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Kirkelige handlinger siden sidst:

DØBTE:
26. okt.: Alfred Nielsen, Kirkerup Kirke.
09. nov.: Anton Michael Højsted, Ågerup Kirke.
23. nov.: Jakob Pelle Magnussen, Ågerup Kirke.
07. dec.: Malena Siig Jakobsen, Ågerup Kirke.
04. jan.: Hans Munch Kanto, Hvedstrup Kirke.
18. jan.: Gustav Alm Sacson, Hvedstrup Kirke.

BEGRAVEDE:
07. nov.: Svend Asger Thing Simonsen, Ågerup Kirke.
12. dec.: Pia Egebjerg Hansen, Hvedstrup Kirke.
17. dec.: Unavngive drenge, Ågerup Kirke.
17. dec.: Hans Peder Rasmussen, Ågerup Kirke.
23. dec.: Michael Sejer Bisgaard, Ågerup Kirke.
06. jan.: Inge Marie Andersen, Hvedstrup Kirke
08. jan.: Leif Bendix Sørensen, Gundsømagle Kirke.
09. jan.: Eleonora Kirstine Marie Lorenzen, Gundsømagle Kirke.
10. jan.: Jens Erik Braad-Sørensen, Ågerup Kirke.
16. jan.: Jens Lebech, Ågerup Kirke.

FORSIDENS BILLEDE:
Billedet viser hovedparten af de 40 minikonfirmandter, som i uge
5 og 6 har tilbragt to timer mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i
og omkring kirken og Sognegården. Der har de lyttet til flere
emner og gået på opdagelse i kirkens mange udtryk lige fra klok-
ketårn til nadver.

De har været sammen med spejderne og pigekoret. Organisten
har øvet nogle nye og gamle salmer med dem til opførelse ved
minikonfirmationen 8. februar. Derudover har de gennem hele
forløbet malet ”ikoner” med stor hjælp af Kirsten Brøns. De bli-
ver udstillet ved ”konfirmationen”.
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SSaammlliinnggssppuunnkktteerr  ii
ffææll lleesssskkaabbeett
Af Kristian Gylling

I sidste artikel konkluderede jeg,
at fællesskabets grundstof er kærlighed, og
at vi kun bliver lykkelige ved at gi´ ind i et
fællesskab. 

Og nu, hvordan med at blive optaget i
gruppen og hvad kræver det en at være en
del af fællesskabet.

Der er stor livskvalitet i at have ritualer, når
vi er sammen, dels når vi indtræder i fæl-
lesskabet, men også løbende i samværet.
De bedste ritualer er dem, der holder os
fast på hvad fællesskabets omdrejnings-
punkt er, så vi hele tiden bliver mindet om,
hvorfor vi er sammen. Det er når fælles-
skabet har de rigtige rammer og et indhold,
man brænder for, det rykker. Netop da bli-
ver samværet stort, og en følelse at lykke
sætter sig igennem. 
Ved start i et nyt fællesskab er der ofte et
optagelsesritual i form af en samtale, en
test eller ligefrem en prøve. Måske er der
en fest efter endt manddomsprøve med ri-
tualer, som indlemmer en i flokken. Hvor
mange af os har ikke som barn haft en
hemmelig loge, som man kun kunne ind-
træde i, hvis man havde gjort eller udført
en bestemt handling. Ved optagelsesritua-
let skulle aflægges et løfte, og man fik
måske en ting som bevis på, at man nu var
en del af gruppen.  

Dåben er et ritual til indgang i det kristne
fællesskab, og korset, som præsten slår for
pande og bryst, er tegnet, brændemærket

på os. I dåben er der godt nok ingen prøve,
for alle er velkomne til at deltage i det
kristne fællesskab, men der er masser af ri-
tual, der holder os fast i, hvad det er at
være kristen. Dåben symboliserer en ren-
selseshandling, hvor vi drukner det gamle
syndige menneske, og op af vandet kom-
mer et nyt renset og fuldkomment menne-
ske. Manddomsprøven for at blive kristen
går altså ud på, at vi skal druknes for der-
efter opstå af vandet som et nyt menneske.
Ritualet fortæller os, at det enkelte menne-
ske ved denne renselse hermed bliver fuld-
kommen for altid. Ja, at vi da har det ene
ben i paradiset. Intet mindre.

