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Præstens Klumme

Renset og fuldkommen

Renset og fuld-
kommen, - hvem 
vil ikke være det?
Dåben er netop en 
renselse, med de 
tre gange vand, 
der symboliserer 
Guds renselse, og  
så vi er fuldkom-

mne, - ikke kun i øjeblikket, - men vel 
at mærket renset resten af vort evige 
liv.
Og de tre gange “ja” fra gudmor/far 
til dåb i 1)Faderens 2)Sønnens 3) Hel-
ligåndens navn fortæller hvilken en 
Gud, der renser, og holder os fast i at 
trosbekendelsen - Den kristne Kirkes 
“grundlov” er det trosgrundlag då-
ben hviler på.
At hvile “i dåbens nåde” betyder 
således at være renset og fuldkom-
men tilgivet for al det møg, man har 
gjort, gør, og resten af livet vil gøre. 
Ikke at skulle gøre sig fortjent til no-
get, - men bare hvile i at være renset 
og fuldkommen i Guds hånd. 
Renset og fuldkommen i Guds øjne 
er vi dermed værdige til at modtage 
den fuldkomne kærlighed. Og det er 
den kærlighed, som verden er skabt i, 
og den kærlighed som verden holdes 
sammen og på plads af. 
Helligånden Guds tredje natur, sym-
boliseret af en hvid due, bliver netop 

indpodet i vores hjerter ved dåben. Og 
når vi derefter oplever kærligheden 
boble i os, - så lad det ikke være re-
duceret af kemiske formler, - men lad 
det ophøjes til selve Gud, der bobler i 
vores hjerte.
Og der ligger vi så i Guds hånd, - som 
Rodins tonstunge marmorhånd med 
det ufærdige barn liggende i.
At vi i dag og siden 200-året efter Kri-
sti stort set har praktiseret barnedåb, 
er en flot udvikling af den kristne dåb, 
selvom vi ingen historisk belæg har 
herfor. 
Jesus blev selv døbt som ca. 30-årig 
i Jordanfloden af sin ven Johannes. 
Men det er Gud, der renser og tager 
os til sig, ikke en handling fra vores 

Auguste Rodins værk ”Hand of God”
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side, der fordrer fromhed og tilstræk-
kelig lærdom til at være værdig til at 
blive døbt. 
Alle kan således blive døbt uden at 
skulle gøre noget, derfor kan vi lige 
så godt skynde os at døbe efter føds-
len. Og de 3-5 fadderes opgave (incl. 
Gudmor/far der bærer) er at bevidne, 
at dåben er foretaget, og tage vare 
på barnets oplæring i “den kristne 
børnelærdom”.
Desværre har mange faddere og 
forældre, som jeg selv før jeg læste 
på universitetet, ikke lært meget  af 
“den kristne børnelærdom”, da sko-
len allerede i 70´erne blev “vænnet 
fra” denne form for “indoktrinering”. 
Det var og er i hvert fald hovedargu-
mentet for at eliminere kristen læring 
i skolen. Stor skam at vores tid er så 
uvidende om vores egne kristne rød-
der igennem 1000 år , - og farligt er det, 
ikke at vide hvad vor kultur bygger på, 
da megen nyreligiøsitet og fanatisme 
netop i vores uvidenhed kan snige sig 
ureflekteret ind under huden på os, 
og ja, - i allerværste fald kan skabe 
 en fanatisk Anders Breivig uden at 

nogen be-
mærker det.
Men til fad-
dere og foræl-
dre siger jeg 
oftest ved 
dåben: Læs 
børnebibler 
højt, alt det 
de kære børn 
orker, - og 
deres appetit på de flotte fortællinger 
er ofte større, end vi aner. Og går man 
via Det Danske Bibelselskabs boghan-
del i København eller via deres hjem-
meside, så undgår man de overhellige 
børnebibler, - de er lidt for tilbøjelige 
til at trække et skel mellem de frelste 
og de ikke frelste, - og den går ikke. 
Vi er ALLE  renset og fuldkomne i då-
ben og bærer af den fuldkomne kær-
lighed resten af vores evige liv, bare 
det er en dåb, der bygger på tros-
bekendelsen og er foretaget med tre 
gange vand.

