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Osted Valgmenighed
er båret af

ordet

Tekst Laura Lundager Jensen,
valgmenighedspræst

Kilden i Vartov Foto Ove Korsgaard

O

p til pinse blev der i gården i Vartov afsløret en
vandskulptur, Kilden i Vartov. Den er placeret midt
i gården sådan, at Niels Skovgaards Grundtvigstatue ser lige ned på den. Den er værd at se på. Den er
af granit. På sin egen måde meget let og stille, og så alligevel tung
og massiv.
Den er opbygget som en trappe og er cirka 80 centimeter høj.
Midt i er en firkantet brønd, hvor en kilde stille bobler. Som en
lille gejser, der aldrig springer.
I granitten er der med forfinet omhu ridset tykke og tynde
grene, der i sirlige mønstre breder sig ned ad granittrappen i alle
retninger og helt ud i den brolægning, vi, der færdes i gården, går
på.
Det er Laila Vestergaard, der er kunstneren bag. Hun leger
med sten – ud af tung, grov, død granit får hun lavet en blød og
levende fortælling om rislende vand og levende forgreninger. Ud
af den døde sten spirer Livets træ.
I vandet spejler himlen sig over Vartovs gård, hvor vejr og vind
skifter med årstiderne. Ind imellem spejler der sig også en af
børnehavens små, der er kravlet op ad stentrappen. Eller en af
kollegiets unge. Eller folk på vej til foredrag eller på arbejde. Eller
turister, der fra Regnbuepladsen udenfor har fundet ind i gården
for at spise madpakken i lidt ro.
Som en pinsens offerskål, hvor alle mennesker, alle modersmål
glider sammen – som vi synger om det i »I al sin glans«.
Og hvor naturens fortælling: Skyernes gang – himlens gang –
glider sammen med vores fortælling. Alle vi, der på forskellig vis,
med forskellige sprog og forskellige øjne – fra barnets nysgerrige
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til turistens undrende – samles i kildens boblen. Natur og pinse er
tænkt sammen.
Pinsebilledet fortsætter i forgreningen – ud af pinsens boblende offerskål sendes vi som grene ud i verden i alle retninger
– selvstændige små grene, men forbundet – viklet ind i hinanden
som et levende fællesskab. Fastholdt i granit og gjort levende i
Laila Vestergaards vandskulptur, hvor det døde gives nyt liv.
Når vi har kaldt vores nye blad Levende ord, er det med
udgangspunkt i sammen modsætning. Fra det navn kan trækkes
mange tråde – som grenene i Vartovs vandkunst.
I Bibelen tales der om lovens ord på stentavlerne og så den
nye lov, der skrives i hjertet. Grundtvig taler om det levende
ord i modsætning til den sorte skole – tænkt både i skole- og i
kirkesammenhæng. Modsætningen er lige så væsentlig i dag. Ord
skal leve i fortælling og forkyndelse, der løfter og opliver og løser
fantasien.
Ordene skal blive til samtale. Vi skal dele vore fortællinger.
Ellers bliver verden omkring os mere død end levende. Vi kan
befinde os i noget, der ser ud som fællesskaber, hvor vi side om
side er til stede, men uden at fællesskabet lever. I kontorlandskabet, i fitnessklubben, på stranden i Herslev. Det er først, når vi
begynder at tale sammen og tale om ting, der er vedrørende, at
fællesskab vokser frem.
Det er først, når der hugges i den døde granit mellem mennesker, at de sirlige samtaler stiger frem i sindrige forgreninger.
Osted Valgmenighed er et fællesskab båret af ordet, der lyder
i gudstjenesten. Det ord, vi er sat til at bære med os ud i levende
fællesskaber.
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Ove Korsgaard, formand for Osted Valgmenighed, skriver klumme om at mødes ansigt-til-ansigt med andre mennesker. Sådan er
forudsætningen i valgmenigheden.

Mette Bock, kirke- og kulturminister (LA) har stor forståelse for
valgmenighederne. I dette indlæg argumenterer hun for valgmenighederne som et indlysende supplement til folkekirken.

Levende ord udkommer tre gange årligt og udgives af
Osted Valgmenighed
Redaktion Klara Korsgard (ansvarshavende),
Laura Lundager Jensen

Gennem den senere tid har Osted Valgmenighed fået en række
nye medlemmer. Her fortæller tre af dem om deres bevæggrunde
til at melde sig ind.

Hun er vokset op med Osted Valgmenighed og dens særlige liv og
fællesskab. Sille Avlund Nepper-Christensen fortæller her sin
historie.

Oplag 500 eksemplarer
Næste nummer udkommer den 15. november. Deadline er
den 15. oktober
Forside Karl Frandsen Foto Bo Nygaard Larsen

Layout Nygaard kommunikation
www.ostedvalgmenighed.dk • mød os på Facebook
Tryk Glumsø Bogtrykkeri
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Formanden skriver

Vi eksisterer kun
i kraft af de
levende stene
Tekst Ove Korsgaard, formand for Osted Valgmenighed Foto Bo Nygaard Larsen

I

ndtil den nyeste udgave af salmebogen har sidste strofe af Grundtvigs
salme Kirken er et gammelt hus
fra 1837 været bortcensureret. I
denne strofe hedder det:
Aldrig dog glemmes mer i Nord /kirken af
levende stene, /dem, som i kraften af Guds ord /
troen og dåben forene! /Selv bygger Ånden kirke
bedst, /trænger så lidt til drot som præst, /
ordet kun helliger huset!
Grundtvigs påstand om, at ånden selv kan
bygge kirke uden at have brug for præst eller konge, fandt man var for provokerende
at synge i kirken. Grundtvig gør i salmen
rede for sit kirkesyn. Han understreger, at
kirken ikke består af bygningen eller præsteembedet, men af »levende stene«, det
vil sige af en menighed og et menneskeligt
fællesskab.
Den idé er vi dybt fortrolig med i Osted
Valgmenighed, idet menigheden slet ikke
har en kirke af sten. Vi lejer os ind i Osted
Kirke og Allerslev Kirke til vore gudstjenester. Vi eksisterer således kun i kraft af
de levende stene. Men hvad vil det sige?
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Består kirken kun af de mennesker, man
mødes med ansigt-til-ansigt til gudstjenester og andre arrangementer, eller består
den også af folk, man aldrig møder?

To slags fællesskaber. For at komme
nærmere en forståelse af Grundtvigs
menighedssyn, kan det være klargørende at
skelne mellem to former for fællesskab: Et
»ansigt-til-ansigt« fællesskab og et »ansigtsløst« fællesskab.
Den første form kan opstå blandt
mennesker, der lærer hinanden at kende på
arbejdspladsen, på bodegaen, i fodboldklubben eller i menigheden.
Den anden form kan opstå mellem
mennesker, der ikke kender hinanden
personligt. Selv i et lille land som Danmark
kender hver af os kun et lille antal af de
mennesker, der bor i landet. Og alligevel
kan man have en forestilling om at have et
fællesskab med dem, man ikke kender, om
at være dansker.
At mødes ansigt-til-ansigt med mennesker, man kender, er udgangspunktet for
en menighed som Osted Valgmenighed.
Uden dette møde – ingen menighed.

Men når trosbekendelsen fremsiges, hører
vi i tredje trosartikel om en usynlig ånd,
Helligånden, der tillægges helt afgørende
betydning for etableringen af »den hellige,
almindelige kirke, de helliges samfund«.
Den usynlige kraft. Helligånden, som
fejres hver pinse, udgør en usynlig kraft,
der kan skabe et langt større fællesskab
end det lokale menighedsfællesskab – et
fællesskab af levende stene, der ikke kender hinanden, som ikke taler samme sprog
og som ej heller tilhører samme kultur. I
Apostlenes Gerninger kapitel 2 beskrives
det som et under, et pinseunder.
Dette pinseunder har Grundtvig gendigtet i sin storslåede salme I al sin glans nu
stråler solen, hvori det hedder:
I Jesu navn, da tungen gløder/hos hedninger så
vel som jøder;/i Jesu-navnets-offerskål/hensmelter
alle modersmål;/ i Jesu navn udbryder da/det
evige halleluja.
I Osted Valgmenighed er denne salme altid
blevet sunget med en kraft, der får en til at
tro, at stenene synger med.

