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i Roskilde Avis
Så du den?

Der er stadig fuld
gang i aktiviteterne.
Læs mere i bladet ...



KIRKEHILSEN

DØBTE:
31.maj: Andrew Ian Brink Rudbeck, Hvedstrup Kirke.
14. juni:Lucas Bonne-Jacobsen, Ågerup Kirke.
14. juni:Oscar Gehl Larsen, Ågerup Kirke.
21. juni:Gustav Hüttel Bühring, Ågerup Kirke.
05. juli: Mads Bøje Christensen, Kirkerup Kirke.
12. juli: Isabella Rolighed, Ågerup Kirke.

VIEDE:
30. maj: Anne Louise Borup Messeri og Kristian Nielsen, Hvedstrup Kirke

Dorthe Kjeldgaard Faxholm og Ronny Kåre Hernig, Hvedstrup Kirke.

BEGRAVEDE:
29. maj: Eva Olga Larsen, Ågerup Kirke.
19. juni: Poul Erik Mikkelsen, Østre Kirkegårds Kapel.
24. juni:Hans Bernhard Strandvad, Jyllinge Kirke.
09. juli: Sven-Aage Carl Hasselby, Ågerup Kirke.
09. juli: Ulla Von Meyeren Jørgensen, Ågerup Kirke.
10. juli: Per Børge Hansen, Hvedstrup Kirke.

FORSIDENS BILLEDE:

Er kirkeannoncen fra Roskilde Avis fredag 31. juli 2009.
Se mere om pastoratets aktiviteter på www.kirkerupkirke.dk
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OOpprriiggttiiggtt  ssaammaarrbbeejjddee  oovveerr
ggrræænnsseerr  hhaarr  aall ttiidd  fføørrtt   tt ii ll
nnooggeett  bbeeddrree

Af Kristian Gylling

Sådan er det også med samarbejdet
blandt de kristne trosretninger verden
over. Kirkernes Verdensråd er netop en
sammenslutning af næsten alle kristne
kirkesamfund.  Vi er medlem som den
Danske Folkekirke.

Fuldstændig som det Europæiske Fæl-
lesskab, EU, hvor der er plads til de
lande, der har de demokratiske grunde-
lementer i orden, er de kristne kirke-
samfund, det såkaldte Økumeniske
Kirkefællesskab, en sammenslutning af
kristne kirker, der har samme grundele-
menter i deres kristne tro.

Ligesom vi forhåbentlig ikke skal opleve
flere krige mellem demokratier, skal vi
heller ikke opleve flere krige blandt
kristne kirker. Og der har ellers været
meget slemme krige i ”Guds navn”, blot
for at nævne 30 års krigen for ca. 400 år
siden efter reformationen og ikke at for-
glemme religionskrigen i Delfast i Nord-
irland, hvor katolikker og protestanter
for kun årtier siden slog hinanden ihjel i
”Guds navn”. 

Når tonerne går højt, og stridspunkterne
i de forskellige nuancer i den kristne tro

diskuteres, er det utroligt
vigtig, at vi kender hvad det
kristne fællesskab har af fæl-
les grundpiller, - så bliver ue-
nigheden tålelig, ja måske til
tider berigende.

De kristne søster- og brødre-
kirker i verden, også kaldet
den økumeniske kristne fa-
milie, sammensluttet i Kir-
kernes Europæiske råd og Kirkernes
Verdensråd, har følgende til fælles:.
• De to trosbekendelser, vi også kender

i Den lutherske kirke. Den Nikænske
og Den Apostolske Trosbekendelse, -
sidstnævnte, som den vi oftest bru-
ger i Den Danske Folkekirkes guds-
tjenestetradition. 

• Dåben med tre gange vand og i Fa-
deres og Sønnens og Helligåndens
navn. Officielt afviser man gendåb.
Der er dog visse frikirkemiljøer på
den karismatiske fløj, der har svært
ved at håndhæve deres officielle
modstand af gendåb. 

• Nadverfællesskab om den samme
nadver.  

Men her falder den katolske kirke ud af
det økumeniske fællesskab. Ikke fordi
den katolske kirkes medlemmer ikke er
velkommen ved vores nadver, men fordi
Den Katolske Kirke ikke ønsker de fra-
faldne kirker, altså alle os, der har skilt
os ud. Først den ortodokse kirke for ca.
1000 år siden, og alle vi reformerte for ca. 

