Søndag den 27. november
1. søndag i Advent

Fredag den 25. november

Torsdag den 24. november

10.30 TDJ

Søndag den 13. november
22. søndag e. Trinitatis

10.30 TDJ

10.30 TDJ

-

16:00
Juletræstænding*

10:00 KVR
Højmesse

19.30
Leif Davidsen i
Stalden*

Mandag den 7. november

ingen

15:00 KVR
Alle Helgensgudstj*.

16:00 TDJ

14:00 TDJ

Søndag den 6. november
Alle Helgens Dag

Rorup
18:30-20:00
Foredrag i Rorup
Sognehus ved Emil
Saggau*
NB: Tidpunkt af hensyn til valgaften

Allerslev

Tirsdag den 1. november

Osted

Koncert med Natalia
Gordeyeva, ukrainsk
violinist*

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Alle Helgensgudstj.*

Glim

sogn.dk

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

*S
 ærlig 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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10.30 TDJ

Søndag den 4. december
2. søndag i Advent

16.00
Koncert*

Søndag den 11. december
3. søndag i Advent

10.30 TDJ
14.00 TDJ
9.00 TDJ
10.30 TDJ

-

Lørdag den 17. december
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 18. december
4. søndag i Advent

Fredag den 23. december
Lillejuleaften

Lørdag den 24. december
Juleaften

Søndag den 25. december
Juledag

Mandag den 26. december
Sankt Stefans Dag

Lørdag den 31. december
Nytårsaftensdag

Onsdag den 14. december

-

Onsdag den 7. december

Tirsdag den 6. december

-

Lørdag den 3. december
Dåbsgudstjeneste

Osted

16.00 TDJ

ingen

10.30 TDJ

16.00 TDJ

17.00 TDJ

ingen

11.00 TDJ

10.30 TDJ

19.30
Sangaften i Munkehuset*

ingen

11.00 TDJ

Allerslev

10:00 KVR

9:00 KVR
10:00 KVR
Gudstjeneste
på flere sprog

15:00 + 16:30
Julegudstjeneste

9:00 TDJ
Gudstjeneste

17:00
Syng julen ind i
præstegården*

19:00
Julekoncert*

10:00 KVR
Højmesse

Glim

13:30

15:00
Julegudstjeneste

10:00 KVR
Højmesse

Rorup

sogn.dk

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

*S
 ærlig 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 TDJ
Gudstjeneste

ingen
10.30 TDJ

Søndag den 22. januar
3. søn. e. Helligtrekonger

Søndag den 29. januar
Sidste søn. e. Hellig3kgr.

