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KIRKEHILSEN

DØBTE:
22. februar Josef Rey-Andersen, Kirkerup kirke.
01. marts Harald Rosengaard Eisenhardt, Ågerup Kirke.
15. marts Noah William Dufour, Hvedstrup Kirke.
22. marts Andy Oliver Bisted Bak, Kirkerup Kirke.
29. marts Manus Wu Hui Andersen, Ågerup Kirke.
29. marts Marie Elvira Hedegaard, Ågerup Kirke.
05. april Tobias Halfdan Valbjørn, Ågerup Kirke.
05. april Jonas Schøsler, Ågerup Kirke.
05. april Thomas Alexander Dumong, Ågerup Kirke.
05. april Mads Funder Poulsen, Ågerup Kirke.
05. april Elisabeth Krusegård Nielsen, Ågerup Kirke.
19. april Magnus Svane Hartmann, Ågerup Kirke.
26. april Lucas Lyngvig Carlsen, Ågerup Kirke.
03. maj Lasse Kehlert Øhrstrøm, Kirkerup Kirke.

BEGRAVEDE:
18. februar Eivind Gjerløv, Fredenskirken.
05. marts Erik Meisner, Ågerup Kirke.
26. marts Brian Herbo Jakobsen, Hvedstrup Kirke.
14. april Agnete Olsen, Østre kirkegårds Kapel.
17. april Mogens Hovmand, Ågerup Kirke.
23. april Christian Jacobsen, Vestre Kgd.Ndr.

FORSIDENS BILLEDE:

Konfirmanderne 2008/2009
Så er konfirmationsundervisningen færdig og konfir-
mationerne overståede. Det har været et noget anderle-
des undervisningsforløb end tidligere. Mange har været
involverede lige fra skolen, Impulsen, alle forældre, me-
nighedsråd, lokalbefolkningen m.m., hvilket alle har
været glade for. Der blev 10 konfirmationer, så konfir-
manderne kunne få mange gæster med i kirken til stor
fornøjelse for alle.
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Kirkehilsen fra Ågerup,
Kirkerup og Hvedstrup
sogne er udgivet af me-
nighedsrådet.
Redaktion: Kristian Gyl-
ling (ansv.), Lene Plank
Grafisk tilrettelæggelse:
Marianne Pedersen,
PE-Design 2087 0747
Tryk: Rødding Bogtryk,
Rødding
Oplag: 1700
Deadline til næste num-
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Indlæg sendes til:
Lene Plank:
pilebrydegaard@mail.dk

KIRKELige handlinger
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MMåållttiiddeett  ii   ffæælllleesssskkaabbeett
Af Kristian Gylling

I de to tidligere artikler slog jeg fast, at vi
kun er rigtigt lykkelige, når vi er givende
ind i et fællesskab, og at det er vigtigt, at
markere og gøre det  klart hvilke fælles-
skaber vi hører til i. 

Et af de daglige fællesskaber er målti-
derne. Det daglige liv i familien, i klub-
ben, på skolen eller arbejdspladsen har
ikke sjældent et måltid mad som natur-
ligt omdrejningspunkt. Hvor ofte bruger
vi ikke stort set al forberedelse til en fest
på borddækning og måltidet.

Men hvor tit har vi ikke hånet mormor
for at bruge al sin tid på at lave mad. Og
det til trods for at mad er en fantastisk og
uundværlig ingrediens i fællesskabet.
Måske var det i vir ke ligheden mormor,
der var den kloge, når hun brugte sin tid
på noget livgivende. Faktisk spiser vi jo
en del af et andet menneskes kærlighed,
når vi sætter os til bords og kaster os
over de lækre ting, der tit har taget
mange timer at lave, for den der har haft
fingrene nede i bolledejen.