Kort nyt

Den strikkende
Madonna
i Buxtehude

Nogle gange bliver man overrasket. Dejligt overrasket. På
valgmenighedens tur til Hamborg i foråret oplevede jeg det.
Det var en virkelig god tur. Godt selskab med en aldersspredning fra 14 til 85. Alle hyggede sig. Programmet var
veltilrettelagt, vi mødte herlige tyskere, der fortalte om det
tyske samfund og den tyske kirke, vi var på byvandring og
havnerundfart i Hamborg og på besøg i den nye helt nye
Elbphilarmonie. Et utrolig imponerende byggeri.
Og så var det midt i al denne overflod af oplevelser en
ganske lille ting, der især overraskede mig. I Sankt Petri kirke i Buxtehude, hvor vi hørte om det tyske menighedsliv, så
vi en kopi af den oprindelige altertavle i kirken, lavet i 1410.
Altertavlen har 18 oliebilleder af den hellige familie, og den
skildrer dagligliv på Jesu tid.
Og dér. Dér sad Jomfru Maria og strikkede en flot rød
bluse på fire pinde, ja, sågar i flere farver afslørede garnkurven bag hende. Ja, og? vil nogle måske spørge, men for mig
var det fantastisk at se den (røde) tråd gå tilbage til 1700tallets forestilling om dagligt liv - for helt tilbage til Jesu tid er
måske at tage munden for fuld.
Et billede på en ældgammel kvindekultur, der er gået i
arv fra mor til datter. Omkring dette årtusindeskifte har den
været tæt på at uddø, fordi alt kan købes billigere færdigproduceret, og fordi kvinder åbenbart (mig selv inklusive) har
haft for travlt til at lære vore døtre at strikke.
Et smukt lille hverdagsbillede der giver et bud på, hvad
Jesus foretog sig i sin barndom. Her ligger han på gulvet
og læser højt for mor, mens hun strikker. Kan det være
smukkere?
Tekst Klara Korsgaard

Valgmenighedens
datapolitik

Modtag vores nyhedsbrev

Foto Bo Nygaard Larsen

Den nye persondataforordning trdåte i kraft den 25. maj i år. I den forbindelse har
menigheden udarbejdet en privatlivspolitik, som bruges til at oplyse vores medlemmer
om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.
Vores medlemmer opfordres til at læse privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Her
kan du blandt andet læse om hvilke personoplysninger vi har om vores medlemmer,
hvordan vi håndterer oplysningerne og hvad, dine rettigheder er i den forbindelse.

Osted Valgmenighed udsender elektroniske nyhedsbreve til medlemmerne et
par gange om året. Send derfor gerne din
e-mailadresse til klarakorsgaard@gmail.
com, hvis du endnu ikke har modtaget et
nyhedsbrev.

Synes godt om os
på Facebook
Osted Valgmenighed er også på Facebook. Gå ind og
synes godt om os, så vil du løbende kunne følge med
i, hvad der sker i valgmenigheden. Husk også at dele
vores opslag, så de kommer ud til endnu flere.
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Valgmenigheder
– en støtte for den
rummelige folkekirke
Landets valgmenigheder har en stor
betydning i det kirkelige landskab.
Det mener kirke- og kulturminister
Mette Bock (LA), der i dette indlæg
argumenterer for den kirkelige frihedstradition.
Tekst Mette Bock, kirke- og kulturminister (LA)
Foto Niels Hougaard

»D

er Disputierteufel aus dem Norden. Sådan
blev Søren Kierkegaards storebror, den senere biskop over Aalborg Stift P. C. Kierkegaard, beskrevet, da han var teologistuderende i Tyskland i 1800-tallet. En ordenes mand.
Mens lillebror Søren førte uendelige indre dialoger og skrev sit
udødelige værk, blev P. C Kierkegaard kendt for at være diskuterende, debatterende og stærkt Grundtviginspireret.
Da han som kultusminister i 1868 lagde navn til valgmenighedsloven, sagde han selv, at valgmenighederne skulle ses som
»hjælpemenigheder« til majoritetskirken.
Det kan både negativt betyde, at valgmenighederne måtte anses
som underordnet folkekirken, og positivt at folkekirken har brug
for valgmenigheder for at samarbejde tæt med andre former for
aktive kristne grupperinger. Var det det ene eller det andet? Det
var nok begge dele.
For der er en pointe i, at det ikke er entydigt, om valgmenighederne skulle anses som underordnede eller sideordnede folkekirken. De blev nemlig først og fremmest født i en bevidsthed om,
at der var brug for frihed i det, der udviklede sig til den folkekirke,
vi har i dag. P. C. Kierkegaard havde den opfattelse, at uenighed
gør stærk. Især hvis vi trods vores forskellige syn i frihed kan blive
i samme kirke.
Valgmenighedernes betydning. Undervejs til vor tid er en stor
del af inspirationen til folkekirkens udvikling kommet fra netop
valgmenighederne. Indførelse af menighedsråd, kvindelige præster, frit præstevalg til sognet, liturgisk fornyelse.
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Valgmenighederne har ofte været foran. Det har været med
til at sætte et fortegn for folkekirken: Påbud og forbud er ikke
folkekirkens tradition. Trosspørgsmål afklares i frihed. Andres
holdninger kan vi muligvis ikke forstå. Men de har ret til at have
dem. Så længe det ikke går ud over andres liv og muligheder. Mon
ikke det er den tradition, der får mange præster til også i vor tid
at forsvare andre trossamfunds frihed – senest for eksempel til
omskæring af drengebørn under ordnede forhold.
Og frihedsrettighederne rækker langt. For eksempel til retten til
at sige nej til genvielse af fraskilte, vielse af homoseksuelle mv.
Vi bør i høj grad besinde os på denne frihedstradition i dag også på andre områder af samfundslivet, hvor vi så gerne vil have
sat alt på standard. Standarder og dermed ufrihed rummer i sig
kimen til splittelse. Den har vi undgået i folkekirken. Netop på
grund af frihedstraditionen.
Meget mere end hjælpemenigheder. I dag er valgmenighederne næppe kun »hjælpemenigheder«, men imødekommer også
behov karakteristiske for vor tid.
For eksempel fordi udenlandsk inspiration skyller ind over landet
og sætter det særligt danske i folkekirkeordningen under pres.
Valgmenigheder er her muligheden for en god, særlig tilknytning
til majoritetskirken. Og stadigvæk fordi den berømmede frihed
i folkekirkens forkyndelse ikke kan tilfredsstille alle former for
bibeltro. Her er dannelse af valgmenigheder en oplagt mulighed.
Så valgmenighederne har stadig fremtiden for sig – det var godt
set af Der Disputierteufel aus dem Norden.