Guds fred og alt godt 
Kristian

Juletræsfest 5. juledag i Sognegården

Så holder vi igen den traditionsrige juletræsfest 29. december kl. 18.00-20.30 
med julehygge, julesalmer og dans omkring juletræet. 
Præsten fortæller om juleevangeliet, og julemanden leger med børnene og 
uddeler slikposer.
Alle er velkomne, og der er gratis entré.

Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup menighedsråd.
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Julekoncert i Hvedstrup kirke
Kirkernes gospelkor “Oh Happy Day”, 
som nu har 2 års erfaring bag sig og et 
stadigt voksende medlemstal, glæder 
sig til igen at sprede god, varm jule-
stemning med et blandet repertoire 
af gospel og julesange. 
Koret vil endnu engang blive bakket 
op af deres swingende husorkester, 
med Jakob Davidsen på piano, Nikolaj 
Dall Mikkelsen på trommer og Tobias 
Dall Mikkelsen på bas. 
Koncerten er torsdag d. 15. december 
kl. 19.15 (fri entre) i Hvedstrup kirke, 
og der vil efterfølgende være glögg, 
æbleskiver og hygge i præstegården.

Pernille Germansen

Invitation til at være med ...
Så er korsangen skudt godt i gang 
med mange interessante sang ar-
rangementer, fra vores dygtige kor-
leder Pernille Germansen .
Igen i år er det skønt at se at så mange 
nye har fundet vejen til vores altid 
hyggelige torsdage og sammen med 
alle de vante korsangere kan løfte 
stemningen på vores kor-aftener. 
Fortvivl ikke, hvis du er ked af, du ikke 
er kommet med fra starten – for der 
er stadig plads til dig i vores kor.
Kom og vær med torsdage kl. 19 – 21, 
i Ågerup Kirke. I løbet af efteråret og 
foråret kan koret også opleves ved 
de stemningsfulde gospel og brunch 
søndage. 
Korets opstartsdato efter juleferien, 
vil blive oplyst på korets hjemmeside. 
Ved spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte mig. Som et af korets styre-
gruppe medlemmer, prøver jeg at 
varetage korets interesser sammen 
med de 4 andre gruppe medlemmer. 
Venlig hilsen korets skribent 
Kate Piil – telefon 25 21 84 42.

Oh Happy Day



- 6 -

Stjernestunder

* Jeg var omkring 13 år, da det for 
første gang gik op for mig, at jeg rent 
faktisk kunne få et barn, at det var 
virkeligt. 
Jeg var på biblioteket og havde sneget 
mig til at bladre i bogen “Dreng, pige - 
mand, kvinde”. 
Jeg kan huske at jeg tænkte, at DET 
var noget særligt at kunne. 

* Nogle år senere blev jeg for første 
gang vanvittig forelsket, og under-
vejs i det forhold fornemmede jeg, at 
HAN kvalificerede sig til at være far 
for mine børn. 
Det var en fantastisk følelse at vide at 
han kunne blive faderen. 
Han blev nu ikke far til mine børn, og 
det var godt det samme, for jeg var 
alt for ung. 
Mon ikke de fleste af os har eller har 
haft en kæreste/ægtefælle som var 
eller er den største kærlighed for 
hvem man vil gå til verdens ende og 
få en masse børn med?

* Da jeg var sidst i 20’erne besluttede 
jeg mig for at få mit første barn. En 
dag var graviditetstesten positiv, selv-
om jeg inderst inde godt vidste, at jeg 
var gravid.
I starten var det lidt uvirkeligt, men 
jeg fik snart et håndgribeligt bevis 
på graviditeten, før den kunne ses. 
Det var da jeg hørte hjertelyd hos jor-
demoderen. 

Jeg blev så taknemmelig og rørt, og 
følte mig som verdens ottende vid-
under.

* Så kom min førstefødte endelig til 
verden en dejlig sommermorgen for 
21 år siden. 
Jeg var nærmest euforisk ved det 
første syn - en ubeskrivelig og lykkelig 
følelse. Men der var også en gryende 
bevidsthed om pludselig at stå med 
ansvaret for dette lille nye liv. 
Siden fik jeg endnu to børn.

* Dåben: 
Om børnene skulle døbes eller ej blev 
debatteret. Valget blev truffet for 
dem. Dagen oprandt. 
Jeg kan huske nervøsiteten hver gang 
jeg gik op ad kirkegulvet, og samtidig 
en stor respekt for, at man har gjort 
det samme i 1000 år - det var stort.

