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KIRKEHILSEN

Kirkelige handlinger siden sidst:

DØBTE:
24.august: Ysamin Mihirat Brandt Jakobsen, Ågerup Kirke

Yonas Tamirat Brandt Jakobsen, Ågerup Kirke
05. september: Maja Zöllner Hansen, Hvedstrup Kirke.
28. september: Tristan Flyger Würtz, Ågerup Kirke
19. oktober Frederik Viktor Nielsen, Ågerup Kirke
26. oktober Alfred Nielsen, Kirkerup Kirke.

VIEDE:
23. august Mette Kirstine Jensen og Torben Kildegård Pedersen, Ågerup Kirke.
30. august Thea Lykke Kaarslev Petersen og Brian Nielsen, Ågerup Kirke.

BEGRAVEDE:
09. september: Thorbjørn Bech, Kirkerup kirke.
17. september: Kirstine Louise Kristensen, Ågerup Kirke.
19. september: Vita Marie Dyrendal Nielsen, Hvedstrup kirke
22. september: Gudrun Marie Julie Thomsen, Gladsaxe Kirke.

FORSIDENS BILLEDE:

De tre vise mænd eller Hellig tre konger

Det er nogle af navnene, de personer, som bliver nævnt i Matt.
2,1-12, kaldes. De er afbilledet flere steder fx i kalkmaleri i Koldby
kirke på Møn og på døbefonden i Aakirke på Bornholm + flere
andre steder i verden.

De bliver i Bibelen omtalt som vise mænd fra Østerland, der fin-
der jødernes nye konge ved hjælp af en stjerne. Men om der var
tre, siges der ikke noget om. De var sandsynligvis astrologer. Der
står videre i biblen, at de gik ind i huset, fandt barnet, tilbad det
og åbnede deres gaver, som var guld (symbol på Jesus konge-
værdighed), røgelse (hans guddom, som brændes til Guds ære)
og myrra (hans lidelse, det salver et legeme ved begravelse).
Senere bliver de omdøbt til konger og endnu senere, at de re-
præsenterer de tre verdensdele, man kendte i antikken Europa,
Asien ogAfrika. Man gav dem også navne Melchior, Balthazar og
Casper, og en af dem gjorde man sort, da han skulle komme fra
Etiopien. Nogle steder skrives, at det er Balthazar, andre at det er
Casper.

Hellig tre konger på forsiden er udskåret i let træ og købt i Prag.
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DDeett  ff lloottttee  mmaakkkkeerrsskkaabb
Af Kristian Gylling

”En god kamp” og ”høj stemning i om-
klædningsrummet” er velkendte flotte fæl-
les skaber, hvor vi ofte er lykkelige. Men
også de stunder hvor et godt makkerskab
omkring studierne, eller på arbejdet rykker
og ideerne rager op, er stunder hvor man
lever!

Ja! Sunde fællesskaber er fantastiske og
værd at kæmpe for. Det er netop her, vi
bedst mærker, at vi lever, og at vi rører ved
det store i livet. Vores lykkeligste stunder
opstår i stort fællesskab, og vores sværeste
stunder lindres samme sted.

Ja, jeg vil gå så vidt, som til; at mene, at vi
ikke er lykkelige alene.
Vi kan i enerum meditere over oplevelser,
forberede os og skærpe vores sanser på det,
som udfolder sig i fællesskabet. Men det
eneste formål med, at forlade et fællesskab
for fx at tage på ferie er, at komme tilbage
igen! Beriget, så man kan tilføre samværet
noget nyt. Nå vi altså forlader makkerska-
bet for at tage på ferie, har det kun et for-
mål: At komme tilbage - beriget til at give
styrke  til fællesskabet igen.

Grundtonen i vores fællesskaber er Kær-
lighed.
Ikke kun følelsen for den eneste ene, - eller
mellem forældre og børn. Men den kærlig-
hed, der gælder alle og enhver, også vores
fjende, og som, lige meget hvor ubehagelig
et menneske han er, så smider vi alt for at
ringe efter en ambulance, hvis han er i nød.

Kærlighed handler udelukkende om at
give. Den er hævet over egoismen, som
modsat handler om at få. Alt i vores for-
skellige daglige fællesskaber handler altså
om at give: at bidrage med idéer, talenter
eller gennem arbejdskraft. Vi kender det jo
alt for godt: ”han ydede ikke sit optimale i
den kamp”.

Hver gang vi fokuserer på at få, så falder vi
ud af fællesskabet, bliver tomme og møder
ensomheden. Men hvis vi giver, får vi tons-
vis af energi heraf - energi til at give endnu
mere.