Nye medlemmer

Derfor har vi
meldt os ind i
valgmenigheden
Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen

Mikael Jakobsen,
Borup, 65 år

JaneRunge,
Osted, 33 år

Peter Mortensen,
Højby, 48 år

Han tager imod med flygelspil i stuen i
udkanten af Borup.
Som dirigent for Tolstrup Koret er
Mikael Jakobsens liv fyldt med musik,
og det er da også koret og musikken, der i
løbet af årene har givet ham et kendskab
til Osted Valgmenighed og dens gudstjenester.
»Jeg har lavet nogle musikgudstjenester
for valgmenigheden, og derfor ved jeg,
hvad den står for,« siger Mikael Jakobsen.
I foråret sagde han og hans hustru
farvel til sognekirken og goddag til Osted
Valgmenighed.
»Jeg var til en gudstjeneste i en sognekirke, hvor det var vigtigt for præsten at
hakke på en anden religion. Den slags
bryder jeg mig ikke om, og derfor meldte
jeg mig ud af sognekirken og ind i Osted
Valgmenighed,« siger Mikael Jakobsen og
fortsætter:
»For mig er det vigtigt, at der i en kirke
kan være højt til loftet. Det er der i Osted
Valgmenighed. Samtidig er menigheden
grundtvigsk på den måde, jeg forstår det,
nemlig med tolerance og kærlighed. Så
mit valg har ikke kun været et fravalg af
sognekirken, det har også være et tilvalg af
valgmenigheden.«

Hun har egentlig nok at se til. Da vi besøger Jane Runge på det nedlagte landbrug
uden for Osted, er hun og kæresten,
Christian Gösta, godt i gang med deres
bryllupsforberedelser.
Holder vejret, skal de til august vies af
Laura Lundager Jensen ved en sø på en
af deres marker.
Ganske vist er Jane Runge nyt medlem
af Osted Valgmenighed, men hun har fået
menigheden og Osted Fri- og Efterskole
ind fra barnsben.
»Jeg har gået på skolen, og mine børn
går der nu. Jeg er konfirmeret i valgmenigheden, og derfor er det den naturlige
kirke for mig. Det betyder også en del, at
der er et tæt samarbejde mellem skolen og
kirken,« siger Jane Runge.
Det er anden gang, at både hun og
hendes kæreste skal giftes. I første omgang
ville de nøjes med et bryllup på rådhuset,
men for Jane Runge var det vigtigt, at Gud
var med.
»Det religiøse betyder noget for mig,
og jeg opdrager også mine børn i den
kristne tro. For at give dem gode værdier i
livet. Skulle de så vælge en anden vej som
voksne acceptere jeg selvfølgelig det,« siger
Jane Runge.

Egentligt havde han ikke set det komme.
For Peter Mortensen ville indtil fornylig
have svoret, at han tilhørte sin sognekirke
og ikke en valgmenighed.
»Men vores ældste datter blev i foråret
konfirmeret i Osted Valgmenighed, og hér
så jeg, hvor meget der bliver gjort for de
unge. Det fik mig til at melde mig ind,« siger Peter Mortensen, der til daglig er leder
af Viby Friskole.
»Jeg har i mange år arbejdet med det
grundtvig-koldske menneskyn, som jeg
identificerer mig med. Vi skal kunne snakke om det hele menneske, om krop, om
ånd og om det levende ord. Som medlem
af valgmenigheden giver det mig mulighed
for at foretrække fællesskabet og ikke kun
bruge kirken ved de kirkelige handlinger,«
siger Peter Mortensen.
Han håber, at han i fremtiden kan få tid
til at være mere aktiv i valgmenigheden.
»Ja, det vil jeg gerne. Fra andre sammenhænge kender jeg nogle af de andre medlemmer, og det er rart, at vi kan mødes
om noget, der har et kristent fokus og ikke
det, vi hver især tumler med i hverdagen.
På den måde kan valgmenigheden være et
frirum, der styrker nærværet og fællesskabet,« siger Peter Mortensen.
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Baggrund

Den 15. maj 1868 blev valgmenighedsloven vedtaget. Ifølge Laura
Lundager Jensen, præst ved Osted Valgmenighed, er dette 150-årsjubilæum værd at fejre.

150 år, der er
værd at

fejre

Tekst Laura Lundager Jensen

V

algmenighedsloven fylder i år
150 år, og den er værd at fejre.
Det er en fejring af, at man i
150 år indenfor folkekirkens
rammer frit har kunnet danne menighed
om den præst og den forkyndelse, man
ønsker. Det er også en fejring af en menighedsform, der bygger på et fællesskab, der
lever så længe, der er vilje til at holde det
fællesskab fast.
Den historiske baggrund er i sig selv
interessant. Det danske samfund har fra
begyndelsen af 1800tallet været præget af,
at almindelige mennesker i stigende grad
har vovet at tage ansvar.
På landet oplevede vi det med de mange
andelsbevægelser, der opstod, da bønder
og husmænd tog ansvar for egen økonomi
frem for at være afhængige af herregårdsmejerier eller privat oprettede mejerier og
slagterier.
Den store frihedskamp. I takt med, at
man tog økonomisk ansvar, ønskede man
også at tage ansvar for sine børns uddannelse og opdragelse. Det havde allerede i
1839 ført til, at man fik lov at danne frie
skoler.
I forlængelse heraf blev der oprettet
højskoler med det hovedformål at danne
og uddanne karle og piger, så de fik mod
og indsigt til at tage ansvaret på sig både i
nære forhold og i samfundet.
Det var en frihedskamp på alle fronter
8

– frihed til selv at råde over eget liv, så vel
arbejdsliv som skoleliv og kirkeliv.
Kirkelivet fulgte med. Lige så lidt som
man ville være underlagt en statsmagtsautoritet i politik og uddannelse, ville man
det i trosforhold. Kirkeligt resulterede det
først i loven om sognebåndsløsning i 1855.
Med den fik folk frihed til at slutte sig til
en præst, hvis forkyndelse, man mente at
kunne have tillid til.
Men mulighed for sognebåndsløsningen
var ikke nok. Den blev fulgt op af valgmenighedsloven i 1868. Den blev til for at
løse et spørgsmål vedrørende afskedigelsen
af præsten og rigsdagsmanden Vilhelm
Birkedal i Ryslinge.
Afskedigelsen var ikke kirkeligt motiveret, men politisk. Ganske vist var
Birkedal kendt som kirkelig stridsmand og
havde blandet sig i en sag om gendåb i et
andet sogn, men grunden til afskeden var
fredsslutningen 1864. For Birkedal var det
vanærende, ja, decideret »pjalteri«, og fra
tingets talerstol havde han opfordret kongen til enten at genoptage kampen mod
Preussen eller abdicere. Da han så i sin kirkebøn bad »Gud skænke kongen et dansk
hjerte, om det er muligt«, førte det til, at
han i sommeren 1864 blev afskediget.
Men Birkedals mange støtter, både fra
sognemenigheden og fra den efterhånden
talstærke kreds af sognebåndsløsere og
tilhængere af den kirkelige frihed generelt

nægtede at affinde sig med afgørelsen.
Resultatet blev, at en fri grundtvigsk
menighed blev dannet. I første omgang
mødtes den om gudstjenester i tærskeloen
i Ryslinge Præstegårds kornlade, senere
byggede de egen kirke.
Det kom Grundtvig ved. Ryslingesagen
inspirerede grundtvigsksindede i hele
landet. Grundtvig selv var dybt optaget af
sagen og skrev indlægget »Hvad kommer
det Præsten i Vartov ved, at Præsten i
Ryslinge bliver afsat« – og svarede selv, det
kommer alle ved, da det er en principiel
sag om både præstens og menighedens
frihed!
Det hele resulterede i, at valgmenighedsloven den 15. maj 1868 blev vedtaget, med
virkning fra 1. juli. Loven betød, at man
inden for folkekirkens rammer på tværs af
sogneskel kunne danne en menighed, der
kunne ansætte en præst, man havde tillid
til.
Loven om sognebåndsløsning og
valgmenighedsloven er beslægtede, da
de begge handler om muligheden for og
dermed viljen til at tage ansvar for, hvilken
menighed og præst, man hører til. Men
hvor sognebåndsløsningen kun gælder
den enkelte, gjaldt valgmenighedsloven en
menigheds ret til at vælge og ansætte egen
præst.
På sin vis var det ikke en grundtvigsk
tanke, at folkekirken skulle opgive sog-

Baggrund

nestrukturen. Grundtvig talte imod en
statskirke, men ikke imod en samlet folkekirke. Men da Ryslinge Valgmenighed blev
dannet, var han imidlertid begejstret og
skænkede selv dåbsfadet til den nye kirke,
i glæde over ”at en menighed for første
gang, siden Konstantin den store i 300
gjorde kristendommen til en statsreligion,
ikke blev beordret dannet ovenfra, men
var vokset frem nedefra på folkelig vis ”.
Helt væsentligt var det, at valgmenighedsloven ikke var vedtaget på grund af
trosforskelle mellem valgmenigheder og
sognemenigheder, men på grund af en
frihedstanke. Valgmenighederne havde
og har stadig fælles trosgrundlag med den
øvrige folkekirke.