Ulla Dupont, sygeplejerske
Bosiddende i Ågerup 1986-2009

Har løst sognebånd til Ågerup sogn
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Stjernestunder

* Første skoledag, da min førstefødte 
fulgte med læreren ind i klasseværel-
set, og vi forældre selvfølgelig skulle 
vente udenfor, havde jeg en klump i 
halsen. 
Nu var legetiden og “det frie liv” slut. 
Nu kom der for alvor pligter ind i det 
lille barneliv.

* Mine børn var i starten skeptiske, da 
de startede på konfirmationsforbere-
delsen, men alle valgte de at blive 
konfirmeret, også selvom de havde 
valget at holde en 15 års fødselsdag i 
stedet. 
Det skulle ikke være festen og gav-
erne, der var afgørende for deres 
valg. 
Jeg er overbevist om, at alle tre har fun-
det ud af, at vores liv grundlæggende 
er baseret på kristne værdier, og at 
“det hele” handler om kærlighed.

* Jeg har endnu ikke siddet med til 
bryllup eller barnedåb - det er også 
for tidligt. 
Men jeg glæder mig.
Ulla Dupont

Julemarked i Ågerup 
I weekenden 18. til 20. november af-
holdes det store julemarked i og om-
kring Sognegården i Ågerup.
Igen i år bliver der mange boder, hvor 
der bl.a. sælges blomster, kranse, 
juledekorationer, tøj, smykker, sten-
figurer, trælegetøj, billeder, håndar-
bejde, glaskunst, træskåle, julepynt, 
keramik og meget, meget mere.
Hvis man bliver træt af at se på alle 
herlighederne, kan man nyde en dej-
lig frokost eller kaffe og kage i caféen 
og blive underholdt af nogle af de 
musiske indslag, der bl.a. kommer fra 
Birgit og Henrik på harmonika og sav.

Gårdspladsen er pyntet og der er telte 
med boder og et loppemarked, som 
årets konfirmander står for.
Der er åben fredag fra 17 – 21, og 
lørdag og søndag fra 11 – 17.

Igen i år samles der ind til forældreløse 
børn i Afrika, og 25 % af omsætningen 
i boderne går ubeskåret hertil. 
Hvis man har noget, man vil give til 
kirkens bod eller til loppemarkedet, 
hvor al indtjening ubeskåret går til 
det gode formål, kan man kontakte 
koordinator Elsebeth Sehested på  
46 78 21 75 eller e.sehested@mail.dk
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Undfangelse, fødsel, dåb
En ny begyndelse og et ritual der 
fører det ny menneske ind i livet. Den 
lille baby ligger i vores arme, nyfødt 
og tavst iagttagende sine omgivelser 
som det klogeste væsen i universet. 
Ordløs, historieløs, fri og ubegræn-
set til at træde ind i verden og opleve 
livet i al dets mangfoldighed. 
Velkommen, du lille spæde væsen. 
Velkommen til et kalejdoskop af farv-
er, former, sanser og indtryk. Hvad vil 
du stille op med din tid her på jorden, 
lille ven? Hvordan vil du med din eksis-
tens berige verden til gavn for alle?

Alle nye begyndelser rummer glæde, 
begejstring, håb. Barnet kaster sig 
begærligt ud i at udforske verden og 
før vi ved af det taler det og kræver 
sin ret. ”Min”, råber det frustreret 
og bryder ud i raserianfald når det 
ikke må få sin klods af storesøster. 
”Dumme lillebror”, lyder svaret re-
tur.

Ordenes magi
Så er det vi som forældre skal lære 
børn om sprogets kraft og ordenes 
magi. Hvordan de kan anvende ord på 
konstruktive måder. Både til at skabe 
plads til en gang imellem at beholde 
sin klods, såvel som evnen til at dele 
og begå sig blandt andre børn med 
tilsvarende behov.

Vi skal lære vores børn om ord, der 
beriger og ord der begrænser. Om 
ord der bygger op og ord der bryder 
ned. Når min datter kommer hjem fra 
børnehave og har eksperimenteret 
med at kalde de andre børn dumme 
eller klamme (eller det der er værre) 
- så tager vi en snak om, at sådanne 
ord har konsekvenser for andre. At 
de kan gøre rigtig ondt. At de ord vi 
bruger har sin egen kraft og at vi skal 
bruge dem med omtanke.