Hvor ofte slutter vi ikke en aftale eller en
handel i erhvervslivet ved et måltid. Og
hvor tit ender vi ikke en god kamp med
et måltid, hvor fællesskabet besegles ved
at spise sammen. Ja, alle vores over-
gangsriter som dåb, konfirmation, bryl-

lup og begravelse er hoved-
ingrediensen, at vi spiser
sammen, efter ritualet i kir-
ken er på plads.

Tankevækkende er det også,
at vi ofte væmmes ved at
spise sammen med eller
endnu værre spise hos en
person, man ikke har det
godt med. Man ville ofte hel-
lere ”brække en arm” end at spise noget
ens fjende har tilberedt. Uvenskab kan
dog også forsones ved et måltid mad. 

Egentlig var Jesus genial, da han bad
sine venner spise sammen på en bestemt
måde for at mindes ham, når han var
død og derved indstiftede nadveren.
Hvor tit sidder vi ikke i familiens skød
og spiser mormors leverpostej (eller
hvad det nu er, vi har fået overleveret
overskrifter på), selv om det er mange år
siden hun er død. Men hendes opskrift
på leverpostej, og det lille ritual at spise
den, lever, - til ihukommelse af mormor.

Nadverritualet siger da også at ”denne
kalk er den nye pagt ved mit blod, som
udgydes for jer til syndernes forladelse.
Gør dette, så ofte som I drikker den, til
ihukommelse af mig.”

Vi udtrykker faktisk i nadveren, at vi spi-
ser Jesu´ kød og blod, godt nok sym-
bolsk, - men den kærlighed Jesus stod

Præstens klumme

3fortsætter side 6
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Pilgrimsbustur er vores 
SOMMERUDFLUGT i år: 
LØRDAG 13. JUNI KL. 9.30

afgår busserne fra Ågerup Kirkeplads.

Årets tur er en pilgrimsrejse i bus
til Stevns. Første stop er ved Præ-
stø kirke, som vi får fortalt om,
når vi ser den indvendig og ud-
vendig. 
Turen går videre til Højeruplund,
hvor der spises frokost.  Frokosten
er bestilt i forvejen og består af
smørrebrød.  Der vil være tid nok
til at man kan gå en tur hen til den
gamle Højerup kirke og nyde den
smukke udsigt over Østersøen.
Efter frokostpausen går turen til
St. Heddinge.  Her fortæller pa-
stor Simon A. Nielsen om St. Hed-
dinge kirke. Pilgrimsturen går til
slut til Strøby, hvor vi får efter-
middagskaffen serveret i sogne-
gården, beser Strøby kirke og gå
en tur ned til Tryggevælde Ådal,
hvor Martin A. Hansen som så
mange andre legede som barn.
Bussen vil være tilbage i Ågerup
ca. kl. 17.00.

Turen koster 130 kr. 
Tilmelding til kirkekontoret se-
nest 6/6 kl. 12.00.

Venlig hilsen på menighedsrå-
deds vegne

Carsten Schou Jørgensen 
og Lene Plank Vestergaard.

Fælles frilufts-
gudstjeneste
med hele Ros-
kilde provsti i
Folkeparken
Roskilde.

Man skal
hver især
medbringe
lidt godt i
madkurve og
nogle tæpper, så man efter gudstjene-
sten kan hygge sig i det grønne. 
Er vejret kedeligt tager alle ud til præ-
stegården og indtager kurvenes ind-
hold der. 
Husk at tage lidt ekstra med, også af
bestik og glas. Der er altid en og
anden, der ikke har været opmærksom
på, at der skulle hygges med spisning
bagefter. 
På hjemmesiden www.pinseifriluft.dk
kan I finde nærmere oplysninger

Sensommerjazz i Kirkerup, 
fredag den 21/8 & lørdag den 22/8 

Velkommen til en mini-jazzfestival i
Kirkerup med to fantastiske koncerter:
Fredag den 21/8 kl. 19.30 Gunde on
Garner.
Nutidige pop, jazz og rockmelodier af
blandt andre Kai Norman Andersen,
Gasolin, Tim Christensen og Billy Joel
spillet sejt swingende a la Erroll Gar-
ner af de unge løver i Henrik Gunde
trio.