Men ligesom vi i alle andre fællesskaber
efter optagelse skal lære og udvikle os sam-
men med dem, vi nu er havnet sammen
med, træne sammenspillet, skal vi også
træne som kristen. Vi skal hele tiden øve os
på reglerne, som er trosbekendelsens
mange elementer. Vi skal tilegne os kærlig-
hedens grundkrav fra Det nye Testamente
om, at du skal elske Gud og næsten højere
en dig selv, og så skal vi vedvarende bede
bønnen, Fader Vor.
I det kristne fællesskab er alle velkomne, og
du kommer, som du er. Ja lad det stå som
en god ledetråd for, hvordan fællesskaber
bliver sunde, Man skal ikke gøre sig for-
tjent til at være med, men det er naturlig-
vis vigtig at få lært, hvad det handler om.
For jo mere man forstår, desto mere glæde
har man ud af fællesskabet, fuldstændig
som hvis man ved god træning oplever at
få endnu flere øjeblikke, hvor der er hul
igennem i en god kamp. Det er vel netop,
når det man har lært spiller, at fællesskabet
bliver stort. 

Præstens klumme
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Det sker i pastoratet

Tirsdag 3. marts 2009
Kulturkorset
INTELLIGENT 
DESIGN

Civ.ing., Dr. Scient.,
Heinz Hansen er ble-
vet så inspireret af
bogen ”Rosens Råb” at han denne aften
lægger op til debat om Teologi og Naturvi-
denskab.
Bogen ”Rosens Råb” er skrevet af dr. Theol.
Jakob Wolf.  I bogen lader forfatteren rosen
råbe: ”Hvorfor er jeg så smuk?” – og selv
give svaret: ”Det er fordi Gud har skabt
mig.” Inspirationen har ført til, at Heinz
Hansen har undersøgt, hvad naturviden-
skaben ved om livets oprindelse.
Har den moderne biologiske forskning for
længst affærdiget Bibelens skabelsesberet-
ning som en forældet myte?
Alt tyder på, at livet umuligt kan være opstået
i tidernes morgen ved en simpel kemisk til-
fældighed! Vi må erkende, at der er noget ved
livets begyndelse, som man teoretisk set nok
aldrig kan få at vide. Her er der fortsat plads
til en teologisk tolkning svarende til: ”I be-
gyndelsen skabte Gud...”  Til gengæld kan na-
turvidenskaben forklare, hvordan livet bliver
genskabt i hverdagen.

6. marts kl. 18.00 
TÆNKETANK OG PRÆSTEGÅRDS-
HYGGE
For jer der har haft, har, eller vil have en
finger med i spillet i de tre sogne.
Det er vigtigt hele tiden at inspirere kirker-
nes frivillighedskorps og forny kirkernes
aktiviteter, ellers ”falder vi i søvn”. Derfor
er der d. 6. marts indbudt til en aften i præ-
stegården, hvor der vil være tre små oplæg
om tiltag og visioner med forventning om
drøftelse af disse og for så vidt også andre

idéer, der kunne komme op som en god
idé. Disse aftner er forbeholdt dem, som
har løftet, løfter eller agter at løfte konkrete
opgaver i de tre kirker. Det være sig lige fra
konfirmandforældre der har lavet mad til
torsdagseftermiddagene i Impulsen, såvel
som de mange super kompetente, der for
nylig er trådt ud af menighedsrådene pga.
sammenlægning og derved reducering af
rådet. Det kunne imidlertid også tænkes, at
nye ønsker en opgave i arbejdsfællesskabet
og derfor gerne vil møde op. De er utrolig
velkomne, men de skal nok ikke regne med
at gå hjem uden, at de er kommet med i
mindst et arbejdsfællesskab/udvalg. 
For at understøtte arbejdsfællesskabet den -
ne aften skal hver enkelt deltager tage en
madret med til fire til buffetbordet samt en
flaske vin til baren. 