Ord er forvandlingsværktøj
I dag tager vi ofte ord for givet. De er 
blot taleredskaber, som vi har væn-
net os til at bruge og måske tænker 
vi ikke så nøje over hvilke ord vi an-
vender i løbet af en dag.
Men ord er meget mere end blot en 
fonetisk vibration, som vi tillægger en 
særlig betydning. 

Ordets magi

Jeanette Wøldike, lingvist og lokal 
kommunikationsrådgiver fra Kirkerup 
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Det magiske er, at ord i sidste ende 
skaber vores reaktioner. Først kom-
mer ordet, så tanken og så følelsen. 
Følelsen ansporer til en eller anden 
form for reaktion eller handling og så 
har vi balladen. 
I begyndelsen var ordet og ordet var 
hos Gud og ordet VAR Gud - et meget 
smukt billede på den potentielle ska-
berkraft der ligger i os alle. 
Vi har ubegrænset valgfrihed til at 
tænke og forestille os alt i verden. 
Vi har sågar mulighed for at føre disse 
forestillinger ud i verden - på godt og 
ondt. En idé eller tanke opstår og så 
kan vi handle på den og føre den ud i 
verden som det lille barn. 
Ord skaber vores virkelighed. 
Tænk f.eks. over de ting og personer 
vi begærer i dagligdagen. 
Når vi ønsker os en kæreste, et barn, 
et nyt job, at leve som kunstmaler: 
ideen om det kom først, altså ordet, 
og så handler vi på det og realiserer 
det. Så vi skylder ord en tak for at 
være så magiske, at når de opstår i os, 
kan vi efterligne Gud og skabe ting og 
begivenheder i verden som vi gerne 
vil opleve. Ord er kraftfulde forvand-
lingsværktøjer.

Når Ord gør os syge
Hvad så når ord skaber det modsatte 
af det vi ønsker. Ord kan begrænse 
os og bekymrende tanker om farer 

som måske aldrig opstår, kan føre os 
ud i sygdom. Mange deprimerede og 
stressede mennesker fejler ofte det, 
at de har mistet kontrollen over deres 
ord – deres tanker. 
Tankerne styrer. Vi tror vi er summen 
af vores tanker, men tanker er noget 
vi oplever. De kan være som en tsuna-
mi der river os med i sine malstrømme 
og skaber kaos og destruktion om-
kring sig eller de kan være som den 
lille bæks svage og rislende strøm af 
stille energi og velvære.
Offer- eller krigerord – du vælger selv.
Ord er som frø, vi sår – i os selv og i 
alle omkring os. Ved at udtale dem 
højt, plantes de i vores underbevidste 
sind, og de begynder deres eget liv. 
De slår rødder, og vore liv bevæger 
sig i den retning, vi har valgt - uanset 
om vi er bevidste om det eller ej. 
Ord kan afspejle en proaktiv krigerad-
færd eller de kan afspejle adfærden 
fra det menneske, der har givet op 
og erklæret sig offer. Men vi kan ikke 
anvende ord om nederlag og fiasko 
og så forvente at leve i overskud og 
kærlighed. Den gamle talemåde: vi 
høster som vi sår, udspringer af or-
denes kraft. Når du læser ord danner 
de en helhed der gør noget ved dig. 
De skaber følelser i dig – positive eller 
negative. Derfor er de magiske. 
Ord er sjælens spejl.

Jeanette Wøldike

Ordets magi
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Tirsdag den 15. november kl. 19.15
”En regn af salmer...” 
Velkommen til en spændende fore-
drags-/sangaften med Jesper Gott-
lieb, som har lavet melodierne til 
“Salmeregn” - den nye salmebog med 
tekster af digteren Simon Grotrian! 
”Salmeregn” er en nodesamling (+ 

CD) med hele 
29 nye salmer 
af Grotrian, 
fortrinsvis hen-
tet fra hans 
anmelderroste 
salmedigtsam-
ling, ”Jordens 
Salt og Verdens 
Lys” fra 2006. 
Salmerne er 

nu sat i musik af Jesper Gottlieb 
og dermed endelig klar til at blive 
sunget! 
Jesper Gottlieb vil med humor og ind-
levelse fortælle om det spændende 
arbejde med salmemelodierne. 
Han vil bl.a. komme ind på sit hidtidi-
ge alsidige virke i musikkens verden, 
lufte synspunkter omkring nye salm-
er og den folkelige fællessang, samt 
give en kort præsentation af digteren 
Simon Grotrian. 
Desuden vil der i løbet af aftenen 
blive rig lejlighed til at synge en del 
af de nye salmer sammen med Jesper 
Gottlieb, som selv akkompagnerer 
fællessangen. 

