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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.
Det trykkes i 3.000 eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres
som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de
tre sogne til samtlige husstande. I Glim
sogn uddeles det på anden vis.
Endvidere ligger kirkebladet fremme i de
fire kirker.

Forsiden:
Thajs Overgaard til venstre og Bruce Kiely til
højre.
Foto: Journalist Rita Vestergård,
Sjællandske Medier

Allerslev menighedsråd har pr. 1. januar 2019 ansat Thajs Ernstsen Thor
Overgaard som efterfølger for Bruce
Kiely, som efter mere end 20 år som
gravermedhjælper og graver har trukket sig tilbage til et velfortjent otium.
Der er grund til at sige en stor tak til
Bruce for hans mange år som graver.
Han blev først ansat som gravermedhjælper og blev – efter en noget turbulent tid på kirkegård og i menighedsråd
– ophøjet til graver omkr. 2002.
Med sin venlighed, hjælpsomhed
og beredvillighed har Bruce gennem
årene varetaget sit arbejde til glæde for
skiftende menighedsråd og personale,
for sognepræsten og hans afløsere og
– ikke mindst – for brugerne af Allerslev kirke og kirkegård. Med sit rolige,
imødekommende væsen og sin karakteristiske accent – Bruce stammer fra
Australien, men har også boet nogle
år i Sverige, inden han flyttede til Lejre
med Birgitta og deres to døtre, Carina
og Maja – har han sat sit præg på sine
omgivelser.
Der bliver således noget at leve op til
for den nye graver, men menighedsrådet er overbevist om, at vores nye graver
er den rigtige mand.

2½. De bor hos deres mor. Den ældste
pige skal snart starte på en kristen privatskole i Vallensbæk, hvor hendes mor
også har gået. Jeg er ikke fra et kirkeligt
hjem, og jeg var lidt skeptisk i begyndelsen. Men efter at have hørt om skolen
og undervisningen, synes jeg nu, at det
er helt fint.
De første 16 år af mit liv boede jeg
i Jyllinge. Jeg er enebarn. Som 17-årig
flyttede jeg til Holbæk med mine forældre og afsluttede folkeskolen der. Min
far har arbejdet som gravermedhjælper
på Vestre Kirkegård, så jeg er nok lidt
arveligt belastet med hensyn til livsvej.
Min mor arbejder på Holbæk Løveapotek. Min morfar har lavet flere skibe til
kirkerne, bl.a. det i Asnæs kirke.
Oprindeligt ville jeg være tømrer,
men det var svært at komme ind der.
Efter nogen tid fik jeg interesse for
gartnerfaget. Jeg blev udlært som anlægsgartner i 2013 og har arbejdet som
sådan forskellige steder, bl.a. i JKS, Træ
& Busk og Faunus. Så blev jeg gravermedhjælper på Skovlunde kirkegård,
hvor jeg var i næsten to år, inden jeg
kom til Højby.
I øvrigt er jeg efterkommer af Hans
Tausen.

Fortæl lidt om dig selv, Thajs.

Den danske reformator? Waw!
Det må jeg høre mere om en anden
gang. Hvad fik dig til at søge
stillingen hos os?

- Jeg er 28 år og far til tre dejlige piger: Malucca på 6 år, Noa på 4 og Flora

- Jeg er i en periode af mit liv, hvor
jeg gerne vil prøve kræfter med at have
min ”egen” kirkegård. Jeg så stillingsopslaget på Allerslev og tog ud for at se
nærmere på forholdene. Jeg fik et godt
indtryk af stedet. Det hele så pænt ud,
så jeg skrev en ansøgning og sendte den.
Har du nogle idéer til fornyelser på
kirkegården?
- Nej, nu skal jeg først rigtigt sætte
mig ind i de lokale forhold. Jeg er jo lige
kommet.
En del af en gravers arbejde foregår inde i kirken i forbindelse med
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Hvordan har du det med dét?
- Den del kender jeg til fra mit tidligere
arbejde ved Højby kirke. I Højby lavede
vi meget mere at det, som bedemanden
gør andre steder.
Hvad laver du, når du ikke arbejder?
- Jeg hækler! Og så tit jeg kan, tager
jeg ind til mine tre piger, som bor med
deres mor i en lejlighed i Rødovre. Jeg
dyrker ikke sport. Jeg får nok af motion
og frisk luft på kirkegården!
Torsten Dam-Jensen
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Arrangementer i Osted og Allerslev
Ungdomsgudstjeneste i
Osted kirke