Præstens klumme
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Det sker i pastoratet

Kulturkorset
I efteråret byder Kulturkorset på tre foredrag, som alle handler om øku-
meni.  Økumeni er betegnelsen for samarbejdet blandt de kristne brødre- og
søsterkirker rundt omkring os.  Vi er alle – bortset fra den katolske kirke –
samlet i Kirkernes Europæiske Råd og i Kirkernes Verdensråd. Også Gund-
sømagle og Jyllinge kirker tager økumenien op i dette efterår.  I Gundsø-
magle kirke vil man kunne opleve Taizé gudstjenester og i Jyllinge kommer
et foredrag om baptisterne.  Endelig vil man kunne deltage i en Thommas-
messe i Hellig Kors Kirke den 12. januar 2010 kl. 19.
Menighedsrådet laver en særlig folder om disse arrangementer. Folderen
fås i kirkerne, i Sognegården og hos kordegnen.

I Sognegården er de tre foredrag som følger:

7. september kl. 19. 
Økumeni World Wide 
v/ Peter Lodberg Århus Universitet

7. oktober kl. 19.
Kristne kirker i mellemøsten

Samir Bagi fortæller om Den Kaldæisk-
assyriske kirke, som han og hans fami-
lie kommer fra.

Nabil Astafanos vil fortælle om den kop-
tiske kirke, som er navnet på de kristnes
kirke i Ægypten.

Han vil også fortælle om projektet Greater Love, som
er et missionsarbejde blandt arabisktalende mennesker
i Danmark.

5. november kl. 19.
Den katolske kirke 
v/ Eva Nordentoft, Det Økumeniske Center i Århus.

Nabil og Samir

Eva Nordentoft

Peter Lodberg

Læs mere: www.kirkerupkirke.dk
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Det sker ...

2. september kl. 16.30-18.30 i Sognegården i Ågerup: Søren Kierkegaard
studiekreds begynder. Kristian Gylling studiekredsleder. Tilmelding til
LOF på 4632 2021.

19. september kl. 9-16 i Ågerup kirke: 
Retræte med meditation.
v/ Gunder Gundersen.

26.-27. september kl. 11-16 i Sognegården: 
Kunstner weekend.

10.-11. 16.-17.-18. oktober i Sognegården: 
Kursus i ikonmaleri.

23. oktober kl. 18
i Hvedstrup præstegård: 
Tænketank og præstegårdshygge.

14. november kl. 9-16
i Ågerup kirke: 
Retræte med meditation. 
v/ Gunder Gundersen.

18. november kl. 19 i Ågerup kirke:
Teaterforestillingen ”Legenden om
Juleroserne”. Billetter: Marianne
Druedahl, 4678 6030.

Gunder Gundersen

Legenden om juleroserne

Se mere på kirkernes hjemmeside: www.kirkerupkirke.dk
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Torsdag den 24/9 kl. 19: 
"Den folkelige danske sang" 
ved Erik Lindsø.

Erik Lindsø er en af landets mest
efterspurgte foredragsholdere. 
Han er kendt som en stor fortæller,
der med udtræk fra litteratur og fi-
losofi og med humorens bid og
gode historier sætter tilværelsen
under lup. Denne aften er det den
folkelige danske sang der er på ta-
petet, og udover Erik Lindsøs cau-
seri vil der blive rig lejlighed til at
synge med på de mange gode
sange fra Højskolesangbogen.
Johannes Møllehave har sagt om et
radioforedrag med Erik Lindsø:
"Jeg sad fast ved højttaleren, mens
hans fortalte. Og jeg måtte ringe og
sige til ham, at han havde givet
mig migræne. Det får jeg af store
oplevelser."

Torsdag den 22/10 kl. 19: 
ved sognepræst Asta Gyldenkærne

Asta Gyldenkærne vil denne aften
tage den store danske salmedigter
Nikolai Frederik Severin Grundt -
vig under kærlig behandling.
Grundtvig var jo en salmedigter og
teolog med en kollosal stor indfly-
delse, en indflydelse der står næ-
sten usvækket idag. Hans
repræsentation i salmebogen er
omfangsrig og det er med ud-
gangspunkt i de bedste salmer her-
fra at sognepræst i Soven Kirke ved
Jægerspris vil fortælle om Grundt -
vig.

Tordag den 3/12 kl. 19: 
"Vi synger julen ind" 
med Juniorkoret 

Velkommen til en aften i den kom-
mende juls tegn. Fællessangen af
de mange gode julesalmer og
sange vil stå i højsædet, men der vil
også blive lejlighed til at høre Ju-
niorkoret synge.