CAFÉ-AFTEN:
Torsdag 19. marts kl. 19 i Sognegården
Under mottoet "Musikken fortæller også
historier" vil Lektor Bo Davidsen fortælle
om komponisten Carl Nielsen og organi-
sten Thomas Laubs meget specielle samar-
bejde, hvor de i løbet af en årrække
reformerede og fornyede både den danske
kirkesang og den folkelige sang. 
I løbet af sangens år er der afholdt mange
fællessangaftener, hvor foredragsholdere
har tolket teksterne i salmer og sange.
Bo Davidsen vil i stedet fokusere på mu-
sikken til teksterne. For musikken fortæller
også historier.
Det drejer sig nemlig ikke bare om, hvad
man siger, men også om måden, man siger
det på. Og forskellige melodier kan give
tekster forskellige og måske ofte uventede
drejninger. Dette har musikere og kompo-
nister altid vidst, og det har også været et
væsenligt erfraringsgrundlag for Laub og
Nielsens samarbejde.
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Det sker ...

3. april kl. 18.00 
Gud og Fadbamser, Gundsø Bodega, Åge-
rup Butikstorv. SPÆNDENDE PÅSKE-
KONCERT I ÅGERUP KIRKE

”Hellere sidde på kroen og tænke på kir-
ken end at sidde i kirken og tænke på
kroen” -Spørgsmålet er så bare: ”Hvad
tænkes der så på kroen?” Det vil Gundsø
Bodegas ejer, Gurli, og sognepræsten
spørge interesseret ind til. Gurli vil forløse
de tilstedeværende med påskelam ala Ba-
bettes Gæstebud, og præsten vil fabulerer
over ”Venskabet hen over bardisken”. Det
hele vil få et lettere spirituøst anstrøg ved
den da just nyankomne Påskebryg. 

Søndag 5. april (Palmesøndag) kl. 16 med
Duo Cavatina

Der er lagt op til en påskekoncert på et meget
højt musikalsk niveau når Duo Cavatina gæ-
ster Ågerup Kirke.
Duo Cavatina - fløjte og guitar - dannedes i
1996 på initiativ af Mathias J. From (guitar),
og består derudover også af US Grammy®
nominerede Ulla Miilmann (fløjte), solofløjte-
nist i DR Radiosymfoniorkester.
Til påskekoncerten i Ågerup Kirke vil der
blive spillet musik originalt skrevet for
fløjte/guitar, og værker af blandt andre J.
S. Bach, Gabriel Faure, Francis Poulenc og
Carl Nielsens "Tågen letter" vil være på

programmet. De to musikere i Duo Cava-
tina er virkelig værd at lægge ører til.
Ulla Miilmann, fløjte, har de sidste 12 år fun-
geret som solofløjtenist i DR SymfoniOrke-
stret. Hun blev i 2007 som den første danske
solist nogensinde blevet nomineret til en US
Grammy® - i kategorien "Best Instrumental
Soloist Performance" - en anerkendelse der
kun overgår verdens førende musikere. Hun
er derudover kendt fra mange sammen-
hænge i det danske musikliv - både som solist
og kammermusiker - og har gennem sin kar-
riere modtaget en række priser for sin indsats,
deriblandt Jacob Gade Prisen og Musikan-
melderringens Kunstnerpris. Senest er det
blevet besluttet at hun skal indspille Carl Ni-
elsens fløjtekoncert med New York Philhar-
monic Orchestra – CD-release på DaCapo
Records oktober 2010.
Mathias J. From, guitar, afsluttede i 1996
sine studier ved Det Kongelige danske Mu-
sikkonservatorium, hvorefter en række
fonde har støttet hans videregående stu-
dier i udlandet hos to af verdens absolut fø-
rende guitarvirtuoser – to års studieophold
hos professor Alvaro Pierri i Montreal (Ca-
nada) og Salzburg (Østrig) samt et år hos
professor Roland Dyens i Paris (Frank-
rig).Han har spillet talrige koncerter på det
nordamerikanske kontinent og Europa. I
Danmark har han bl.a. optrådt i Tivoli Kon-
certsal – samt i dansk radio og TV. Mathias
J. From udgav i 2001 sin første solo-CD
”Rêverie à Paris”, bl.a. med to egne kom-
positioner, som er udkommet på pladefor-
laget Classico.
Det ligger Duo Cavatina meget på sinde at
publikum bliver draget ind i vores univers,
så de gør meget for også at kommunikere
deres tanker om musikken og komponi-
sterne med ord. Publikum kan kort og godt
se frem til en levende musikalsk oplevelse
med Duo Cavatina.
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Tirsdag den 14. april
2009 Kulturkorset 
EN AFTEN OM DIA-
KONI MED SØSTER
MERETE DIGE