Valgmenigheden har ret til at benytte
sognekirken, men kan også vælge at have
egen kirke. Valgmenigheder er formelt
under tilsyn af biskoppen, hvad angår lære,
gudstjenesteform mm.
I praksis er der mange variationer i
valgmenighedernes gudstjenesteformer og
store afvigelser fra hovedlinjen i de folkekirkelige forskrifter. Hvad angår læretilsyn har ingen biskop grebet ind overfor
valgmenigheder og deres præst i de sidste
90 år.
Økonomisk er valgmenigheden selvstændig, og medlemmerne betaler ikke
kirkeskat, men medlemsbidrag direkte til
menigheden. Bidraget er fradragsberettiget.

46 valgmenigheder. Valgmenighedsloven
har siden været brugt til at danne menigheder i hele landet. I Osted i 1924. I dag
er der i alt 46 menigheder, herunder de
ikke-grundtvigske.
Den anden vækkelsesretning, den indremissionske, valgte at blive i sognemenighederne, for at kunne missionere igennem
sognemenighederne, som den anså for en
missionsmark.
I tidens løb er grundtvigske valgmenigheder skudt op jævnligt, og lige så jævnligt
blevet lukket ned, da en valgmenigheds berettigelse jo alene afhænger af, at der står
en menighed bag. I dag er der 29 menigheder, som (sammen med otte grundtvigske
frimenigheder) er samlet i foreningen af
Grundtvigske valg- og frimenigheder, hvor
præsten for Osted Valgmenighed er den
nuværende formand.
Selvom de grundtvigske menigheder er
fælles om at stå i en grundtvigsk tradition, er der store variationer imellem dem.
Sådan må det være, når grundlaget er de
enkelte menigheders fællesskab.
Udover de grundtvigske valgmenigheder
er der i de seneste årtier blevet oprettet
valgmenigheder med missionsk og karismatisk baggrund. De bæres i høj grad af
kirkeligt konservative unge, der ikke længere synes, de kan rummes i de sognekirkelige menigheder, og i det hele taget mener,
at folkekirken ikke i tilstrækkelig grad er
bibelsk funderet.

Nostalgi eller nødvendighed. Indenfor
folkekirken har valgmenighederne ikke
altid været lige velsete. De anklages for at
skabe splid og bryde det kristne fællesskab
i sognene og anklages desuden for ikke at
løfte et fælles socialt ansvar. »Ren nostalgi« kaldte den nys aftrådte lektor ved det
teologiskes fakultet i København, Hans
Raun Iversen, os, og hævdede samtidig,
at valgmenighedernes negative følger for
folkekirken har været større end gevinsten.
Men valgmenighederne har, som Ingrid
Kjeldsen, tidligere valgmenighedspræst
i Ryslinge skrev i en kronik i Kristeligt
Dagblad i maj, på mange måder gennem
frisind og medbestemmelse påvirket den
øvrige folkekirke.
Valgmenighederne organiserede sig med
bestyrelse allerede fra 1868, mens sognemenighederne først fik menighedsråd ca.
40 år senere. Børnealtergang blev første
gang praktiseret i Morsø Valgmenighed
(der ganske vist derefter måtte danne
frimenighed), og første gang, loven om
kvinders adgang til præsteembedet blev
brugt, var i Lolland-Falsters valgmenighed.

Loven. Valgmenighedsloven går kort ud
på, at mindst 50 stemmeberettigede medlemmer i folkekirken kan vælge at danne
menighed og selvstændigt vælge og kåre
egen præst.

Båret af frivillighed. Valgmenigheder er
et synligt bevis på, at menighederne kan
organiseres fra neden, båret af folks medansvarlighed og frivillige hjælp i praktiskes
forhold. Mens den øvrige folkekirke i stigende grad organiserer sig centralt, og på
mange måder risikerer at få en rolle som
et serviceorgan, der står til rådighed for
befolkningens religiøse behov, fastholder
valgmenighederne at bygge på frivillighed.
Det betyder, at man er aktivt medarbejdende i menighedens opgaver. Det
fremmer engagement.

Man har sjældent kirkekor, mange steder
ikke kirkesanger eller kirketjener. Menigheden får på den måde en nødvendig aktiv
rolle ved søndagsgudstjenesten.
At menigheden har ansvar for sin økonomi, for præstegård, og ofte også for kirke og kirkegård, og desuden har ansvar for,
at der kommer folk i kirke om søndagen er
en styrke for et fællesskab. Der eksisterer
ikke noget sikkerhedsnet, og menigheden
er altså på alle måder og meget konkret
nødvendig. Ellers dør valgmenigheden.
Medbestemmelse. I valgmenighederne
vælger medlemmerne suverænt selv deres
præst. Det sker på et menighedsmøde. Det
betyder, at menigheden selv har et tydeligt
ansvar for, hvem de har som præst, hvilket
tilskynder til loyalitet i forhold til præsten.
I modsætning til sognemenigheden kan
en valgmenighed også selv afskedige en
præst. Det er en fordel for et sagligt forhold mellem menighed og præst. Det giver
mindre plads til kværulanter, fordi folk må
afgøre med sig selv, om de ønsker præsten
bort, eller om de vil gå ind i et konstruktivt
arbejde med eventuelle forandringer.
Det er på alle måder en fordel i præstens
arbejde, at hun/han kan holde sig til, at
menigheden selv er ansvarlig for, at præsten er deres præst. Har man selv valgt, må
man stå ved valget eller se i øjnene, hvilke
konsekvenser en kritik kan få.
For en valgmenighed kan der aldrig
være tvivl om, at menigheden, den lokale
konkrete menighed er grundpillen. Uden
en menighed, der er bevidst om sit ansvar,
er der ingen menighed.
150 års frihedstanker. 150 år med frie
menigheder er værd at fejre og værd at
være stolte af. Det, valgmenighederne kan,
er at inspirere til aktive levende fællesskaber, der bæres af et fælles ansvar.
Den grundlæggende frihedstanke, der
lå og stadig ligger bag valgmenighedernes menighedsindretning, og den synlige
realitet af, at en menighed må bæres af
ansvarlige menighedsmedlemmer, burde
på mange måder kunne inspirere den
sognekirkelige struktur, så menighederne
lokalt tager ansvar og bærer med.
Hvis det er det, Hans Raun Iversen kalder nostalgi, er der brug for nostalgi ikke
blot i valgmenigheder, men i det hele taget
i den danske folkekirke.
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Velkommen til sommermødet
Søndag den 26. august
Efter gudstjenesten kl. 16.30 i Osted Kirke mødes vi om en fællesbuffet på Tolstrup Gamle Skole hos
Per og Inge Kølle, Tolstrupvej 45. Herefter vil Thorstein Balle tale om Grundtvigs virkningshistorie
i folkeskolen med tidligere undervisningsminister Jørgen Jørgensen (B) som eksempel.
Thorstein Balle, som er ekstern lektor på Grundtvig Centret, Aarhus Universitet, forsker i forholdet
mellem Grundtvigs tanker og folkeskolens udvikling - og i den sammenhæng er Jørgen Jørgensen en
helt central figur.