Denne aften er der ikke fri sang fra 
højskolesangbogen, men kaffen hold-
er vi fast ved...

Onsdag den 30. november kl. 19.15
Vi synger julen ind
Organist Jakob Davidsen tager denne 
aften publikum med på en hyggelig 
rejse i julens gode salmer og sange.
Det bliver en aften fuld af julehygge.
 
Onsdag den 11. januar kl. 19.15
“Musikaften - gode fortællinger og 
fællessang” med Bodil Heister 
Komponisten og musikeren Bodil 
Heister vil præsentere vinterens 
sange fra højskolesangbogen.
Bodil fortæller om sangenes bag- 
grund, deres forfattere og komponis-
ter og akkompagnerer til fællessan-
gen på klaver.
Hver enkelt sang får et par ord med 
på vejen, som baggrund for en hygge-
lig og stemningsfuld aften.
Ydermere bliver der lejlighed til at 
synge et par af Bodils egne kompo-
sitioner til digte af Sophus Claussen, 
Piet Hein og H.C. Andersen samt et 
par sange fra Jul på Slottet.
Bodil Heister er komponist, musiker 
og kapelmester. 
Hun har været på næsten alle landets 
teatre som kapelmester og kom-
ponist.

Café aftener
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Bodil har udgivet bl.a. CD’en Ek-
bátana med Kurt Ravn, som synger 
Sophus Claussens digte; bogen Den 
Fynske Spillemand om Carl Nielsens 
barndom; en bog med CD, Det Store 
Orkester - en guided rundtur igennem 
symfoniorkestret - med digte af Jo-
hannes Møllehave og DR-Underhold-
ningsorkester.
Hun har udgivet et smukt sanghæfte 
Rosenknoppen med sine melodier til 
digte af H.C.Andersen, Piet Hein og 
Sigfred Pedersen;
Bogen om Weyse og Du skal plante 
et træ, sanghæfte med digte af Piet 
Hein, er udkommet sidste år på for-
laget Dansk Sang.

Hendes anmelderroste kirkeopera 
Det Forjættede Land har hun kompo-
neret til Den Jyske Opera.
I julen spillede hendes teaterforestill-
ing Jul på Slottet i Århus Musikhus for 
5.år i træk og skal fortsætte til 2012.
Hun sad selv i Riddersalen på Rosen-
holm Slot i december og underholdt 
3.000 mennesker i et par weekender 
med Jul på Slottet-sangene.

Onsdag den 29. februar kl. 19.15
“Når vinteren rinder i grøft og i 
grav”
Denne aften vil organist Jakob Da-
vidsen føre os igennem de sange der 
beskriver skiftet mellem vinter og 
forår. Det bliver en aften fuld af sang 
og med et forårshåb at gå hjem med.

Café aftener

Hvad blev der af 
kalenderen?
Den samlede kalender med oversigt 
over gudstjenester, Caféaftener, 
Kulturkors arrangementer m.v. kan 
du fremover bl.a. finde i “Præstens 
Nyhedsbrev” og på hjemmesiden 
www.kirkerupkirke.dk.
Endvidere vil du finde kalender-
oversigter på opslagstavlerne ved 
de tre kirker.

Der er gratis adgang til alle café-
aftenerne, mens kaffe og kage ad 
libitum koster 30 kroner
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I den bedste mening

“Havde jeg været min mor, og vidst 
hvad jeg ved i dag, havde jeg fået en 
abort”.

Mange ville sikkert føle sig dybt pro-
vokeret  af en sådan udtalelse - men 
sådan tænker jeg altså ind imellem.
At leve med et fysisk handicap er in-
gen dans på roser - men hårdt arbejde 
hver eneste dag.
Som at gå til eksamen med risiko for 
at dumpe. At føle at man aldrig er god 
nok til noget og derfor bliver væk til 
allersidst. Eller blive holdt helt uden-
for.
Jeg er født med rygmarvsbrok. Man 
kan også lidt  parodisk sige, at jeg er 
født som Elverpige med hul i ryggen. 
Dette har givet mig en del både syn-
lige og usynlige skavanker, som jeg 
må leve med følgerne af resten af mit 
liv.
Den gang da jeg blev født, fik min 
forældre at vide, at jeg aldrig ville 
kunne lære at gå eller cykle. Og man 
mente slet ikke, at jeg fagligt ville 

kunne klare en normal skolegang.
Men med min mors hjælp kunne jeg 
som tre-årig med min mor i hånden 
selv gå ind til lægerne på poliklinikken 
på Riget - og lægerne var målløse.
 