Onsdag den 18. januar

ingen

10.30 TDJ

19:00
Aftensang*

10:00 KVR
Højmesse

10:00 KVR
Højmesse

10.30 TDJ

Søndag den 15. januar
2. søn. e. Helligtrekonger

ingen

10:00
Nytårsparade,
familiegudstjeneste*

10.30 TDJ

ingen

Glim

Søndag den 8. januar
1. søn. e. Helligtrekonger

ingen

Rorup
19:00
Vi synger sammen*

10.30 TDJ

Allerslev

Tirsdag den 3. januar

Søndag den 1. januar
Nytårsdag

Osted

sogn.dk

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

*S
 ærlig 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
ingen

Søndag den 26. februar
1. søndag i fasten

Søndag den 5. marts
2. søndag i fasten

OSTED:
Onsdag den 2/11
Onsdag den 18/1
Onsdag den 15/2

10.30 TDJ

ingen

10.30 TDJ

ingen

10.30 TDJ

19:00
Koncert med Sisters
of Mercy*

9:00 TDJ
Gudstjeneste

10:00 KVR
Højmesse

19:00
Ro til Tro kyndelmisse*

Glim

GLIM:
Tirsdag den 8/11

10:00 KVR
Højmesse
Konfirmanderne står
for gudstjenesten

10:00
Fastelavnsgudstj.*

17:00
Gudnathistorier
for børn*

Rorup

RORUP:
Onsdag den 16/11
Onsdag den 7/12
Onsdag den 11/1

Allerslev

ALLERSLEV:
Torsdag den 10/11
Torsdag den 8/12
Torsdag den 12/1
Torsdag den 9/2

ingen

Søndag den 19. februar
Fastelavns Søndag

Tirsdag den 7. marts

10.30 TDJ

16.00
Koncert*

Søndag den 12. februar
Søndag Seksagesima

Onsdag den 8. februar

Tirsdag den 7. februar

Søndag den 5. februar
Søndag Septuagesima

Osted

sogn.dk

Med forbehold
for ændringer!!
Hold øje på

*S
 ærlig 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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Fra den gamle kirkeog kirkegårdsprotokol
Inde i præstegårdens brandskab befinder sig – udover kirkebøgerne, som går
helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, og som i øvrigt for længst er blevet
digitaliseret, så enhver med computer
kan sidde derhjemme og gå på opdagelse – nå, inde i brandskabet befinder
sig den gamle kirke- og kirkegårdsprotokol, som nok er et studie værd.
Hvis man har slige tilbøjeligheder,
kan man måske ligefrem få gåsehud,
når man bringer denne gamle protokol frem i dagens lys. Den slidte brune
indbinding holder endnu sammen på
ethundredeoghalvtreds nummererede
sider.

Det bliver for alvor interessant,
når man læser protokollens første side, dens såkaldte autorisation eller
dåb, kunne man sige. Her har en embedsmand, hvis navn er ulæseligt,
på biskoppens vegne – dengang hed
biskoppen over Sjællands stift H. L.
Martensen – den 12. marts 1862 indviet protokollen til ”Kirkesynsbog for
Ousted Kirke i Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt”
Herefter følger en nøjere beskrivelse af Osted kirke. Man læser, at den
tilhører grevskabet Ledreborg. At den
er bygget af granit og mursten og har
tegltag. Der står nogle linjer om alteret,

Osted 1806

døbefonten, prædikestolen, våbenhuset, og hvad der ellers hører en kirkebygning til. Alt nedskrevet med sirlig
hånd, som man skal bruge megen tid
på at tyde.
Efter en detaljeret inventarliste
kommer en fortegnelse over ”den Kirken tilhørende Kirketiende”. Altså en
liste over, hvor meget de på listen anførte sognebørn skulle betale til kirkens vedligeholdelse samt tilskud til
biskop og sognepræst. En tredjedel til
hvert formål og altså en slags økonomisk oversigt. Penge skulle der jo også
dengang til, så kirke og kirkegård kunne fremstå i ordentlig stand.
11

Den nuværende redskabs- og toiletbygning
Det er mestendels gårdmænd, som
står anført. 31 fra selve Osted by, resten fra Osager (14), Bregentved (eller
Bregnetved, som det senere kom til at
hedde), Mannerup, Kastholm, Langvadshus, Bondeskov, Ørnebjerghus,
Borupgaard, Johnstrupgaard (bemærk
stavningen) og Purrehus. Ved hver tiendeydende er anført et matrikelnummer. Gad vide, om nutidens tilflyttere
ved, hvor alle disse lokaliteter ligger?
Endelig er vi fremme ved protokollens egentlige formål. Hvert år siden
1862 er der ført optegnelser over det
lovbefalede syn af Osted kirke. Hvem
foretog disse syn? Det var jo før menighedsrådenes tid. Af underskrifterne
fremgår det, at blandt deltagerne har
været domprovsten fra Roskilde og en
repræsentant fra kirkeejeren (Ledreborg) samt sognepræsten. Sidstnævnte var Jens Christian Jensen, som var
sognets præst i 33 år – fra 1846 til 1879,
hvor den gamle præstegård brændte,
hvorefter han tog sin afsked i en alder
af 73 år. Han orkede ikke at skulle byg12

ge ny præstegård, men flyttede til Frederiksberg, hvor han døde i 1886. Dengang fortsatte de fleste præster, til de
døde. Om ham og alle de andre præster kan man læse mere i min bog ”En
snes præster og to præstegårde” (1999).
Men hvorfor nu bruge tid på at stave sig igennem en gammel protokol,
når andre ting forekommer mere relevante i en travl hverdag? Årsagen til
min interesse i denne sag skal søges i
et aktuelt projekt, som Osted menighedsråd har arbejdet med i lang tid:
en helhedsplan for Osted kirkegård
og etableringen af nye graverfaciliterer på samme. På billedet kan man se
den lille bygning, opført omkr. 1960,
indeholdende ganske utidssvarende
graverfaciliterer og toiletter, og
materialpladsen, hvor man tænker sig
opført en ny graverbygning.
Lejre provsti sagde for et stykke tid
siden god for økonomien bag projektet til en ny graverbygning på kirkegårdens sydside ud mod Kirkestræ-