Fuldstændig på sammen måde er det, når
det er stort i omklædningsrummet, hvis ”vi
har givet alt hvad vi havde”. Da er fælles-
skabet netop stort, og vi mærker livet for
fuld kraft. Vi har da endnu en af de fine
brikker til et lykkeligt liv.

Præstens klumme
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Valgt til det menighedsrådet er:
Fra Ågerup Sogn:  

Johannes Michelsen,
Jakob Søegaard Nielsen,
Grethe Møller Hansen,
Kirsten Brøns,
Aje Fraas,
Samir Bagi 

Fra Kirkerup Sogn: 
Hans Elmlund
Lene Plank
Marianne Druedahl

Fra Hvedstrup Sogn: 
Solveig Spanggård
Jytte Tolstrup
Ole Christensen
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Fra kirkeårets begyndelse vil jeg være
medlem af Ågerup/Kirkerup/Hved-
strup menighedsråd.

Da jeg kom til Ågerup i 2001 sammen
med min dengang 7-årige søn Fouadi,
følte jeg mig naturligvis meget alene i
lokalsamfundet.

Vejen til integration var Ågerup kirke.
Gennem kirken afspejles Guds kærlig-
hed til os mennesker.

For mig og min familie er tilknytningen
til Ågerup kirke, med Guds hjælp, ble-
vet en stor glæde, og har betydet tryg-
hed for mig og min familie.

Jeg vil give mit bidrag til et godt samar-
bejde i menighedsrådet til gavn for pa-
storatets liv og vækst.

Jeg sender denne hilsen til alle i pastora-
tet. Jeg takker Gud fordi Danmark gav
mig og min familie et nyt liv i fred og
demokrati. Jeg sender alle ønsket om en
god adventstid og en glædelig jul.

Samir Bagi

Nyt fra menighedsrådet

 Julestue 
 og basar 
  Ågerup gl. Præstegård 

 
Overskuddet går til Aidsramte børn i Afrig v/Danmission. 

 

      Fredag d. 28. nov.  kl. 14-21 
     lørdag d. 29.   -      kl. 10-18  
    søndag d. 30.  -      kl. 12-19.30  
   
         BBBooodddeeerrr---JJJuuullleeepppyyynnnttt---JJJuuullleeetttrrræææeeerrr   
         GGGeeennnbbbrrruuuggg---JJJuuullleeebbbaaaggg---HHHyyyggggggeee   
         LLLoooppppppeeetttiiinnnggg---EEEttt   mmmååållltttiiiddd   MMMaaaddd       

           

Meditation og lystænding i kirken 
& 

          Julekoncert i Ågerup kirke 
               søndag kl. 19.30                                     



JULETRÆSFEST 
5. juledag i Sognegården

♥ Julehygge
♥ Dans omkring juletræet
♥ Sognepræsten fortæller jule -

evangeliet
♥ Julemanden kommer med slik-

poser og leger med børnene.

Festen begynder kl. 18.00 og slutter
20.30 Alle er velkommen.

Gratis adgang

På menighedsrådets vegne 
Hans Elmlund
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JULEKONCERT i Ågerup Kirke 
Søndag den 30/11 kl. 19.30

Velkommen til en aften, hvor den gode ju-
lestemning vil blive sunget frem af Ros-
kilde Studiekor.
Roskilde Studiekor er et avanceret amatør-
kor, der har eksisteret i 28 år. Koret har gen-
nem årene arbejdet med vidt forskellige
repertoirer spændende fra store klassiske
værker til moderne jazz. En stor del er fo-
regået i professionelt regi med kræfter som
Lars Trier, Ole Kock Hansen, Niels Henning
Ørsted Pedersen m.fl. Koret består af 35
sangere.
Korets dirigent Karen Ertbølle Madsen har
en solid baggrund indenfor diverse kor-
genrer med vægt på den klassiske kirkelige
og danske kormusik. Koncerten vil bestå af
værker af de nulevende komponister Bo
Holten og Erik Haumann samt engelsk og
dansk julemusik, bl.a. af Michael Bojesen.

Der er gratis adgang.

JULEKONCERT i Hvedstrup Kirke 
Onsdag den 10/12 kl. 19.30

Julekoncerten i Hvedstrup Kirke bliver en
meget spændende aften med det rytmiske
juleoratorie "Men det sket i de dage" med
tekst af Steen Kaalø og musik af Bo David-
sen i centrum.
Juleoratoriet er bygget over juleevangeliet
og fortælles/synges af Fjordkoret fra Fre-
derikssund, sangsolisten Rikke Paulsen og
Jakob Davidsens Jazztrio. Det bliver en
meget afvekslende aften med solosang,
korsang og rytmiske toner, og derudover
kan man også høre kendte klassikere som
J. S. Bachs "Jesus bleibet meine freude" og
Mozarts "Ave Verum". Efterfølgende serve-
res gløgg og æbleskiver i præstegården.