Det sker i pastoratet
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Det sker ...

Kunstnerweekend i Sognegården 
d. 26. og 27. september kl. 11 - 17 

Kunsthåndværk i bredeste forstand
vil få Ågerup sognegård til at bugne
af aktivitet. Der er allerede nu om-
kring 30 kunstnere i alle afskygnin-
ger, der har meldt sig til at komme
og vise, hvad deres passion er. 
Nogle vil lave værksteder, hvor de
arbejder, andre vil sælge, det de al-
lerede har lavet. Fælles for alle er at
de har en kreativ åre, og at de gerne
vil vise og sælge nogle af deres vær-
ker, samt at de gerne vil donerer
25% af omsætningen til pastoratets
indsamlings-projekt ”Aidsramte
børn”. 
Der vil være boder indendørs, og
hvis vejret er til det også udendørs.
Både den gamle og den nye sogne-
gård vil blive taget i brug, og Anette
vil sørge for, at der er mulighed for
at spise og drikke lidt.
Hvis du ønsker at deltage med dit
kunsthåndværk, er det stadig mu-
ligt at tilmelde sig til koordinator af
projektet, Bente Christensen, på
mail: b.k.christensen@mail.dk

Så opretter vi gospel/rytmisk kor
efter sommerferien.
Vi har med smerte takket af til vores 3
kirkesangere igennem mange år, for at
finde én person, som kan løfte opgaven
som korleder for et nyt kor, vi vil op-
starte. Der er allerede, uden vi har an-
nonceret, opstået en initiativgruppe på
nu over 30 personer, og man kan stadig
tilmelde sig til processen hos vores kor-
degn Pia Lunding. Ved tilmelding vil Pia
så sende dig det korte referat fra denne
initiativgruppes første møde, hvor idéer
og tanker blev drøftet.
Det er selvsagt meget afhængigt af den
person, vi kan finde, hvordan det hele
vil forme sig, så jeg håber, at vi får fundet
den rigtige person og får ansat ham 1.
august, og at vi da får sat gang i et rigtig
godt kor.

Lørdag den 22/8 kl. 15 soloklaverkon-
cert med en af dansk jazz store origina-
ler, Jan Kaspersen.
"Han synes at holde jazzhistorien i sine
hænder" og "Denne musik er fyldt til
randen med overbevisningens  sjældne
kraft"  er anmeldercitater, der er med til
at tegne billedet af en sjælden fugl i
dansk musik, Jan Kaspersen.
Entré: 60 kr. per koncert, 90 kr. for
begge.
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Sommerfesten i Hvedstrup Præstegård 
bliver d. 23. august 2009. kl. 13.00.

Programmet vil bl.a. indeholde:
Gudstjeneste i Hvedstrup kirke kl. 13.00
Kaffebord i den smukke præstegårdshave.
Folkedanserne vil igen underholde (Måske bli-
ver der også mulighed for en svingom).
Hovedtaler ved festen bliver Christian Friis
Bach international chef i Folkekirkens Nød-
hjælp.

Han er oprindeligt uddannet agronom fra Den Kgl. Veterinær- og Land-
bohøjskole med hovedvægten indenfor kemiske fag og tog i 1996 en Ph.d.
grad i International Økonomi fra samme sted. Herudover har han taget
Tillægsuddannelsen ved Danmarks Journalisthøjskole.
Christian Friis Bach er født i 1966. Han er gift, har tre børn og driver i fri-
tiden et mindre landbrug ved Ganløse. Han er folketingskandidat for Det
Radikale Venstre i Egedal Kredsen.

SSoommmmeerrffeesstt

for, får vi ind i os ved at spise noget, vi
kalder Hans kød og blod for derved at
tilegne os en bid af den kærlighed, der
er grundstenen for et lykkeligt liv, og
som jo så indeholder al det, vi har brug
for, på samme måde som vi spiser mor-
mors leverpostej. Og i dette minde ind-
tager noget af al den kærlighed, hun står
for i vort liv.