Øverst: Osted ny anno 1806
Nederst: Den nuværende materielplads

Osted kirkegård efter udvidelsen (kort fra 1877)
de, som vi har fremsendt. Så langt, så
godt. Men så nemt skulle det ikke gå.
Stiftets kirkegårdskonsulent mente at
savne detaljerede oplysninger om dette
og hint. Nationalmuseet fremførte, at
det af gamle kort fremgår, at der tidligere har ligget en bygning på det sted,
hvor nybyggeriet skal opføres, og at vi
derfor ikke må begynde at grave, uden
at Nationalmuseet er til stede. Ikke ligefrem et krav, som gør projektet billigere.
Hvad mon det var for en bygning,
der har ligget dér, hvor der nu er græsplæne og et gammelt, smukt bøgetræ
– lige vest for den nuværende materiale- og toiletbygning? Sandt er det, at
gamle kort fortæller, at der vitterlig har
ligget et hus eller en bygning på stedet.
Kort, der også viser – som man kan se
på billedet – at kirkegården så noget
anderledes ud i gamle dage (billede af
Osted 1806).
Det gjorde mig nysgerrig på sagen.
Måske var der hjælp at hente i den

gamle kirkesynsprotokol. Og ja. Den
sidste dag i januar måned år 1907 var
der blevet afholdt et møde om en lille
udvidelse af kirkegården:
Udvidelse af Kirkegaarden 3 Skp.
Land ansattes til med Indhegning
under Hensyn at det ikke ville være
nødvendigt førend om 5 á 10 Aar –
afsat 1500 Kr.
En skæppe (som flademål) er en ottendedel af en tønde land, dvs. ca. 700
kvadratmeter, hvilket svarer til føromtalte areal på kirkegården. Her har
ligger dét hus, som er indtegnet på det
gamle kort. Huset har måske henligget
som ruin, eller er blevet revet ned lang
tid før, og så har man fra kirkens side
tænkt, at det ville være en god idé at
inddrage arealet til kirkegård.
Man havde nemlig i mange år drøftet et påtrængende problem: at Osted
kirkegård var blevet for lille. Man
manglede plads. Begravelser – altså
jordfæstelser – var dengang det almin13

Støttepiller i Osted kirkes nordside

Vintersolopgang i Osted

delige; bisættelser – altså kremering
med efterfølgende urnenedsættelse
– var ret usædvanligt. En kiste fylder
som bekendt mere end en urne, så man
var simpelthen i pladsnød, eftersom
befolkningstallet steg.

blev gjort Forslag til Anlæggelse af en
Afløsningskirkegård, da den nuværende Kirkegaard paa de 2de Sider er
omgivne af offentlig Vei.
Der kan saaledes ikke være Tale om
en Udvidelse af den ældre Kirkegaard.

Som det fremgår af forrige billede
af Osted kirke og kirkegård fra 1806,
stod der på den nuværende kirkegårds
areal ca. 20 meter syd for kirken en
muromkranset bygning, som der savnes nærmere kendskab til. Vi kan kun
gætte, hvad den har været brugt til.
Bygningen er på et tidspunkt i løbet
af 1800-tallet blevet fjernet ved en lille
kirkegårdsudvidelse, som man kan se
af billedet (billede af Osted 1877).

Man var altså låst. Den offentlige
vej er Byvejen mod vest og Kirkestræde mod øst. Man afstod fra at inddrage
præstens have mod nord til kirkegård,
så der var kun én udvidelsesmulighed,
mod øst. Men der stod præstegården
jo.

Allerede i 1878 noterede man i kirkesynsprotokollen, at kirkegården var
blevet så trang, at man om 10 år ikke
havde plads til flere grave. Derfor noteredes det ved det følgende års syn,
hvor der
14

De akutte pladsproblemer blev løst
ved en tragisk hændelse. Den gamle firlængede, stråtækte præstegård
brændte nemlig den 23. juni 1879, Skt.
Hans aften. Brandårsagen er aldrig
blevet opklaret, men ud fra sagens
sammenhæng kan det muligvis være
sket ved børns leg. Pastor Jensen havde
nemlig besøg af sin søn, Henning, og
to af hans drenge, der formentlig har