Der er gratis adgang.

Det sker ...

LUCIAOPTOG i Ågerup Kirke, 
Søndag den 14/12 kl. 11

Så er det tid for det årlige Luciaoptog i
Ågerup Kirke. Pigekoret går Lucia og syn-
ger for i forbindelse med søndagens guds-
tjeneste.

Roskilde studiekor. Fotograf: Lisbeth Thorlacius



DAGHØJSKOLE: Kirkegaard på
hverdagsdansk

I Søren Kirkegaards fodspor såvel i de
store etiske og religiøse spørgsmål, som i
hans levnedsbeskrivelse og færden i
Kbh. Afsluttende med en guidning i for-
dybelse af forfatterskabet. 

Fordragsholdere: Bl.a. Pia Søltoft, Niels
Jørgen Cappelørn, Joakim Garff
Tid: 19. – 23. januar 2009.  
Daglig fra kl. 9.30 til ca. 16
Sted: Sognegården i Ågerup

Pris: kr. 1.150.  Med tilskud (pensionister,
efterlønsmodtagere og arbejdsledige
med bopæl i Roskilde kommune) kr. 850.
Man begynder daglig i Ågerup kirke,
hvor sognepræst Kristian Gylling holder
”Ved dagens Begyndelse”.
Dernæst går man over til Sognegården,
hvor der er et foredrag om formiddagen
og ét igen om efter  mid dagen. Frokost kl.
12-13 inkluderet i prisen. Torsdag ud-
flugt til Kierkegaards København. Som
på andre højskoler vil der blive sunget en
del, ligesom der lægges vægt på delta-
gernes aktive medvirken i diskussio-
nerne efter hvert foredrag.
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Tilmelding til deltagelse i 
MINIKONFIRMANDER

uge 5 og 6.

Nu skal vi igen have minikonfirmander i de tre sogne. Det bliver ren kirkehygge,
med mange oplevelser i kirken.Et tilbud til alle de 3. klasser, der har lyst. Tirsdag til
fredag i tidsrummet kl. 14 – 16 med afhentning i SFO´en. Endelig inviteres til den
store dag, Minikonfirmation, d. 8. februar kl. 11.00, med efterfølgende spisning i sog-
negården. Tilmelding hos kordegnen jf bagsiden af bladet. (pml@km.dk). 
Uddybende spørgsmål kan rettes til sognepræst Kristian Gylling 2673 2300.

CAFÉAFTENER

"DE NYE SALMER" tirsdag den 27/1 
kl. 19.30 i Sognegården

Denne aften vil der blive mulighed for at
lære nogle af de nye salmer bedre at
kende. Pastor Kristian Gylling og organist
Jakob Davidsen vil fortælle om salmerne,
deres forfattere og komponister, og så vil
der også blive lejlighed til at synge dem.
Efter kaffen er der fællessang med ud-
gangspunkt i Højskolesangbogen.

"VINTER" torsdag den 26/2 
kl. 19.30 i Sognegården

Organisten vil flette de mange dejlige vin-
tersange fra Højskolesangbogen sammen.
og fortælle om sangenes komponister og
forfattere, og så vil der blive sunget en
masse. Efter kaffen er der fri fællessang for
alle, hvor aftenens tema ikke længere skal
følges slavisk.
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Kirkelig vejviser

ÅGERUP SOGNEGÅRD
Ågerupvej 34, 4000 Roskilde. 
Vedr. leje henvendelse til vært-
inde: Anette Falk, tlf 41 42 82 80
tirsdag- fredag mellem 17 -18.

ÅGERUP KIRKE: 
www.aagerup-kirke.dk
Graver: Connie Larsen, 
tlf. 22 31 55 40, mandag fri.
Fælles organist for pastoratet:
Jakob Bo Davidsen, tlf 38 28 28 87,
mandag fri.
Kirkesanger:Arne Rau Petersen,
tlf: 47 10 00 87, mandag fri.
Kirkeværge: Grethe Møller Han-
sen, tlf: 46 78 73 71

Formand for menighedsrådet:
Johannes Michelsen, tlf: 30 42 28 85
Kasserer: Kordegn Pia Lunding.