Vil du være med i en sorggruppe?
Forleden dag blev jeg spurgt af en ældre dame i sognet, som for nogen tid
siden mistede sin ægtefælle gennem
mange år: ”Hvorfor har vi ikke en
sorggruppe i vores område?”.
Det kunne jeg ikke sådan svare på.
Men det satte nogle tanker i gang hos
mig, Og et spørgsmål: ”Er der behov
for en sorggruppe hos os?”. Det kan
man jo ikke rigtigt vide noget om, med
mindre man rejser spørgsmålet i en
større kreds. Man kan jo også vende
det om og spørge: ”Hvorfor skulle der
ikke være behov for en sorggruppe også hos os?”. I hvert fald: hvis der er et
behov, er det kun godt, hvis vi fra kirkens side har et tilbud til mennesker,
som er fælles om at have mistet et elsket menneske.
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Hvad er en sorggruppe? En sorggruppe er et fællesskab, hvor efterladte
kan dele deres oplevelser med andre,
der er i samme livssituation. Formålet
er at forsøge at mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, som mange
efterladte oplever og dermed medvirke
til at skabe livsmod og nye muligheder
for at klare hverdagen uden afdøde.
Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke
behandles, men bæres sammen med de
efterladte. Det sker primært ved hjælp
af familie og netværk. En sorggruppe
kan blive et støttende netværk. Dette
sker rent praktisk ved, at man mødes
i den lokale sognegård med faste mellemrum, f.eks. en eller to gange om
måneden, for at dele sine sorgerfarin-

ger med ligestillede under kyndig vejledning.
Sorggruppen henvender sig i første
række til sognebørn i Osted og Allerslev sogne, som inden for de sidste par
år har mistet en nær pårørende. Der
bliver tale om en lille gruppe med max.
10 deltagere, og vi mødes i præstegården over en kop kaffe efter nærmere
aftale.
Synes du, at det kunne være noget
for dig at deltage i en sorggruppe, så
kan du kontakt mig på tlf. 46 49 70
97 eller tdj@km.dk eller ved at snakke
med mig i kirken eller i Brugsen.
Torsten Dam-Jensen

Tirsdag den 26. marts kl. 19.30 afholdes årets store konfirmandarrangement. Der er tale om en aftengudstjeneste, som særligt henvender sig til
de unge og deres forældre, men alle er
naturligvis hjerteligt velkomne.
Ved gudstjenesten medvirker den
unge sangerinde Therese Harris Buus
Nielsen, som til lejligheden har samlet
et band – ”Under the Canopy of Tales”
- med guitar, bas og trommer. De vil
fremføre musik, som er nogen anderledes end den, vi sædvanligvis hører i
kirken.
”Under the Canopy of Tales” består
af et dystopisk, eventyrligt tekstunivers med håbefulde noter. Et lydunivers
spækket med planeter af sælsomme eksistenser, hvor både storladne og små
sære historier udspiller sig. Et ung og
håbefuldt råb i livshjulets virvar.

Renato Martins &
Kai Stensgaard Percussion Duo med
Ib Buchholtz, harmonika
i Allerslev kirke onsdag den 27.
marts kl. 19.30
Osted og Allerslev menighedsråd
indbyder til koncert med slagtøjsfænomenet Renato Martins i
selskab med Kai Stensgaard, marimba og Ib Buchholtz, harmonika. Der er gratis adgang og alle er
velkomne.
Renato Martins & Kai Stensgaard Percussion Duo er et brasiliansk-dansk world/jazz-samarbejde mellem to musikere med
baggrund i brasiliansk og klassisk musik. Martins opvækst med
traditionel brasiliansk musik og
klassisk klaver og Stensgaards
klassiske slagtøjsuddannelse og
interesse for jazz og verdensmusik
danner grund for dette slagkraftige musikalske møde. Kai Stens-

gaard er internationalt kendt marimbasolist og komponist.
Den brasilianske verdensklasse-perkussionist og tidligere
Cirque du Soleil-artist Renato
Martins bliver af anmeldere betegnet som den ypperste indenfor worldpercussion. Martins har
skabt en ny banebrydende teknik
til traditionelle instrumenter som
udu drum og cajon.
Ib Buchholtz er kendt i musikalske sammenhænge for jazz,
tango og folkemusik. Han har
gennem mange år været en ledende skikkelse og underviser
ved Nordjysk Musikkonservatorium. Han har medvirket på ca.
75 grammofon- og CD udgivelser,
bl.a. De Gyldne Løver og Niels
Hausgaard!
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Arrangementer i Osted og Allerslev