Café-aftener i efteråret

Alle arrangementer er gratis, kaffe og kagebord koster dog 30 kr.
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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: Marianne Druedahl, tlf:
46 78 60 30.
Organist: Jakob Bo Davidsen, tlf 38
28 28 87, mandag fri.
Sognepræst: Kristian Gylling,
Hvedstrupvej 46, 4000 Roskilde tlf:
26 73 23 00, 
mail: kristian.gylling@post.tele.dk

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

ÅGERUP KIRKE: 
www.aagerup-kirke.dk
Graver: Connie Larsen, 
tlf. 22 31 55 40, 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.
Kirkeværge: Hans Elmlund, 
tlf: 46 78 70 95.
Nøgle til kirken: Jens Ole Olsen 
tlf: 46 78 72 37.

HVEDSTRUP KIRKE: 
www.hvedstrupkirke.dk
Graver: Inge Hansen, 
tlf: 28 69 72 74, mandag fri
Kirkeværge: Ole Christiansen, tlf:
46 76 90 83

Læs mere på kirkernes hjemmeside:
www.kirkerupkirke.dk

500 år siden ved reformationen. Den Ka-
tolske Kirke ser sig desværre stadig som
ophøjet over det Økumeniske kristne
Fællesskab, som den sande kristne kirke
med direkte velsignelse fra Jesus over
apostel Peter, der som den første kirke i
Rom satte dagsordenen. Derfor er Den
katolske Kirke heller ikke officielt med i
de økumeniske fællesskaber som bl.a.
kirkernes Verdensråd.      

Den økumeniske Kirke spænder lige fra
den ortodokse kirke over den anglikan-
ske kirke til den reformerte kirke, vi til-
hører, og den går videre ud over
baptisterne til de af frikirkerne, der kan
dele trosbekendelse og dåb med os. Men
til den Økumeniske kirke hører således
ikke sekter som Mormonerne, Jehovas
Vidner og Tongil-familien, selvom de på-
beråber sig samme gud og bruger bi-
blen, - de opfylder ikke den fælles
trosbekendelse, som jo godt kan kaldes
en form for grundlov.

Ligesom det altid er vigtigt, at drøfte
hvad der er sandt, fejlende eller ligefremt
falsk demokrati, som det bla. blev ved-
rørende Muhammedtegningerne, er det
også meget vigtigt at drøfte, hvad der er
sand, fejlende eller falsk kærlighed i den
kirke vores tro og etik hele tiden bliver
debatteret, behandlet og udviklet i.

Den økumeniske kristne familie er i ef-
teråret tema i pastoratets Kulturkorsaft-
ner, og her vil der blive sat fokus på
kristne forskelligheder og ligheder, ... i
øvrigt i tæt samarbejde med Jyllinge og
Gundsømagle menigheder og med
meget kompetente foredragsholdere.

Kristian Gylling
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Dato Ågerup Kirkerup Hvedstrup Dag Præst

GUDSTJENESTELISTE

SEPTEM
BER

OKTOBER
N
OVEM

BER
DECEM

BER

6. 09. 11.00 9.30 13. søndag efter trinitatis/K. Gylling
13. 09. 9.30 11.00 Høst 14. s. e. trinitatis/ Johannes Hatorp
20. 09. 9.30 11.00 Høst 15. s. e. trinitatis/ K. Gylling
27. 09. 11.00 9.30 16. s. e. trinitatis /K. Gylling
4. 10. 9.30 11.00 17. s. e. trinitatis /K. Gylling

11. 10. 11.00 9.30 18. s.e. trinitatis/Marianne Juel Maagaard
18. 10. 9.30 11.00 19. s. e. trinitatis/K.M.Winther Olsen
25. 10. 9.30 11.00 Gospel 20. s. e. trinitatis /K. Gylling
1. 11. 19.00 11.00 9.30 Allehelgens Dag /K. Gylling
8. 11. 9.30 11.00 22. s. e. trinitatis /K. Gylling

15. 11. 11.00 9.30 23. s. e. trinitatis /K. Gylling
20. 11. 17.00 Gud og Risengrød Familiegudstjeneste/ K. Gylling
21. 11. 13.00 Gospelgudstjeneste/ K. Gylling
22. 11. 11.00 9.30 Sidste s. i kirkeåret / K. Gylling
29. 11. 11.00 9.30 1. s. i advent / K. Gylling
6. 12. 9.30 11.00 2. s. i advent/ K. Gylling

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: 