Nyord Foto Colourbox

Sensommertur til

Nyord

Søndag den 9. september

Turen går til Møn, og vi fortsætter ud til den lille ø Nyord. Øen er kun på 5 km² og ligger i Bøgestrømmen mellem Sjælland og Møn.
Man kommer til den via Stege og Ulvshale, hvorfra der i dag er bro over til øen. Et besøg på Nyord er en speciel oplevelse især på
grund af naturen, den autentiske Nyord By, hvor de gamle, smukke gårde, huse og haver endnu ligger, som de har gjort i et par hundrede år sammen med kirken på bakken ovenfor den lille havn. Også fortællingen om det dengang lille, isolerede samfund af lodser og
gårdmænd er spændende. Biltrafik er ikke tilladt i Nyord By, så vi skal have traveskoene på, men da afstandene er korte, skulle de fleste
kunne følge med.
Vi kører fra Osted Kirke kl. 9.00 og forventer at være fremme, så vi kan holde gudstjeneste i Nyord Kirke kl 11.00. Gudstjenesten
står vi selv for, men Erik Høgsbro Østergaard, der er barnebarn af en af øens tidligere præster, har lovet at inspirere til prædikenen.
Kl. 12 får vi frokost på Restaurant Lollesgaard, hvorefter vi har bestilt en lokalguide til at vise os omkring og fortælle om øens historie.
Omkring kl. 15 kører vi hjemad, men gør på vejen holdt i Fanefjord Kirke for at se de meget særprægede kalkmalerier af Elmelundemesteren.
Pris for turen inklusive frokost og kafe/kage er kr. 200,-.
Tilmelding senest den 1. september til Laura Lundager Jensen på e-mail luje@phmetropol.dk.
Arrangører er Erik Høgsbro Østergaard og Laura Lundager Jensen.
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Velkommen til
de sjællandske
valgmenigheders
efterårsmøde
Søndag den 7. oktober. Denne dag indbyder Frederiksborg
Valgmenighed sjællandske valgmenigheder til at være med til at
markere 150-året for Valgmenighedslovens vedtagelse i 1868.
Første del af mødet afholdes på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, Hillerød. Der er ankomst og velkomstkaffe
kl. 10, og kl. 10.15 er der morgensang i foredragssalen.
Derefter taler Lisbet Christoffersen, professor i lov og
religion på Roskilde Universitet, om Frihedssynet i den danske
kirkelige lovgivning.
Inden frokosten er der sangtime ved Mikkel Gabriel Christoffersen, præst ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Efter frokosten er der kl. 14 gudstjeneste ved valgmenighedspræst Jan Ulrik Dyrkjøb i menighedens tidligere kirke, der i dag
er sognekirke for Ullerød Sogn.
Eftermiddagen slutter med underholdning og kirkekaffe. Pris
kr. 200,-. Tilmelding senest den 1. oktober til Laura Lundager
Jensen på på e-mail luje@phmetropol.dk.

Allehelgensmøde med
Johannes Værge
Søndag den 4. november kl. 16.30
Efter Allehelgensgudstjeneste søndag den 4. november kl.
16.30 i Osted Kirke mødes vi til Allehelgensspisning i Kulturhuset.
Efter spisning vil Johannes Værge, forfatter og tildligere
præst i Københavns Domkirk, tale om sin nyeste bog Efter
døden. Budskabet om de dødes opstandelse til evigt liv er
et centralt tema i Det Nye Testamente, og i Trosbekendelsen
tales der om »kødets opstandelse« og »dommen«. Men fuld
enighed har der aldrig været om fortolkningerne, hverken i
oldkirken eller i dag.
Foredraget tager udgangspunkt i en teologisk og historisk
refleksion over emnet, men også H.C. Andersen kommer til
orde. Johannes Værge giver desuden sine bud på en nutidig
fortolkning, herunder tanken om gensynet.
Prisen er kr. 30,- for spisning. Foredraget er gratis.

Valgmenighedens Filmklub
Som nyt initiativ forsøger Osted Valgmenighed sig nu med en filmklub. Filmklubben er organiseret af Andreas Lauridsen og Bjarne
Lundager Jensen. Christian Monggaard, filmanmelder på Information, introducerer filmene og styrer efterfølgende en samtale.
Filmklubben foregår fredagene den 5. oktober, den 30. november og den 11. januar kl. 19.30 i Kulturhuset.
Der vil kunne købes øl, vand og vin og lidt spiseligt. Tilmelding et par dage før er ikke nødvendig, men godt så vi kan dosere
indkøbet. Tilmelding til Laura Lundager Jensen.

Onsdage med ord
I år har vi endnu engang bedt forskellige medlemmer af valgmenigheden
fortælle noget om det, de er optaget af. Vi mødes i stuerne på Langetoften
1 kl. 15-16.30 til oplæg og samtale. Kaffen koster kr. 30,-.
Onsdag den 24. oktober
Karen Thorgaard. Om at være ung præstefrue i Osted Valgmenighed i
60’erne.
Onsdag den 7. november
Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole: Hvorfor
holder vi stadig frie skoler?
Onsdag den 12. december
Laura Lundager Jensen. Juleevangeliet fortalt gennem Jon Fosses triologi Andvake, Olavs drømme, Kveldsvævd (Nordisk Råds Litteraturpris
2015)

Onsdag den 24. oktober kommer tidligere præstefrue Karen Thorgaard
til Onsdage med ord. På billedet løfter hun datteren Dorte Thorgaard
Petersen, der i dag er styrelsesmedlem i Osted Valgmenighed.
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Dåbens nåde
Konfirmandundervisning for voksne

Valgmenighedspræst Laura Lundager Jensen holder
studiekreds i Kulturhuset. Det sker mandagene 29.
oktober, 5., 12. og 19. november kl. 19.30.
Tilmelding senest den 23 oktober.
Tekst Laura Lundager Jensen Foto Bo Nygaard Larsen

H

vad er det nu med den dåb?, Hvad sker der, når man går til alters?, Hvorfor
bekendes trosbekendelsen fra prædikestolen, og hvorfor lyder den, som den
gør? Hvorfor holder vi gudstjeneste, og hvorfor foregår den altid på samme
måde? Og hvorfor, hvem, hvad og hvornår?
Kristendommen er hele tiden i forandring og samtidig i sin grund uforanderlig. Men hvad
er tradition, hvad er tro, og hvilke aftryk sætter det på vores gudstjeneste og ritualer? Og
hvorfor gør vi ikke bare op med traditionen og går andre veje?
På opfordring afholdes fire studiekredsaftener, som tager udgangspunkt i grundpillerne i
den lutherske gudstjeneste: Dåb, nadver, trosbekendelse og gudstjenestens indhold.
Dåben. Mandag den 29. oktober
Barnedåbstallet er faldende, mens voksendåbstallet stiger. I københavnske kirker tilbydes
Pop-up dåb, andre steder tilbydes udvidede kurser for dåbsforældre. Men hvad sker der, når
vi døber, hvad er tanken bag, hvorfor har vi barnedåb og ikke voksendåb? Og er der et nyt
dåbssyn på vej i Den danske Folkekirke?
Tekster: Uddrag fra blandt andre Dåben klæder dig (Bistrup m.fl. Eksistensen 2018).