Kom og hør om diakoni
og Diakonissestiftelsen på Frederiksberg:
• Hvad er diakoni?

- et par definitioner at tænke over
• Hvad sker der på Diakonissestiftelsen i

dag? Hør bl.a. om det diakonale ar-
bejde i Kvindenødherberget på Vester-
bro, Café Kram og Diakoni fælles skabet

• Diakoniens borde
• Diakoni 

– fællesskab om at bære og være
Merete Dige, som har arbejdet med diakoni
i hen ved 15 år fortælle om forholdene i dag
og om sine egne oplevelser i arbejdet.

Torsdag den 14/5 kl. 19 i Sognegården
"Pigekoret synger for"
Ligesom sidste år slutter pigekoret sin
sæson af med manér. Gospelsangerinden
Helene Dahl har trænet intensivt med pi-
gerne og sammen med organisten Jakob
Davidsen på klaver og en perkussionist er
de klar til fyre op under gospel-kedlerne.
På programmet vil der også være danske
sange og salmer, og der vil blive rig lejlig-
hed for publikum til også at synge med.

EN FAR SØN/DATTER OPLEVELSE
FOR LIVET.
3 kursusdage i stomp/trommer de tre før-
ste søndage i juni kl. 14 – 17 inkl. deltagelse
i et sublimt og stort tromme-battaria i Pin-
sekarnevalet i København for kun 100 kr.
pr. gang.
• Konfirmanderne har prøvet det med af-

sluttende koncert i Hvedstrup kirke og
jubler.

• Menighedsrådet og medarbejdere ved
kirkerne samt deres kærester har prø-
vet det og ville ha´ mere.

• Sportfesten 09 har inviteret ham til en
woorkshop og håber på noget stort.

Med Michael Aaby har vi fået en fantastisk
instruktør med mere end 25 års undervis-
ningserfaring.

Tilmelding til præsten: 
kristian.gylling@post.tele.dk  

eller tlf.. 26732300

SOMMERUDFLUGT
-PILGRIMSBUSTUR
Vores sommertur foregår i år lidt senere
end de sidste par år. Vi tager en tur til
Stevns på ”pilgrimstur” lørdag d. 13/6.
Vores frokoststed er bestilt, men vi mangler
stadig nogle tilsagn dernede fra. 

Nærmere besked om turen, tilmelding,
tidspunkt m.m. får I i næste nummer af
Kirkebladet.

Venlig hilsen  
Carsten Shcou Jørgensen 

og Lene Plank Vestergaard
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Kirkelig vejviser

ÅGERUP SOGNEGÅRD
Ågerupvej 34, 4000 Roskilde. 
Vedr. leje henvendelse til værtinde:
Anette Falk, tlf 41 42 82 80 tirsdag-
torsdag mellem 17 -18. Mandag fri.

FÆLLES FOR PASTORATET:
Formand for menighedsrådet:
Johannes Michelsen, tlf: 30 42 28 85
Kasserer: Kasserer er Marianne
Druedahl 46 78 60 30.
Organist: Jakob Bo Davidsen, tlf 38
28 28 87, mandag fri.

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

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: Hans Elmlund, 
tlf: 46 78 70 95.