Fællesskabets daglige liv vokser, 
når vi spiser sammen.

Det er en art kærlighedserklæring at ville
spise med nogen, 
og endnu større at spise sammen for at
erindre nogen.

Kristian Gylling

fortsat fra side 3
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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 Olsens 
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

Konfirmander 09/10.
Den nye konfirmandindskriv-
ning er overstået, og enkelte er
kommet til siden, og vi er nu
oppe på 39 konfirmander, så det
er et noget mindre hold end det
afgående. Men da jeg kun vil kon-
firmere i 8 klasse, pga. moden-
hed, springer Roskilde Lilleskole
over et år. Da vi alle har været
meget glade for årets konfir-
mandforløb, er det oplagt at fin-
justere og da tage programmet
igen. Det er naturligvis nye da-
toer, og disse samt hele det nyligt
overstået konfirmandforløb kan
studeres på vores hjemmeside
www.kirkerupkirke.dk, samt på
konfirmandernes egen hjemme-
side www.pu-party.dk.
Jeg glæder mig utroligt meget til
at møde både konfirmander og
forældre.

Kristian Gylling

Tænketank og præstegårdshygge
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
kirkernes frivillighedskorps og forny
kirkernes aktiviteter, ellers ”falder vi i
søvn”. 
Derfor var der d. 6. marts indbudt til
en aften i præstegården, hvor der var
små oplæg om tiltag og visioner. 
Der var et flot fremmøde, og stort som
småt blev drøftet. Der blev givet ris og
ros til det arbejde, der var i gang  –
mange idéer blev vendt og flere er al-
lerede i gang med at se dagens lys.
Den medbragte mad var spændende
og varieret og rigelig, og der blev sun-
get mangt og meget ikke kun fra høj-
skolesangbogen.
Vi besluttede at gentage drøftelserne
d. 23. oktober kl. 18, - på samme vis
med medbragt mad + vin til sig selv,
samt lidt ekstra hvis nogen skulle
have glemt at tage med.
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Dato Ågerup Kirkerup Hvedstrup Dag Præst

GUDSTJENESTELISTE

M
AJ

JUN
I

JULI
AUGUST

SEPTEM
BER

31. 05. 9.30 11.00 Pinse/ Kristian Gylling
1. 06 2. pinsedag/ Gudstjeneste i 

FOLKEPARKEN KL. 11.00
7. 06. 9.30 11.00 Trinitatis/ Kristian Gylling

14. 06. 11.00 9.30 1. søndag efter trinitatis/K. Gylling
21. 06. 11.00 9.30 2. søndag efter trinitatis/K. Gylling
28. 06. 9.30 11.00 3. søndag efter trinitatis/K. Gylling
5. 07. 11.00 4. søndag efter trinitatis/K. Gylling

12. 07. 11.00 5. søndag efter trinitatis/K. Gylling
19. 07. 11.00 6. søndag efter trinitatis/K. Gylling
26. 07. 11.00 7. søndag efter trinitatis/K. Gylling

2. 08. 11.00 8. søndag efter trinitatis/K. Gylling
9. 08. 9.30 11.00 9. søndag efter trinitatis/K. Gylling

16. 08. 11.00 9.30 10. søndag efter trinitatis/K. Gylling
23. 08. 9.30 13.00 SOMMERFEST I HVEDSTRUP

11. søndag efter trinitatis/K. Gylling
30. 08. 11.00 9.30 12. søndag efter trinitatis/K. Gylling

6. 09. 11.00 9.30 13. søndag efter trinitatis/K. Gylling

Mød Henrik Gunde og
Jan Kaspersen til mini-
jazzfestival i Kirkerup.
Se side 4-5

Kirkeblad:Layout 1  04/05/09  16:12  Side 8