Nadveren. Mandag den 5. november
Dåb og nadver hænger sammen. Men hvordan er det forhold egentlig, og hvad sker der,
når vi går til alters? Hvad er et ritual, og hvad gør ritualet ved os? Hvad siges der, og hvorfor siges det? Og hvorfor går flere til alters end tidligere?
Tekster: Blandt andre teksten fra Alterbogen og nye forslag til ritualtekster. Udsendes
et par dage før start.
Trobekendelsen. Mandag den 12. november
Særligt for Valgmenighedens liturgi er at Trosbekendelsen siges fra prædikestolen. Hvad er
historien bag det? Hvad siges der egentlig i trosbekendelsen?. Hvorfor starter vi for eksempel i Danmark med at forsage djævlen, når man i alle andre lande kun bekender sig til Gud,
Søn og Helligånd? Hvorfor fastholdes bekendelse af jomfrufødslen, og hvad menes med
kødets optandelse?
Tekster: Trosbekendelsen
Gudstjenestens liturgi. Mandag den 19. november
Gudstjenesten blev i oldkirken forklaret som et drama, som menigheden går ind i og forandres gennem. Men hvordan forstår vi det i en moderne tid? Og er gudstjenestens liturgi så
vigtig at fastholde?
Tekster: Oplyses ved tilmelding.
12

Konfirmandtilmelding
søndag den 16. september

Efter høstgudstjenesten i Osted Kirke kl 10.30 er der introduktion til
årets konfirmationsforberedelse. Vi begynder med fælles frokost for konfirmander og forældre i kulturhuset. Herefter vil der være en introduktion til konfirmationssforberedelsen, en kort fortælling om valgmenigheden og oplysninger om forskellige praktiske forhold.
Tilmelding til dagen senest den 14. september. Medbring konfirmandens dåbsattest i kopi.

Teater for konfirmander
og konfirmandforældre
Foto Berit Eschricht

Tirsdag den 13. november kl. 19.30 opfører skuespiller Elvir Ramovic sin forestilling Floden i Kulturhuset. Forestillingen bygger på hans
selvoplevede fortælling om at måtte flygte som 13-årig fra Bosnien og til
Danmark. Efterfølgende er det samtale med Elvir om forestillingen.
Vi mødes til spisning i kulturhuset kl. 17.30. Forestillingen begynder kl.
18.30. Forestillingen er en del af konfirmationsforberedelsen, men hvis
man har lyst at se med, er man velkommen. Pris: kr. 50,-.

Halloween for
børn og unge
Torsdag den 1. november kl.
17.30 holder vi gudstjeneste i
børnehøjde.
Temaet er Halloween med
lys midt i mørket. Friskolens kor
medvirker.

Efter gudstjenesten er
der fællessisining i Kulturhuset.
Foto Colourbox
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Det
er
her,
jeg hører til

Trods afstikkere til Aarhus og København har Sille Avlund
Nepper-Christensen, Kastholm, livet igennem fastholdt sit
medlemskab af Osted Valgmenighed. Vi har besøgt hende til
en snak om forbundetheden med slægternes gang.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen
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D

er er lidt højere til loftet i Kastholm.
Her i det lille bysamfund med de
spredte gårde og husmandssteder
i Osagers sydlige baghave er der et
godt udsyn mod himlen og ud over vidderne.
Sille Avlund Nepper-Christensen er da også
svært tilfreds med at bo her. For hende er netop
friheden og mangfoldigheden et grundvilkår i tilværelsen, for det er netop på den præmis, at tankerne
for alvor kan få lov at bundfælde sig.
»Friheden og det frie ord betyder meget for mig,«
siger Sille Avlund Nepper-Christensen og ser ud
mod markerne, der omkranser haven på fire sider.
Vejen hjem. For så vidt er hun kommet hjem.
Eller rettere kom hun det for 17 år siden, da hun,
manden og børnene skiftede København ud med
landejendommen i Kastholm. Hun blev født i
1969, blev døbt i valgmenigheden og boede de
første tre år i Allerslev. Så flyttede familien til Kirke
Hyllinge, men takket været sin mormor og morfar
blev hun ved med at komme i Osted Valgmenighed.
»Oplevelserne ved gudstjenesterne gjorde stort
indtryk på grund af stemningen, imødekommenheden og kirkerummet. Der blev sunget med høj
røst, og ved orglet sad, som hun sidder der i dag,
Kirsten Frandsen. Jeg ved ikke, hvor tit jeg var med
i kirke, men jeg holdt meget af at komme der,«
siger Sille Avlund Nepper-Christensen.,« siger Sille
Avlund Nepper-Christensen.
Forbundethed. Som helt ung tog hun på efterskole og flyttede videre ud i det ganske land, til Aarhus
og København. Men trods afstanden fastholdt hun
sit medlemskab af valgmenigheden.
»Indtil jeg blev 18, betalte mine forældre mit
medlemskab. Men en dag skulle jeg selv tage
stilling til, om jeg skulle betale selv. Mit tilhørsforhold til valgmenigheden var så stor, at jeg valgte
at forblive medlem. For det første fordi, jeg havde
lyst, og for det andet fordi, jeg ikke kan frasige mig
at være et troende menneske. Og i den sammenhæng passer den grundtvig-koldske opfattelse, som
præger menigheden, mig godt,« siger Sille Avlund
Nepper-Christensen og fortsætter:
»Her kan jeg se mig selv i øjnene, for som
Grundsig siger, er det ’menneske først, kristen så’.

Kirkens rum. Sille Avlund Nepper-Christensen
er uddannet industriel designer fra Arkitektskolen
i Købehavn og arbejder i dag blandt andet som
indretningsarkitekt.
»Generelt holder jeg meget af at træde ind i et
rum, og kirkerummet er noget særligt. I kirken er vi
forbundet med dem, der sad her før os,« siger Sille
Avlund Nepper-Christensen og fortsætter:
»Jeg føler mig heldig, fordi jeg som lille har
fået indtrykkene og tilhørsforholdet med i bagagen. Oplevelsen af det højtidelige møde mellem
mennesker på tværs af aldre, et rul af generationer,
særlige sangstemmer, der pludselig ikke er mere og
nye, der kommer til.«
Refleksionen. Som så mange andre har Sille Avlund Nepper-Christensen en kalender, der er mere
end fyldt. Her byder kirken sig til med alt andet end
stress og jag.
»Gudstjenesten giver mig et frirum og en pause
i mit liv, hvor jeg er til stede med andre mennesker. Og så giver det mig dét rum, hvor jeg bliver
udfordreret til at reflektere over min tilværelse.
Det handler også om, hvordan jeg selv går ind i
rummet, for jeg får i valgmenigheden et sted, der
både kan håndtere ånd og det alment menneskelige
i vores kristne samfund. Når jeg sætter mig i kirkerummet, bliver der rejst spørgsmål, og som jeg kan
reflekterer over på min egen måde,« siger hun.
Fremtiden. Egentlig kan hun ikke se et alternativ
til valgmenigheden, og hun har da heller ikke på
noget tidspunkt tænkt på at vælge den fra.
»Hvis der ikke var valgmenigheder, ville de blive
dannet. For der vil altid være noget, der vil sprænge
det eksisterende. Her i Osted Valgmenighed føler
jeg, at vi er os selv, fordi vi er med til at skabe den
kultur, der er til stede. Det er lægfolket og ikke
systemet, der bestemmer. Det viser, at friheden er
det væsentligste,« siger Sille Avlund Nepper-Christensen og fortsætter:
»Men ansvaret er vores eget. Derfor er den største trussel for os, hvis folk melder sig ud. Men jeg
tror, at vores fremtid ser ligeså stærk ud, som den
har været i mange år. Bliver valgmenigheden truet,
vil der være stærke kræfter, der vil redde den. Det
er jeg ikke t tvivl om.«
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Stemmen fra