”leget bager”, hvorved en høstak op
ad en af staldbygningerne har fænget.
Ilden har hurtigt fået tag i hele præstegården, som ikke stod til at redde.
Pastor Jensen kunne om aftenen stå og
betragte den ulmende ruindynge, som
i 33 år havde været hans og familiens
hjem samt tjenestefolkenes gode arbejdsplads. Et uendelig trist syn.
Pastor Jensens efterfølger, Redøhl,
byggede den nye præstegård året efter, og den står der endnu som et kært
hjem igennem 37 år for det nuværende
præstepar. Da man som nævnt havde
pladsproblemer på Osted kirkegård,
benyttede man lejligheden til at inddrage det areal, hvor den gamle præstegård havde ligget. Vi kunne kalde
det for den anden kirkegårdsudvidelse.
I 1891 byggedes et ligkapel på stedet.
Kirkegården var stadigvæk for
trang. Både i 1906 og i 1919 fortæller synsprotokollen om behovet for

Vinterstemning fra Præstealléen ud mod Hovedvejen
en udvidelse i en ikke fjern Fremtid.
Efter mange års snak frem og tilbage
var man nu klar til en løsning, en stor
helhedsplan. Den tredje kirkegårdsudvidelse, som var den mest omfattende,
fordi den omtrent fordoblede arealet,
blev implementeret i årene 1921-24.
Der findes i protokollen et regnskab
for dette omfattende arbejde. Udgifterne lød på 13.783,47 kr., hvoraf en stor
del gik til dræning. Næsten 2.500 kr.
gik til indhegning, resten til planering,
træfældning og oprydning på den
gamle kirkegård samt beplantning.
For at dække udgifterne optog menighedsrådet et lån på 10.000 kr. i Roskilde Sparekasse. Resten blev dækket
af en opsparing på godt 2.000 kr., en
udligning fra sognerådet – og salg af
brænde for hele 53 kroner og firs øre.
En interessant oplysning i synsprotokollen, som vedrører Osted kirke,

skal lige nævnes, da den i hvert fald er
ny for mig:
Samme år, som ligkapellet var blevet opført, noterede man en ganske
omfattende ændring af kirkens indre
og ydre. Man havde på et tidspunkt
inde i kirken opsat tre gennemgående
bjælker for at holde sammen på murene. Ellers ville de skride fra hinanden.
Det har næppe været noget kønt syn,
vel nærmest en slags nødløsning, indtil
man fandt på noget bedre.

som der ikke er spor af. I Allerslev kan
man stadigvæk tydeligt se, hvor den
har siddet.
Ja, sådan kan en gammel synsprotokol fortælle mange spændende historier om sognets ældste hus og have.
Torsten Dam-Jensen

Disse bjælker fjernede man og opmurede i stedet på kirkens nordside de
to udvendige stræbepiller af røde mursten, som ses den dag i dag (billede af
kirkens nordside). Da kirkens indre har
været noget dunkelt belyst, satte man i
samme forbindelse et nyt vindue ind i
nordsiden overfor den sydlige indgang
til kirken fra våbenhuset (opført omkr. 1870). Iflg. Nationalmuseet befandt
der sig her den gamle kvindeindgang,
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Arrangementer
OSTED / ALLERSLEV
Genvalg af Osted menighedsråd
Ved valgforsamlingen i Stalden ved
Osted Præstegård tirsdag den 20. september genopstillede samtlige seks
valgte medlemmer af rådet til en ny
to-årig periode.
Da ingen andre var mødt op, og ingen andre havde ladet sig opstille som

kandidater, er de hermed valgt. Det
nye, gamle råd indtræder 1. søndag i
Advent og fungerer frem til 1. søndag
i Advent 2024.
På valgbestyrelsens vegne
Torsten Dam-Jensen
formand

Ny ordning for
lørdagsdåb i Osted
og Allerslev kirker
Det er blevet meget populært at
få sit barn døbt om lørdagen i vore kirker. Så populært, at vi bliver
nødt til at nytænke ordningen og
lægge den i mere faste rammer.
I nogle kirker kan man hverken
blive begravet eller døbt på en lørdag. Så restriktive har nu vi ikke
tænkt os at blive. Vi lægger vægt
på god service.
Vi indfører følgende lørdagsdåbsordning, som træder i kraft fra
og med det nye kirkeår (som i år
begynder den 27. november):
I Osted kirke er der åbent for
lørdagsdåb kl. 11.00 den 1. lørdag
i ulige måneder (januar – marts –
maj – juli – september – november)
I Allerslev kirke er der åbent for
lørdagsdåb kl. 11.00 den 1. lørdag i
lige måneder (februar – april – juni – august – oktober – december).
Torsten Dam-Jensen
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Sangaften i Munkehuset Syng julen ind med Fyraftenskoret
Onsdag den 7. december
kl. 19.30
indbydes til sangaften i Munkehuset
ved Allerslev kirke. Vi synger sange og
salmer sammen, der passer til adventsog juletiden. Fyraftenskoret vil deltage,
og der vil blive lejlighed til at høre koret synge julemusik. Bl.a. en herlig ny
Helligtrekonger-sang, der blev skrevet
til koret sidste år. Det er organist Camilla Britt Donovan, der vil lede aftenen. Der vil naturligvis også være afsat