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: Ole Christiansen, tlf:
46 76 90 83

JULEBASAR 2008
Årets julemarked 1. søndag i advent blev
meget over forventning, men det var noget
af et pilotprojekt. Det er vores klare over-
bevisning at markedet i denne nye form er
kommet for at blive. Der var stor interesse
for at være med, mange flotte ting at købe,
gode præmier og en dejlig café. Og så fik
vi oven i købet et overskud på knapt 7000
kr. som går ubeskåret til Danmissions pro-
jekt ”Aidsramte børn i Afrika” Stor tak for
alle der løftede med, donerede gaver og
ikke mindst for Anettes flotte arbejde med
at koordinere det hele.
Næste års julemarked vil blive ugen før 1.
søndag i advent, da der er mindre pres på
de frivillige kræfter her og færre hand-
lende er booket til andre julemarkeder. 

JULEKURVE 08/09
I julen 2008 blev vi beriget med to er-
hvervsfolks donation på 5000 kr. til 5 jule-
kurve. En donation, der via ældreklubben,
sundhedsplejersken, bodegaen og sidst
men ikke mindst en vagt-som fodplejerske
ved en af julegudstjenesterne gik ud til
”værdigt trængende” og skabte stor jule-
hygge. Et meget spændende projekt, vi al-

lerede nu i en lille projektgruppe vil ar-
bejde vide-re på hen imod næste jul. Er der
andre, der vil donere til lokal omsorg, vil
beløb kunne ind-sættes på konto 2290 3486
742 959  

KONFIRMANDER 08/09
De 54 konfirmander, vi har i år, er nu ca.
halvvejs igennem deres konfirmandforløb.
Den nye måde med ”det kristne fælles-
skab” i centrum, - hele holdet på én gang,
- 7 gange i ungdoms-klubben, Impulsen, -
4 gange i Præstegåden med teambuilding,
film præstepizza, for at træde dansen i
disco på konfirmandloftet medens konfir-
mandforældrene diskuterer undervisning
og temaer i præstestuerne, - det hele med
afsluttende midnatsgudstjeneste, samt 5 –
10 almindelige gudstjenester med nadver.
Et arrangement, der i særdeleshed har vist
sig ikke kun at være gangbart, men en
kæmpe succes. 

Indskrivning af nye konfirmander
Der er konfirmandindskrivning for nye
hold 14. marts i Sognegården kl. 10 – 13,
men kun for elever der skal i 8. klasse efter
sommerferien.
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Dato Ågerup Kirkerup Hvedstrup Dag Præst

GUDSTJENESTELISTE

M
ARTS

APRIL
M

AJ
JUN

I

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: 

1. 03. 11.00 9.30 1. søndag i fasten K. Gylling
8. 03. 11.00 9.30 2. søndag i fasten K. Gylling

15. 03. 9.30 11.00 3. søndag i fasten P. Vibskov
22. 03. 9.30 11.00 Midfaste K. Gylling
29. 03. 11.00 9.30 Maria Bebudelsesdag K. Gylling
5. 04. 11.00 9.30 Palmesøndag K. Gylling
9. 04. 11.00 Skærtorsdag K. Gylling

10. 04. 14.00 Langfredag K. Gylling
12. 04. 9.30 11.00 Påskedag K. Gylling
13. 04. 11.00 2. påskedag K. Gylling
19. 04. 11.00 9.30 1. søndag efter påske K. Gylling
26. 04. 11.00 9.30 2. søndag efter påske K. Gylling
3. 05. 11.00 3. søndag efter påske B. Iversen 
8. 05. 10.00 Konfirmation/

12.00 Bededag K. Gylling
10. 05. 10.00 Konfirmation/ 

12.00 4. søndag efter påske K. Gylling
17. 05. 10.00 Konfirmation/

12.00 5. søndag efter påske K. Gylling
21. 05. 10.00 Konfirmation/

12.00 Kr. Himmelfart K. Gylling
24. 05. 10.00 Konfirmation

12.00 K. Gylling
31. 05. 11.00 9.30 Pinse K. Gylling

1. 06. 2. Pinsedag OPEN AIR