Som syvårig var jeg to-sproget efter 
et år i England.

Da jeg var ca. 15 år gennemførte jeg 
et cykelløb på 5 km - på to hjul vel at 
mærke. Dette skyldtes nok, at jeg et 
par år forinden var begyndt at ride.

Når barndommen bliver overskygget 
af hospitalsophold, operationer, fys-
træning og de årlige kontrol-besøg 
på Riget med fokus på at “opnå en så 
normal gangfunktion som muligt”, er 
det rigtig svært at være barn.
Jeg trak mig simpelthen ind i mig selv 
og overlod min krop til lægernes va-
retægt.

Først i 20-års alderen lykkedes det 
mig ved egen kraft at generobre min 
krop.
Alt det kom til at fylde så meget, at 
der hverken var overskud til venner 
eller interesser. Det kom først langt 
senere - også fordi jeg blev mobbet.

Familiens ønsker og behov kom tit i 
anden række, med alt hvad det inde-
bar af jalousi og vrede. Dette resul- 
terede så i en stor skyldfølelse og en 



- 13 -

snært af bitterhed - som jeg må ind-
rømme, at jeg stadig kæmper med.
Især når jeg tænkte på alt det, vi ikke 
kunne gøre sammen som familie, og 
det, jeg så gik glip af, når jeg var ind-
lagt.

Hvad ville mit handiap komme til at 
betyde for min egen fremtid, uddan-
nelse og job?
Og hvad med mand og børn?
Ville jeg nogensiden finde én, som 
ville kunne acceptere mig som den, 
jeg nu engang er?
Jeg er helt sikker på, at resten af fami-
lien har gjort sig nogle af de samme 
tanker.

Det at få et handicappet barn må være 
som at gå og drømme om en rygsæk-
tur til Australien. Man læser om lan-
det og dets historie. Kigger på kort for 
at finde ud af, hvad man gerne vil se. 
Endeligt langt om længe er pengene 
blevet sparet sammen, billetterne er 
blevet bestilt, og man skal af sted. 
Glad og forventningsfuld om, hvad 
der nu skal ske, sætter man sig op i 

flyet mod noget nyt og spændende. 
Efter en kort tur lander flyet i Rønne 
lufthavn. Så står man så der. Til 14 
dage på et vandrehjem   på solskin-
søen Bornholm i regnvejr.
OK - lidt overdrevet, men alligevel.

Ingen har valgt at blive født med et 
handicap og selvfølgelig har alle også 
en værdi som den, vi nu en gang er - 
nemlig et menneske af kød og blod.

Men kampen kan blive for hård og de 
menneskelige konsekvenser for store 
for alle parter.
Det er svært at leve med.
Også selvom alt er gjort i den bedste 
mening.

Karen  Kirstine Hansen, 48 år
Uddannet Teknisk tegner
Har boet i Ågerup siden ‘83
Yndlingscitat: 
Viljen til at ville, giver evner til at 
kunne
Livsmotto:
Jeg kan, jeg vil, jeg skal (måske).

I den bedste mening

Besøg  kirkernes hjemmeside www.kirkerupkirke.dk
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Spejderbørn i fri dressur kunne 
opleves til idrætsforeningens årlige 
byfest i Ågerup i år. Søde og rare ser 
de ud, men de pønser faktisk på at 
give sagesløse gæster en ordentlig 
spand vand i hovedet med deres pi-
oner- arbejde.

 
 

Sommerlejren i uge 27, hvor der var 
masser af solskin, gik til Arresø Cen-
tret, og inkluderede cykeltur både ud 
og hjem!  

Flådetur på Arresø på hjemmestrik-
ket tømmerflåde.

Spejderne

Ellers har spejderne nok at se til med 
efterårs tur med overnatning i egen 
bivuak og meget andet. Til Jule-basar-
en stiller børnene op med en eller to 
aktiviteter, så de kan bidrage til det 
gode formål.