Skærtorsdag i Osted kirke og i Stalden
Torsdag den 18. april afholdes den
traditionsrige Skærtorsdagsaften fælles
for Osted og Allerslev sogne. I år er det
32. gang. Vi begynder i kirken kl. 17.00
med en nadvergudstjeneste og fortsætter i Stalden med spisning af lammekølle, hyggeligt samvær og et foredrag.
Efter spisningen vil Niels Harrit,
som er lic.scient. og pensioneret lektor på Kemisk Institut på Københavns
Universitet, fortælle om ”Det Syvende
Tårn – en skæbnesvanger historie fra
nutiden”.
Alle kender fortællingen om, hvordan to fly den 11. september 2001 blev
styret ind i de to hovedtårne i World
Trade Center, som kollapsede. Men de
færreste ved nok, at der også var et tredje tårn, bygning 7. Denne bygning var
halvt så høj som tvillingetårnene, men
ragede trods alt næsten 200 m op med
sine 47 etager og dækkede et grundareal på lidt mindre end en fodboldbane.
Endnu færre mennesker ved, at denne
bygning styrtede sammen sent på eftermiddagen, syv timer efter tårnenes kollaps. Bygning 7 blev ikke ramt af noget
fly.
Niels Harrit er i de senere år blevet

kendt som kritiker af den almindelige
forklaring omkring terrorangrebet den
11. september 2001. Han har fremført
en opsigtsvækkende og kontroversiel
teori om, at de tre skyskrabere i World
Trade Center ikke styrtede sammen på
grund af kollisionerne med de to passagerfly. Men hvad var årsagen så?
Foredraget handler ikke om konspirationsteorier eller politik, men om de

Jacob Gurevitsch Trio i Osted kirke

Afslutningskoncert med Fyraftenskoret i Munkehuset
Onsdag den 1. maj kl. 19.30 afslutter
Fyraftenskoret deres sæson med en
hyggelig aften med musik, korsang og
fællessang. En uformel koncert i Munkehuset vil byde på eksempler fra årets
arbejde, vekslende med instrumentale
indslag og gode sange, alle kan synge
med på.
Fyraftenskoret har ca. tyve medlemmer og hører under Osted og Allerslev kirker. De ledes af organist Camil6

Sangaften i Stalden

tekniske og fysiske omstændigheder
ved denne begivenhed, der må betegnes
som den mest uventede og uforklarlige
sammenstyrtning i moderne arkitekturs historie.
Deltagerprisen er kr. 75 pro persona,
ekskl. drikkevarer. Tilmelding til spisningen skal ske til Alan Bohn på tlf. 26
15 32 11 eller mail: alanbohn28@gmail.
com senest søndag den 14. april.

la Donovan. Koret deltager i udvalgte
gudstjenester i kirkerne, og ved Lejre
kommunes årlige fælles korkoncert for
alle kommunens kor. I efteråret lagde
koret stemmer til et samarbejde med
Spil Dansk Ugen, Lejre Musikskoler og
Lejres biblioteker, hvor koret modtog
en aftens undervisning i sangteknik
af operasanger Anne Brandt i en åben
workshop.

Igennem de sidste 10 år har den danske
guitarist, Jacob Gurevitsch, udviklet
sin egen musikalske signatur med den
spanske guitar. Hans indgang til musikken er en dyb passion, en flair for
romantiske fortolkninger og en meget
veludviklet musikalsk forståelse. Nu
gæster han Osted kirke søndag den
12. maj kl. 16. Med sig har han en bassist og perkussionist.
Jacob Gurevitsch har gennem de
seneste år opnået stor succes bl.a. i
udlandet, hvor hans musik er kommet

vidt omkring (Spotify: 2-3 millioner
streams – Youtube: 4-5 millioner views). Herhjemme er han også kendt fra
Tv programmer som Vild Med Dans
og Toppen af Toppen, hvor han spiller
guitar i det populære tv orkester “The
Antonelli Orchestra”. Han er uddannet som Solist fra konservatoriet, og
vandt i 2016 en Grammy / Danish Music Award.
Koncerten er arrangeret af Osted og
Allerslev Menighedsråd. Der er gratis
adgang og alle er velkomne.