tid til, at deltagerne kan ønske sange
selv.
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. Alle er velkomne. Der er
gratis adgang.

Julekoncert

Amazing Grace

i Osted Kirke søndag den
11. december kl. 16

i Osted kirke søndag den
5. februar kl. 16

Man kan lade roen sænke sig i en times tid, når en trio bestående af operasanger Anne Brandt, cellist Ingeborg
Roland og pianist Camilla Donovan
opfører kendt og ukendt julemusik. På
programmet vil bl.a. være musik fra
Bachs Juleoratorie, Händels Messias og
kendte julesalmer i nye arrangementer.
Der er også plads til fællessalmer med
publikum.
Anne Brandt er uddannet som sangerinde på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos docent Else Paaske, og
Masterclass hos Christa Ludwig. Anne
Brandt har sunget på Det Kgl. Teater,
Den Jyske Opera, Den Ny Opera og
Göteborg Operaen. Hun har et bredt
virke som solist, hendes optrædener
tæller både kammerkoncerter, operapartier, messer og oratorier.
Ingeborg Roland er et ungt cellotalent. 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

Amazing Grace er et band fra København, der spiller og synger spirituals og
gospel i jazzens tonesprog. Orkestret
består af 6 erfarne jazzmusikere, bl.a.
Ole Kock Hansen på klaver og den unge, talentfulde Kira Martini på sang.
Bandet har siden 1996 afholdt mange hundrede kirkekoncerter i Danmark, Sverige og Nordtyskland. En
koncert med Amazing Grace er glad,
livsbekræftende, rytmisk musik med
solo- og fællessang.
Bandet består af Kira Martini,
sang, Ole Kock Hansen, piano, Verner
Thomsen, klarinet og tenorsax, Børge
Ehler, basun, Marc Davis, kontrabas
og Henrik Lund, trommer. Læs mere om musikerne og bandet på deres
hjemmeside www.amazing-grace.dk
Det er menighedsrådene ved Osted
og Allerslev kirker, der arrangerer
koncerten. Der er gratis adgang, og alle
er velkomne.

Mathias Beyer som lærer. Ingeborg
Roland har flere gange vundet 1. prisen i talentkonkurrencen ”Unge Spiller Klassisk”.
Vores organist, Camilla Donovan,
er uddannet cand.mag. i musik fra
Københavns Universitet og organist
fra Sjællands Kirkemusikskole. Hun
arbejder som organist og korleder, og
spiller ved siden af dette koncerter som
solist og akkompagnatør på orgel og
klaver.
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Fællesarrangementer
OSTED / ALLERSLEV - RORUP / GLIM

Ukraine
Rusland
Efteråret 2022
Alt imens krigen
pågår, vil vi med de
fire arrangementer
sætte fokus på
Rusland og Ukraine –
på historien, kulturen
og de ortodokse kirker.
På turen til København
møder vi også russere
og ukrainere, som er
her i landet.

Emil Saggau

Leif Davidsen

i Rorup Sognehus
tirsdag den 1. november
kl. 18.30-20.00 (NB: Der
serveres valgsuppe fra kl.
17.30)

i Stalden ved Osted
præstegård mandag den
7. november kl. 19.30

Han er dansk kirkehistoriker ved
Lunds Universitet og har arbejdet indgående med de ortodokse kirker i Rusland og Ukraine. Indtil for nylig var de
under den samme kirkeledelse, men
ukrainerne har revet sig løs – til russernes store forbitrelse.
Saggau vil sætte fokus på de kirkelige forviklinger og på kirkernes betydning for hele den østkirkelige verden.