Og 13. november vil mange af børnene 
gå på landevejen fra dør til dør og 
deltage i landsindsamlingen for Dansk 
Flygtninge Hjælp og samle ind til flygt- 
ninge i verdens brændpunkter. 

 

www.spejdernet.dk/bolund

Bolund Gruppe

I Ågerup Gl.præstegård har vi 
fået sat en postkasse op, med 
teksten: Til ris,ros og gode ideer.

Kom endelig med jeres mening, 
alt vil blive taget op.

Venligst menighedsråd og 
personale.

Hilsen Anette - Sognegården
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Kirkehøjskole om forsoning

Igennem mange år har vi i Roskilde 
Domprovsti haft fælles initiativer for 
børn (Jesus i palæet, salmesangsdag) 
og unge (konfirmandtræf i Dom-
kirken).
Nu er tiden kommet til et fælles 
initiativ rettet mod voksne:  
En kirkehøjskole. 
Kirkehøjskolen er et tilbud til alle, der 
har interesse for at høre om og disku-
tere væsentlige spørgsmål om liv og 
tro, kirke og kristendom.

Dette skal ikke erstatte det frugtbare 
arbejde, der gøres rundt i sognene, 
men være et supplement: en kursus-
række med et fælles tema - og afholdt 
rundt i provstiets sognegårde.

Første sæson vil være: januar - maj 
2012 med fem foredrag og efterføl-
gende diskussion, der vil belyse em-
net forsoning fra forskellige vinkler.

Datoerne er som følger: 
Lørdag den 28. januar i Sct. Jørgens-
bjerg Sognegård. Vi ser filmen ”De 
usynlige”. Oplæg ved pastor emeri-
tus Jes Nysten. 
Lørdag den 25. februar i Vor Frue 
Kirkes samlingssted. Programmet er 
ikke endeligt fastlagt.
Lørdag den 31. marts i Hellig Kors 
Kirke i Jyllinge. Oplæg ved Dompro-
vst Jens Arendt og Domorganist Kris-
tian Olesen om Bachs ”Mattæuspas-
sionen”. 

Lørdag den 28. april i Syv sognegård. 
Oplæg ved lektor, Ph.d. Hans Vium-
Mikkelsen om forsoning i teologisk 
perspektiv.
Lørdag den 12. maj i Domkirken. 
Oplæg ved Peter Brandes. Vi afslutter 
sæsonen med at spise frokost sam-
men.
Vi begynder kl.9 med en kop morgen-
kaffe og slutter kl.12
Pris for alle fem foredrag: 250 kr.

Der vil i løbet af november måned 
blive fremlagt en folder med nærmere 
oplysninger i alle provstiets kirker.

Vel mødt til kirkehøjskole.

Jens Arendt, Mogens Damm, Mette De-
vantier, Jes Nysten, Jørgen Gybel Jens-
en, Ole Rötzler, Karen Marie Bøggild og 
Mette Munk Bie

Julens komme fejres d. 7. december 
med opførelse af Selma Lagerläf’s leg-
ende om Juleroserne i Ågerup kirke.  
Der er udsolgt til denne aften.
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Martin Luther og 
reformationen i Danmark

Så holder vi igen kirkehøjskole.
Denne gang for alle, som er inter-
esseret i at lære mere om Reforma-
tionen. 

Martin Luther var teolog og levede 
fra 1483 til 1546 i Tyskland. 
I Danmark siger man, at reformation-
en blev indført i 1536 under Christian 
3, hvor man officielt overgik fra katoli-
cismen til protestantismen. 
At det har været en proces, man har 
gennemlevet, er der mange historiske 
vidnesbyrd om.

På Vinterhøjskolen skal vi se filmen 
om Luther og høre forskellige fore-
drag om de historiske begivenheder i 
begyndelsen af 1500 tallet i Tyskland 
og i Danmark. 
Tidens kirkekunst vil vi også høre om 
og om personlige oplevelser ved at 
skifte fra at være katolik til at være 
protestant.

Vinterhøjskole i Sognegården - 23. - 27. jan.

Det samlede program kan ses på 
kirkens hjemmeside 
www.kirkerupkirke.dk, hvor man også 
finder oplysninger om pris og tilmeld-
ing. 

Man kan også henvende sig til medlem 
af menighedsrådet Marianne Drue-
dahl (marianne@druedahl.dk), som 
er kursusleder på Vinterhøjskolen.