KIRKERUP KIRKE: 
www.kirkerupkirke.dk
Graver: Vera Sørensen, 
tlf: 22 97 48 57, mandag fri.
Kirkesanger: Henning Korsgaard,
tlf: 23 47 18 39, mandag fri.
Kirkeværge: Norma Mathisen, 
tlf: 46 78 73 02.
Formand for menighedsrådet:
Hans Elmlund, tlf: 46 78 70 95
Kasserer: Kordegn Pia Lunding.

HVEDSTRUP KIRKE: 
www.hvedstrupkirke.dk
Graver: Inge Hansen, 
tlf: 28 69 72 74, mandag fri
Kirkesanger: Thorkild Andersen,
tlf: 36 46 63 21 mandag fri.
Kirkeværge: Eva B. Christiansen,
tlf: 46 76 90 83
Formand for menighedsrådet:
Aase E. Hansen, tlf: 46 76 91 97.
Kasserer: Inge Forsmann, 
tlf: 46 43 13 40.

Kasserer for præstegårdskassen:
Kordegn Pia Lunding.

VÆR MED I KAMPEN FOR EN VERDEN UDEN SULT
Den 1. marts 2009 senderÅgerup-, Kirkerup-, Hvedstrup sogn frivil-
lige indsamlere på gaden for at hjælpe verdens fattigste i kampen
mod sult.
1. marts er det vist 10.ende gang, at vores sogn sender frivillige ind-
samlere på gaden ved den årlige sogneindsamling. Det sker i en tid,
hvor verdens fattigste presses hårdt af stigende fødevarepriser.
Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp
i næsten 100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på sult for-
uden Aids og landminernes ødelæggelser af mennesker.
Daglig, udmarvende sult er en livsbetingelse for 850 millioner men-
nesker kloden over. Sulten påvirker mennesker fysisk, mentalt og ån-
deligt. Sulten gør det umuligt at leve et aktivt liv. Et underernæret
barn kan hverken lege eller lære. Er barnet underernæret gennem
længere tid, tager både hjernen og immunforsvaret skade. Vi ønsker
en verden uden sult. Derfor sender vi indsamlere på gaden den 1.
marts.
I år håber vi at give endnu flere mennesker mulighed for at gøre ver-
den til et lidt bedre sted, blandt andet ved også at sende indsamlere
til søndagsåbne butikker. Vi er så heldige, at de kommende konfir-
mander vil give et stort nap med indsamlingen, (de er omkring 60), så
hvis andre har lyst til at samle ind, skal man måske henvende sig i et
sogn i nærheden, da vi vist har nok indsamlere. 

På Ågerup, Kirkerup, Hvedstrup sogns vegne.   
Lene Plank Vestergaard
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Dato Ågerup Kirkerup Hvedstrup Dag Præst

GUDSTJENESTELISTE

DECEM
BER

JAN
UAR

FEBRUAR
M

ARTS

Kristian Gylling, Hvedstrupvej 46, 4000 Roskilde tlf: 26 73 23 00, mail: kristian.gylling@post.tele.dk

Pia Lunding, Ågerup vej 34, 4000 Roskilde. tlf: 46 78 20 12 mail: pml@km.dk
Kontoret er åbent dagligt fra 10–12 samt torsdag mellem 15-17 

Sognepræst

Kirkekontor/kordegn: 

7. 12. 11.00 9.30 2. søndag i advent K. Gylling
14. 12. 11.00 * Lucia 9.30 3. søndag i advent K. Gylling
21. 12. 9.30 11.00 4. søndag i advent K. Gylling
24. 12. 13.00 Juleaften K. Gylling

14.00 15.00 16.00 Juleaften K. Gylling
25. 12. 9.30 11.00 Juledag K. Gylling
26. 12. 11.00 2. juledag K. Gylling
28. 12. 11.00 9.30 Julesøndag K. Gylling 
1. 1. 16.00 Nytårsdag K. Gylling
4. 1. 9.30 11.00 Hellig tre konger (H3K) K. Gylling

11. 1. 11.00 9.30 1. søndag efter H3K K. Gylling  
18. 1. 9.30 11.00 2. søndag efter H3K K. Gylling 
25. 1. 9.30 11.00 3. søndag efter H3K K. Gylling
1. 2. 11.00 9.30 S. søndag efter H3K K. Gylling
8. 2. 11.00 9.30 Septuagesima K. Gylling

15. 2. 9.30 11.00 Seksagesima K. Gylling
22. 2. 9.30 11.00 Fastelavn K. Gylling
1. 3. 11.00 9.30 1. søndag i fasten K. Gylling
8. 3. 11.00 9.30 2. søndag i fasten K. Gylling