Krigen i det østlige og sydlige Ukraine
raser desværre stadigvæk, mange måneder efter at Putin indledte sit brutale
overfald. Emnet for Leif Davidsens
foredrag er derfor højaktuelt. Han har
et indgående kendskab til forholdene i
Rusland, hvor han selv har boet igennem flere år. Gennem et omfattende
forfatterskab har han gjort os klogere
på det kæmpe land mod øst.
Hvordan adskiller russerne sig fra
os vesterlændinge? Hvorfor har vi så
svært ved at forstå hinanden? Hvad er
Putins endelige mål med hans ”specielle militære operation”, som i skrivende
stund er udvidet til en delvis mobilisering?
Kom og hør Leif Davidsens bud.
Det er kl. 19.30.

Kalder alle
3. og 4. klasses børn
I år kan du få mulighed for at være minikonfirmand
ved forskellige workshops i foråret. Vi skal både arbejde i ler og vi skal synge. Der kommer mere omtale ud på facebook, sogn.dk og i avisen, så hold øje.
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Udflugt
til København
På besøg i kirker i Bredgade
lørdag den 26. november
Går man gennem Bredgade i København, fanges blikket af det løgformede forgyldte kirketårn på den russisk
ortodokse kirke. Alle har set tårnet.
På turen vil vi træde indenfor. Et medlem af kirken vil tage imod os, vise os
kirken og fortælle om menighedslivet
i tilknytning til kirken og de udfordringer, de har som russisk- ortodoks
mindretalskirke i Danmark.
Få skridt derfra, på den anden side
af Bredgade ligger den katolske Sankt
Ansgar Kirke. Her møder vi Vasyl
Tykhovych. Han er født i Ukraine,
men har boet i Danmark siden 2005 og
er græsk-katolsk præst for ukrainere både dem der bor her, og dem der er
kommet hertil den seneste tid.
Marmorkirkens kuppel er heller ikke til at overse. Kirken hedder egentlig
Frederiks Kirke og ligger i centrum af
Frederiksstaden, bygget af Christian
den 4. Vi besøger kirken og hører nærmere om historien bag.
Dagen begynder med kaffe og
rundstykker i Munkehuset, Allerslev
kl.8.45. Derefter følges vi ad til stationen i Lejre, og herfra går det videre
med tog og metro til Bredgade. Frokosten får vi i caféen på Designmuseet i
Bredgade. Vi er tilbage i Lejre sidst på
eftermiddagen. Drikkevarer til frokosten og togturen er for egen regning.
Tilmelding
Vil du med, så skriv/ring senest den
18. november til Karen Vinter Ringsmose (kvr@km.dk) / tlf.2120 7137
Torsten Dam-Jensen (tdj@km.dk) /
tlf.4649 7097

Den ukrainske violinist

Natalia Gordeyeva

tager os med på en musikalsk vandring i
det ukrainske landskab.
Denne aften vil hun spille værker af
blandt andre Myrslav Skorik,
Viktor Kosenko og Yevgen Stankovich
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NAVNE & ADRESSER

OSTED / ALLERSLEV KIRKER
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
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

OSTED MENIGHEDSRÅD:

Formand og kontaktperson:
Hans Høyer, tlf. 40 17 75 11
Næstformand og kirkeværge:
Hjarne B. Jensen, tlf. 51 19 46 53

ALLERSLEV MENIGHEDSRÅD:

Formand og kontaktperson: Kurt Bierbum, tlf. 22 91 52 12
Næstformand: Hans Jørgen Lych Larsen, tlf. 48 41 56 91
Kirkeværge: Bruce Kiely, tlf. 20 36 28 20

PERSONALE VED OSTED
OG ALLERSLEV KIRKER:

Graver ved Osted Kirkegård:
Janni Hansen, tlf. 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

RORUP / GLIM KIRKER:

SOGNEPRÆST:

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

RORUP MENIGHEDSRÅD:

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: Peter Kjær Strandlyst, tlf. 71 70 40 30
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

Gravermedhjælper: Torben Larsen

Organist: Ranko Kozuh, tlf. 40 33 51 77

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

Kirkesanger: Nicholaj Siltan, tlf. 26 14 62 01

Gravermedhjælper: Christina Weber Zahle

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

HJEMMESIDER:

Organist: Camilla Donovan, tlf. 21 95 82 02
Kirkesanger: Henrik Rasmussen, tlf. 25 46 85 01

HJEMMESIDER:

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

Kirkebil:
Du har mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester
og arrangementer i tilknytning til kirken. Ring til
Dantaxi på tlf.nr. 46757575 og oplys dit navn samt
tidspunkt og sted for gudstjenesten/arrangementet:
Osted, Allerslev, Rorup eller Glim.