Tirsdag den 4. juni kl. 19.30
indbydes til sangaften i Stalden
ved Osted kirke. Det er organist
Camilla Britt Donovan, der vil
lede aftenen.
Vores højskolesangbog er
fyldt med gode sange og salmer,
og de er først og fremmest skrevet af mænd. Det samme gør sig
gældende for vores salmebog.
Sangaftenerne i 2019 vil trække nogle af kvinderne frem, både komponister og digtere. Ved
denne sangaften vil digterne Inger Christensen og Ellen Heiberg
blive præsenteret. 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.

Aftengudstjeneste med kirkegårdsvandring
Tirsdag den 28. maj kl. 19.30 er der aftengudstjeneste i Allerslev kirke. Efter
gudstjenesten går vi ud på kirkegården
for at se og høre om nogle af de mange
spændende gravsteder. Vores smukke,

gamle kirkegård er som en lokal historiebog. Kom og hør fortællingerne om
de mennesker, der har levet på egnen,
og som vi endnu kan mindes gennem
deres gravsten.
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10:00
Højmesse
SD

9:00
Gudstjeneste
TDJ

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

SD:
Steen Dilling

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

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

Søndag den 28. april
1. søndag efter påske

Mandag den 22. april
Anden påskedag

10:30
Højmesse
TDJ

10:30
Højmesse
TDJ

09:00
Gudstjeneste
TDJ

Søndag den 21. april
Påskedag

10:30
Højmesse
TDJ

16:00
Gudstjeneste
TDJ

17:00
Kirkespisning*
TDJ

Torsdag den 18. april
Skærtorsdag

10:30
Højmesse
TDJ

Allerslev

Fredag den 19. april
Langfredag

09:00
Gudstjeneste
TDJ

10:30
Højmesse
TDJ

Osted

Søndag den 14. april
Palmesøndag

Torsdag den 11. april

Søndag den 7. april
Mariæ bebudelsesdag

APRIL

10:00
Højmesse &
påskefrokost*
SD
Påskefrokost kr. 50,Tilmelding til Alice
Nielsen, tlf. 2021 0859
senest den 18. april

9:00
Gudstjeneste
SD

10:00
Højmesse
SD

10:30
Kaffe & samvær i
Sognehuset

10:00
Højmesse
SD

Rorup

10:00
Højmesse
SD

10:00
Højmesse
SD

10:00
Liturgisk gudstjeneste
SD

10:00
Højmesse
SD

Glim

* Særlig omtale i
Kirkebladet

Kirkekaffe

SD:
Steen Dilling

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

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

Gudstjenester og aktiviteter

09:00
Gudstjeneste
SD

Søndag den 31. marts
Midfaste

19:00
Aftensang SD
19:30 Foredrag v. Jeanette Masasila
i Sognehuset*

19:30
Ungdomsgudstjeneste*
TDJ

Tirsdag den 26. marts

19:30
Koncert med Renato
Martins & Kai Stensgaard Percussion Duo
med Ib Buchholtz*

10:30
Højmesse
TDJ

Søndag den 24. marts
3. s. i fasten

Onsdag den 27. marts

10:00
Højmesse
SD

09:00
Gudstjeneste
TDJ

Søndag den 17. marts
2. s. i fasten
10:30
Højmesse
TDJ

10:30
Kaffe & samvær
i Sognehuset

Torsdag den 14. marts

09:00
Gudstjeneste
TDJ

Glim

10:00
Højmesse
SD

10:30
Højmesse
TDJ

10:00
Børnegudstjeneste &
tøndeslagning
SD

Rorup

Søndag den 10. marts
1. søndag i fasten

10:30
Højmesse
TDJ

Allerslev

19:30
Koncertgudstjeneste*
SD

14:00
Familiegudstjeneste
LLJ

Osted

Onsdag den 6. marts

Søndag den 3. marts
Fastelavn

MARTS

Gudstjenester og aktiviteter
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10:00
Højmesse
SD