Osager

Han har været der sådan cirka altid.
Karl Frandsen fra Osager er en legende
i valgmenigheden. Vi har besøgt ham.
Tekst og foto Bo Nygaard Larsen
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H

eller ikke i dag har regnen
tænkt sig at falde. Karl
Frandsen ser bekymret op
mod himlen og gør det klart,
at de vejrmæssige konditioner nu nærmer
sig en decideret tørke.
»Det ser ikke godt ud, og jeg tror ikke, at
selv store mængder regn kan nå at redde en
god høst i land i år,« siger han.
Det er midt i juni, og Karl Frandsen viser
rundt på sin gård Højvang ved Osager. Her
har han boet siden 2003, hvor han overlod
sit barndomshjem, den nærliggende Skovledholm, til sin ældste søn, Niels.
Forfædrene. Måske blot et mageskifte
som så mange andre, men i tilfældet med
Karl Frandsen er det historien om en
mand og en slægt, der i generationer har
spillet en stor rolle på egnen.
Hans oldeforældre, Per Frandsen og
Stine Per Frands, var med, da Danmark
blev ændret med de folkelige bevægelser
i anden halvdel af 1800tallet. Ikke mindst
Stine Per Frands, der blev enke som 35årig, spillede en stor rolle.
Med hende som bannerfører blev Skovledholm en af egnens kraftcentrer med
afholdelse af gudelige møder, oprettelse af
det første fællesmejeri og brugsforening.
»Min oldemor kom aldrig selv på højskole, fordi hun blev gift tidligt. Men hun
sørgede for, at hendes yngre søskende
kom afsted. Hun var optaget af Grundtvigs tanker og mente, at uddannelse af
bøndernes sønner og døtre var det, der
skulle til, for at de kunne fungere i demokratiet.,« siger Karl Frandsen.
Den frie tanke. Han kan sit stof. Udover
sin uddannelse som agronom har Karl
Frandsen gennem årtier dyrket sin lokalhistorie som få.
Derfor kender han til betydningen af en
stærk egn med solide traditioner og værdier. Det arbejde, hans oldemor og andre
statte i gang, førte til oprettelsen af Osted
Fri og Efterskole i 1917 og Osted Valgmenighed syv år senere.
Karl Frandsen havde sin skolegang på

skolen, og blev døbt og konfirmeret i
valgmenigheden.
»Skolen og valgmenigheden hænger
sammen. De er vokset ud af det samme
grundlag og skabt af de samme mennesker. Højskolen og de frie skoler betyder
meget for mig, for der er et særligt fællesskab,« siger Karl Frandsen, hvis børnebørn
i dag er fjerde generation af slægten på
skolen.
»Det er klart, at det betyder noget for
slægten, at vi i mere end 100 år har haft
de samme holdepunkter i tilværelsen. Det
vidner noget om, hvor stærke traditionerne
og værdierne er,« fortsætter han.
Kirkegang. Karl Frandsen skænker kaffen
og ser ud mod gårdspladsen. Der er stadig
igen tegn på regn, og i hans verden vil
bønner ikke hjælpe det store.
»Jeg er faktisk ikke så religiøs igen,
og derfor kommer jeg ikke så meget til
gudstjeneste. For mig har det bare været
naturligt at høre til i valgmenigheden, for
det er sådan, vi har gjort i min familie.
Men det betyder ikke, at jeg ikke kan lytte
til en god prædiken. Jeg har kun oplevet
gode præster i valgmenigheden, og det
bedste er, når de i deres prædiken har sat
og sætter dagens tekst ind i en nutidig
sammenhæng,« siger Karl Frandsen og
fortsætter:
»Det, der betyder mest for mig, er
salmesangen. Sangen har altid fulgt mig,
og jeg holder meget af at synge med på de
mange gode tekster og melodier.«
Skæbne forpligter. Det stod ellers ikke
skrevet, at Karl Frandsen som voksen
skulle være en del af valgmenigheden og
lokalområdet. I 1962 blev han gift med sin
nu afdøde hustru, Jette, to år senere blev
han uddannet agronom fra Landbohøjskolen, hvorefter parret boede otte år i først
Kalundborg, så i Horsens.
I 1972 døde hans far pludselig, og
selvom Karl Frandsen kun var nummer to
i søskendeflokken blev han kaldt hjem for
at føre Skovledholm videre.
»Jeg havde regnet med, at jeg skulle have

en karriere inden for landsbrugsskolerne,
måske som forstander. Faktisk havde jeg
ikke skænket det en tanke, at jeg en dag
kunne blive landmand, men jeg har ikke
fortrudt, at det endte sådan alligevel,« siger
Karl Frandsen.
Naturmanden. Det er ikke kun det fædrene hjem, der ligger i hans gener som en
evig kilde til inspiration.
Det samme gør det område, han bor i.
Indtil for et år siden sad Karl Frandsen
i 11 bestyrelser, de fleste med relation til
landbruget, hvor han var formand for de
fire og kasserer i de tre.
I dag er de fleste engagementer afviklet,
men han er fortsat guide for Lejre Museum. I år har han til dato indskrevet 14 ture
i kalenderen, og netop vandringen ud i den
sjællandske muld giver ham ny energi.
»Jeg holder meget af naturen og den
historie, vi er en del af. For her på egnen
har vi masser at vise frem, ikke mindst
historiske steder, som har min store interesse. For mig er det vigtigt at være med til
at holde fortællingen om vores historie i
live,« siger han.
Karl og Kansas. Karl Frandsen har klemt
dette interview ind før et højskoleophold
på Grundtvigs Højskole i Hillerød og en
rejse til gode venner i Kansas i USA. Han
har været i Guds eget land flere gange, og
han bliver aldrig træt af at lære, udforske
og debattere.
»Jeg kan godt lide at komme til USA.
Men religiøst er de for fanatiske, og deres
kvindesyn bryder jeg mig ikke om. Vi er
alle født lige, og derfor kan jeg ikke klare,
at nogle er overmennesker, og andre er
undermennesker. Det er med til at skabe
et uligt samfund, og det var præcis det,
min oldemor var med til at kæmpe imod.
Derfor holder jeg på et samfund som det
danske, hvor vi med Grundtvigs ord kan
tale om, at få har for meget og færre for
lidt,« siger Karl Frandsen.
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Baggrund

Grundovsfest 2018 i valgmenigheden. Tekst Klara Korsgaard Foto Bjarne Lundager Jensen

Om Osted

Valgmenighed

E

n valgmenighed er et valgt
fællesskab om præst og gudstjeneste. Siden 1924 har Osted
Valgmenighed holdt fast i det

valg.
Vi er en del af Den danske Folkekirke,
men traf altså for snart 100 år siden valget
om selv at kunne vælge vores præst.
Med valget følger også den dag i dag, at
vi er økonomisk og administrativt uafhængige af den øvrige folkekirke.
Det er alene medlemmernes bidrag, der
dækker lønninger til præst og organister,
leje af kirker, præstebolig, konfirmandundervisning, møder og andre aktiviteter.
Medlemmerne betaler det, der ville svare
til den kirkeskat, de normalt ville betale
ved et medlemskab af folkekirken.

Omkring 350 medlemmer. Vi er cirka
350 medlemmer, og som sådan en de
mindre valgmenigheder. Fordi menigheden
er lille, har der altid været tradition for, at
præsten var halvtidsansat og kunne have
stilling et andet sted også.
Vores nuværende præst, Laura Lundager Jensen, er således lektor på Københavns Professionshøjskole ved siden af sin
præstegerning.
Gudstjenesterne holdes i Osted og
Allerslev kirker tre gange om måneden.
De er selvfølgelig det centrale i menighedens liv, men fællesskabet udenfor kirken
betyder også meget. Der er i løbet af et
år mange aktiviteter for menighedens
medlemmer: studiekredse, udflugter, rejser,
fællesspisninger, foredrag, filmklub, særlige

Det bruger vi pengene på

børnegudstjenester og selvfølgelig arbejdet
med konfirmanderne og deres forældre.
Fællesskabet omfatter også at medlemmerne ved disse arrangementer bidrager på
forskellig vis med praktisk hjælp.
Styrelsen og kommunikation. Valgmenigheden ledes af en styrelse, der vælges
på den årlige generalforsamling. Under
styrelsen arbejder adskillige udvalg.
Tre gange årligt udkommer valgmenighedens blad Levende ord. Der udgives
lejlighedsvist nyhedsbreve og endelig er
praktiske oplysninger som gudstjenestelister, ansøgning om tilskud til efterskoleog højskoleophold og tilmeldingsblanket
til valgmenigheden at finde på valgmenighedens hjemmeside.