10:00
Konfirmation
SD

19:00
Koncertfortælling
”Barokke Ludvig”*
SD

10:30
Højmesse
SD

Glim

* Særlig omtale i
kirkebladet

Kirkekaffe

SD:
Steen Dilling

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

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

10:30
Højmesse
TDJ

Søndag den 9. juni
Pinsedag

9:00
Gudstjeneste
TDJ

Søndag den 23. juni
1. søndag efter Trinitatis

Søndag den 30. juni
2. søndag efter Trinitatis

Onsdag den 26. juni

10:30
Højmesse
TDJ

Søndag den 16. juni
Trinitatis søndag

Mandag den 10. juni
Anden pinsedag

19:30
Sangaften i Stalden
med Camilla Donovan*

10:30
Konfirmation
TDJ

Osted

Tirsdag den 4. juni

Søndag den 2. juni
6. s. e. påske

Torsdag den 30. maj
Kristi himmelfarts dag

Tirsdag den 28. maj

MAJ / JUNI

09:00
Gudstjeneste
SD

10:30
Højmesse
TDJ

10:30
Højmesse
TDJ

09:00
Gudstjeneste
TDJ

10:30
Højmesse
TDJ

19:30
Aftengudstjeneste*
TDJ

Allerslev

19:00
Aftensang SD
19:30 Foredrag v. Birgit
Krasnik Fischermann i
Sognehuset*

10:00
Højmesse
SD

10:00
Højmesse
SD

10:00
Konfirmation
SD

11:00
Konfirmation SD
12:30
Konfirmation SD

Rorup

10:30
Højmesse
SD

10:00
Højmesse
SD

10:00
Højmesse
SD

19:00
Kim Larsen Koncert*
SD

Glim

* Særlig omtale i
Kirkebladet

Kirkekaffe

SD:
Steen Dilling

TDJ:
Torsten Dam-Jensen

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

Gudstjenester og aktiviteter

10:00
Højmesse
SD

Søndag den 26. maj
5. s. e. påske

10:30
Højmesse
TDJ

19:00
Aftensang SD
19:30 Foredrag v. Kim
Greiner i Sognehuset*

10:30
Kaffe & samvær i
Sognehuset

10:00
Højmesse
SD

Rorup

Onsdag den 22. maj

09:00
Gudstjeneste
TDJ

Søndag den 19. maj
4. s. e. påske

10:30
Højmesse
TDJ

19:30
Afslutningskoncert
med Fyraftenskoret i
Munkehuset*

Allerslev

10:00 & 12:00
Konfirmation
TDJ
10:30
Højmesse
TDJ

16:00
Koncert
Jacob Gurevitsch Trio*

09:00
Gudstjeneste
SD

Osted

Fredag den 17. maj
Bededag

Torsdag den 16. maj

Søndag den 12. maj
3. s. e. påske

Tirsdag den 7. maj

Søndag den 5. maj
2. s. e. påske

Onsdag den 1. maj

MAJ

Gudstjenester og aktiviteter

Arrangementer i Rorup og Glim
Svanholm – kan jeg bo
sådan et sted
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30
Jeanette Masasila har boet på Svanholm siden 2005. De første 7 år drev
hun grøntpakkeriet Svanholm ØkoGrønt. Siden 2012 har hun drevet
Svanholm Oplevelser, som består af
cafébutik, rundvisninger, foredrag og
en halv hektar jordbær til selvpluk.
Foredraget består af fine billeder
fra kollektivet, tilsat alle de gode historier om et kollektiv der har eksisteret siden 1978. Der vil altid være
mulighed for at stille spørgsmål. Vi
aftaler på dagen, om spørgsmål skal
stilles løbende, eller om vi samler
sammen og har spørgetid til sidst.
Langt de fleste, der har hørt foredraget stiller sig spørgsmålet: Kunne
jeg bo sådan et sted?

Steen Dilling
Jeg hedder Steen Dilling, og jeg er
midlertidig, konstitueret sognepræst i
Rorup-Glim. Det betyder, at jeg passer sognepræsteembedet indtil en ny
præst er valgt og tiltrådt. Jeg er ikke
helt ny som præst i Rorup-Glim, idet
jeg i 2013 vikarierede for Marianne
Kristensen under hendes studieorlov.
Jeg har også holdt aftensang og foredrag i Rorup et par gange siden. Jeg
har denne gang kun en 50%-kvote, så
der er dele af embedet, jeg må lade ligge. Det vigtigste holdes i gang.
Jeg blev for et par måneder siden – i
anden sammenhæng – opfordret til
at skrive lidt under titlen ’Min yndlingssalme’. Der er nogle selvbiografiske elementer heri, så det kan også
bringes her:
Min yndlingssalme
Når jeg skal vælge én salme ud af vores meget fyldige salmeskat, bliver det
Grundtvigs ’Der er en vej, som verden
ikke kender’ (nr. 379; jeg foretræk12

ker Christian Barnekows melodi fra
1878). Den er kommet til at betyde en
del for mig, efter at jeg som 65-årig
blev ordineret som præst. Tidligere
havde jeg som religionslærer i gymnasiet og HF fremstillet kristendommen
religionsvidenskabeligt, hvilket betyder, at man ser den ’udefra’, objektivt.
Nu skulle jeg – og jeg ønskede – at forkynde den kristne tro, dvs. gøre den
gældende som sandhed, fra tro til tro.
Den kristne tro er den livets vej, salmen taler om. Jeg bruger af og til salmen i gudstjenesten, især når dagens
tekst taler om kristendommen som en
vej, fx når Jesus i Johannesevangeliet
kalder sig selv ’vejen og sandheden og
livet’.
Grundtvig skildrer i salmen, hvordan
livets vej har mange facetter. Den går
gennem skyggedale og er ’tornestrø’t’;
den indeholder altså besvær og sorg
og svigt. Den er ikke altid en dans på
roser. Men det er den på en måde alligevel, for den er ’rosenbødt’ (rimer på

tornestrø’t!), dvs. Gud drager omsorg
for os, tilgiver os, trøster os, omgiver
os med sin kærlighed. Det ved vi, fordi vi i Guds menighed har Jesu Ånd
og livets Ånd. Grundtvig taler ikke
på en individualistisk måde; livets vej
er knyttet til kirken, til den kristne
menighed. Vejen kan ligefrem kaldes
Jesu ord, altså forkyndelsen i ord og
sakramenter, dåb og nadver.
Som salmen begynder med at sige,
kender verden ikke ’den livets vej’. Vi
kan altså ikke selv tænke os til, hvad
kristen tro drejer sig om. Verden skaber mange veje. Fx gennem filosofi,
kunst, politiske ideologier, videnskab
og teknologi og meget andet. Nogle af
de veje betræder vi også med glæde
som kristne, men den overordnede
vej er livets vej, den kristne tro. Den
kommer vi kun til ved at tage imod
den kristne forkyndelse, eksempelvis
ved at synge en så smuk og gedigen
salme som nr. 379.

”Barokke Ludvig”
Holberg koncert i Glim Kirke
tirsdag den 7. maj kl. 19
En koncertfortælling fra Holbergs tid
(1684 - 1754)
Duo d`Aria: Blokfløjte og fortælling
- Kåre Lind. Accordeon (harmonika):
Dean Delgiusto.
Musik af Vivaldi, Scarlatti, Händel,
brødrene Bast med flere.
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Kim Larsen koncert i Glim Kirke

Birgit Krasnik Fischermann

Tirsdag den 4. juni kl. 19
Kirkesanger ved Glim og Rorup Kirke
Nicholaj Siltan og to af hans talentfulde elever fortolker Kim Larsens sange.
Desuden synger vi Kim Larsen som
fællessange den aften.
Trioen fortolker fjerfint Kim Larsens musik, der svøbt i nye rytmiske

Onsdag den 26. juni kl. 19
Hør Birgit Krasnik Fischermann fortælle om, hvordan hun i en alder af kun
fem år sammen med sin familie blev
deporteret til kz-lejren Theresienstadt
i det nuværende Tjekkiet. Det skete i
forbindelse med den såkaldte ’jødeaktion’ i oktober 1943. Birgits far var
ved at lave en aftale med en fisker, der
skulle sejle dem i sikkerhed i Sverige,

arrangementer giver den med en gavflabs vilje en lille pose selvforglemmende støj.
Trioen består af: Nicholaj Siltan sang og guitar, Hannah Marstrand
- sang, klaver, cajon m.m. samt Clara
Maureen Jørgensen på bas.