Leje af kirker
Lønninger

I 2018 har Osted Valgmenighed budgetterede indtægter på 910.000 kroner.
Indtægterne kommer primært via medlemsbidrag, sekundært via arv.
Udgifterne fordeler sig på leje af sognekirkerne, lønninger til præst og
organister, møder, aktiviteter, menighedsblad, udgifter til konfirmandundervisning m.m.

Blad
Administration
Præstebolig
Møder, koncerter,
udflugter m.m.
!
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Kontakt os
Præst

Laura Lundager Jensen
Langetoften 1
Osted, 4320 Lejre
Tlf 4649 7311 / 2331 8311 E-mail luje@phmetropol.dk

Hjælpepræst

Christian Balslev-Olesen
Tlf 2487 2614 E-mail christianbalslev@gmail.com

Organister

Kirsten Frandsen
Tlf 4649 7037 E-mail kirsten.erik.frandsen@mail.dk

Bliv medlem

Økonomisk er vi uafhængige af resten af folkekirken. Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men betaler det tilsvarende beløb
til valgmenigheden. Beløbet er fradragsberettiget og man kan vælge at betale medlemsbidraget efter §8 i ligningsloven (det vil sige
som fradragsberettiget gave) eller efter §12a, hvor man forpligter
sig til medlemskab i 10 år af gangen.
Indmeldelse sker ved henvendelse til præst, formand eller via
www.ostedvalgmenighed.dk.

Nye medlemmer

Jane Egeholdt Runge med børnene Anna og Adam, Bregnetved
Thomas Klosterskov Freese og Louise Linke Freese med børnene
Andreas, Rasmus og Jakob, Osted
Kristina Storm Melander med datteren Ida Sofie, Tolstrup

Christian Hougaard-Jacobsen
Tlf 2763 1633 E-mail mail:cj@mse.dk

Kasserer

Ib Algot Nielsen
Lejrevej 84
4320 Lejre
Tlf 2119 3719 E-mail ib.algot@mail.dk

Gravere

Osted
Janni Hansen
Tlf 4649 7808 / 4046 7908 E-mail ostedkirkegaard@mail.dk
Allerslev
Bruce Kiely
Tlf 4648 0341 E-mail allerslevkirke@tdcadsl.dk

Valgmenighedens styrelse
Ove Korsgaard,
formand
Valorevej 59
4130 Viby Sjælland
Tlf 2616 6788 E-mail ove@dpu.dk
Merete Zibrandtsen
Tlf 3024 6157 E-mail merete_zibrandtsen@hotmail.com
Isabel Hansen
Tlf 3054 1453 E-mail hansen.isabel.isabel@gmail.com
Per Rasmussen
Tlf 2620 3387 E-mail pera1406@gmail.com
Inge Ernst Kølle,
»giv-en-hånd-ansvarlig«
Tlf 4649 6379 / 2925 4041 E-mail ingekolle@gmail.com
Dorte Thorgaard Petersen,
Tlf.4648 1548 E-mail dot@kl.dk
Tina Krøis Kjærsgaard
Tlf 6168 9622 E-mail tina@sangtimen.dk

Styrelsens medlemmer
Osted Valgmenighed ledes af en styrelse på syv valgte medlemmer
samt præsten. På dette foto er de valgte medlemmer. Fra venstre
er det Per Rasmussen, Ove Korsgaard, Inge Ernst Kølle, Dorte
Thorgaard, Tina Krøis Kjærsgaard, Merete Zibrandtsen, Isabel
Hansen.

To nye styrelsemedlemmer
Tina Krøis Kjærsgaard skriver
Jeg er 45 år, gift med Per og har to teenagedøtre. Jeg har været
medlem af valgmenigheden i cirka ti år. Det, jeg især værdsætter
og gerne vil være med til at fastholde og udvikle i valgmenigheden,
er den samtidsrelevante forkyndelse og fællesskabet i at være og
føle sig som menighed – et sted, hvor alle kender mange, og hvor
der er en bevidsthed om, at vi har ansvar for hinanden.
Per Rasmussen skriver
Da både Sinne, som jeg er gift med, og jeg er vokset op i valg- og
frimenigheder var det naturligt for os at melde os ind i Osted Valgmenighed, da vi flyttede til området for mere end 15 år siden. Vi
og vores to børn har siden haft stor glæde af fællesskabet. I dag er
jeg 59 år og oplever at det kristne næstekærlighedsbudskab vokser
i betydning og vigtighed i en verden præget af stigende ulighed. Til
dagligt er jeg international konsulent i Økologisk Landsforening
og leder udviklingsprojekter i Afrika og Asien.
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Kalender

August
Søndag den 5. kl. 10.30		
Allerslev Kirke			
Gudstjeneste. Laura Lundager Jensen
Søndag den 19. kl. 10.30		
Osted Kirke			
Gudstjeneste. Laura Lundager Jensen
Søndag den 26. kl. 16.30		
Osted Kirke			
Gudstjeneste. Laura Lundager Jensen. Sommermøde.
								Side 10

September
Søndag den 9.
Søndag den 16.
Søndag den 23.
Søndag den 30.

kl. 9.00		
kl. 10.30		
kl. 10.30		
kl. 10.30		

Nyord og Møn			
Osted Kirke			
Osted Kirke			
Osted Kirke			

Sensommertur Side 10
Høstgudstjeneste. Konfirmandtilmelding. Side 13
Gudstjeneste. Laura Lundager Jensen
Gudstjeneste. Christian Balslev-Olesen

Oktober
Fredag den 5.			Kulturhuset			Filmklub. Side 11
Søndag den 7. kl. 10.00		
Frederiksborg Valgmenighed
Sjællandske valgmenigheders efterårsmøde Side 11
Søndag den 14. kl. 10.30		
Allerslev Kirke			
Gudstjeneste. Laura Lundager Jensen
Onsdag den 24. kl. 15.00		
Langetoften 1			
Onsdage med ord Side 11
Søndag den 28. kl. 10.30		
Allerslev Kirke			
Gudstjeneste. Laura Lundager Jensen
Mandag den 29. kl. 19.30		
Kulturhuset			
Konfirmandundervisning for voksne Side 12

November
Torsdag den 1. kl. 17.30		
Osted Kirke og Kulturhuset
Halloween for børn Side 13
Søndag den 4. kl. 16.30		
Osted Kirke			
Gudstjeneste. Laura Lundager Jensen. Derefter
								allehelgensmøde med Johannes Værge. Side 11
Mandag den 5. kl. 19.30		
Kulturhuset			
Konfirmandundervisning for voksne. Side 12
Onsdag den 7. kl. 15.00		
Langetoften 1			
Onsdage med ord Side 11
Mandag den 12. kl. 19.30		
Kulturhuset			
Konfirmandundervisning for voksne. Side 12
Søndag den 18. kl. 10.30		
Osted Kirke			
Gudstjeneste. Laura Lundager Jensen
Mandag den 19. kl. 19.30		
Kulturhuset			
Konfirmandundervisning for voksne. Side 12
Søndag den 25. kl. 10.30		
Allerslev Kirke			
Gudstjeneste. Christian Balslev-Olesen
Fredag den 30. kl. 19.30		
Kulturhuset			
Filmklub Side 11

December
Søndag den 2.
Onsdag den 12.
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kl. 10.30		
kl. 15.00		

Osted Kirke			
Langetoften 1			

Gudstjeneste. 1.s.advent. Laura Lundager Jenen
Onsdage med ord Side 12