Rundt i
Landbohøjskolens Have

da han blev anholdt af Gestapo. Birgit
og hendes mor blev efterfølgende taget
til fange i Gestapos hovedkvarter i København, og senere blev hele familien
deporteret til Theresienstadt sammen
med mange andre familiemedlemmer. Birgit er formand for Theresienstadt-foreningen, hvis medlemmer har
været i denne kz-lejr under krigen.

Ny organist

ved Kim Greiner
onsdag den 22. maj
Forfatterbiografi af Kim Greiner:
Kim Greiner (f. 1945) er uddannet
skov- og landskabsingeniør samt
merkonom. Efter 21 år som arbejdsleder i det private skovbrug kom
han i 1990 til Den kgl. Veterinær-og
Landbohøjskole (nu Det Natur-og
Biovidenskabelige Fakultet-Science
under Københavns Universitet).
Siden 2015 har han på fuld tid
været globetrotter og freelance foredragsholder,
københavnerguide,
forfatter og journalist.

Jeg hedder Henrik Hohle Hansen. Jeg er
55 år og bor i Sorø med min kæreste. Vi
har to voksne piger.
I næsten 20 år var jeg ansat som organist i Hvidebæk Pastorat (syd for Kalundborg).
Ud over kirkemusik spiller jeg også
jazz og rytmisk musik på klaver.
Jeg har haft mange dejlige år i de seks
kirker i Hvidebæk Pastorat, hvor jeg spillede før, men nu var tiden kommet til at
prøve noget nyt. Jeg er meget glad for at
være organist i Glim og Rorup og kun
at skulle koncentrere mig om to kirker.
Folk omkring kirkerne her er meget venlige og alt virker velfungerende.

Det er skønt at få lov til at levere musikken til gudstjenesterne. Blandingen
mellem ny og gammel musik, smukke
salmetekster, kirkerummet, traditionerne og præsternes prædikener og livets
store begivenheder ... alt dette gør jobbet
som organist til en fornøjelse.
Jeg har også arbejde på en sprogskole
i Ringsted. Jeg underviser udlændinge
fra hele verden i dansk. Det har jeg også
gjort i 20 år.
Også her er tæt på livets store begivenheder ... ikke mindst i arbejdet med
flygtninge fra Syrien og andre brandpunkter i verden.
Kh Henrik

Menighedsrådsmøder:
RORUP:
Onsdag den 20. marts kl. 17.00
Onsdag den 8. maj kl. 16.00
(syn)
Onsdag den 12. juni kl. 17.00 i
Sognehuset.
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GLIM:
Tirsdag den 7. maj kl. 19.00
i Sognehuset.

OSTED:
Torsdag den 21. marts
Torsdag den 25. april
Torsdag den 16. maj
Torsdag den 20. juni
- alle dagene kl. 18.00

ALLERSLEV:
Torsdag den 14. marts
Torsdag den 11. april
Torsdag den 9. maj
Torsdag den 13. juni
- alle dagene kl. 19.00
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Navne og adresser
Osted og Allerslev kirker:
SOGNEPRÆST:

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

MENIGHEDSRÅD:

Osted 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.
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. 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

Rorup og Glim kirker:
KONSTITUERET SOGNEPRÆST:

Steen Dilling
Tlf. 50 57 75 47.
E-mail: sd@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

MENIGHEDSRÅD:

Rorup Menighedsråd:
Formand: Jens-Erik Mogenstrup, tlf. 46 49 70 18.
Kirkeværge: Alice Stengade Nielsen, tlf. 20 21 08 59.
Kontaktperson: Hanne Christensen, tlf. 21 48 00 98
Glim Menighedsråd:
Formand: Wilhelm Thorst, tlf. 20 94 32 04.
Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen, tlf. 46 48 10 42.
Kontaktperson: Ane Stallknecht, tlf. 21 66 54 17.

PERSONALE VED RORUP
OG GLIM KIRKER:

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

Gravermedhjælper:
Torben Larsen

Organist:
Henrik Hohle Hansen, tlf.23 41 29 10

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

Kirkesanger:
Nicholaj Siltan, tlf. 26 14 62 01

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.rorupkirke.dk
www.glimkirke.dk

