
Fandtes faster Anna 
fra ”Matador” virkelig 

og hvorfor betyder Grundtvig stadigvæk 
så meget i vores fædreland?

Mange husker sikkert den stramtandede faster Anna fra ”Ma-
tador”, som kaster en skygge over Daniel Skjerns konfirmati-
on med sit præk. De fleste har nok et indtryk af Indre Mission 
som en livsfjendsk kristendomsforståelse.

Endnu flere ved, at Grundtvig har skrevet en uhyre mængde 
salmer og sange, som vi stadigvæk synger, og at han i øvrigt 
har sat sit dybe præg på Danmark, og at han i modsætning til 
Indre Mission stod for en gladere tro.  

Men de færreste har nok en indsigt i, hvordan de to store vækkelsesretnin-
ger – Indre Mission og grundtvigianismen – opstod i det 19. århundrede, 
og hvordan de stadigvæk betyder noget for kirken og for samfundet, selv 
om der er løbet meget vand i åen siden.  

Derfor holder vi højskoledag i Munkehuset 
lørdag den 18. september kl. 10 – 16, hvor 
vi har inviteret tre indsigtsfulde mennesker til at 
gøre os klogere på en af de vigtigste perioder i 
Danmarkshistorien. 

Lektor i kirkehistorie ved Københavns Universitet, 
Anders Holm, indleder formiddagen med at kaste 
lys over de såkaldte gudelige vækkelser, som 
danner baggrund for de store vækkelser. Lægfol-
ket vågner og gør oprør mod de rationalistiske 

præster, der – lidt karikeret – helle-
re talte om kartoffelavlens fremme 
end at prædike kristendom.

Efter frokosten vil professor, dr.the-
ol. og lærer ved Menighedsfakultet 
i Aarhus Kurt E. Larsen kaste lys 
over, om faster Anna fra ”Matador” 
har grund i virkeligheden, og hvad 
det vil sige at være missions-M/K 
i dag. Hvad er myter, og hvad er 
sandhed om bevægelsen?

Endelig vil valgmenighedspræst Laura Lundager Jensen for-
tælle om, hvad grundtvigianismen betyder i 
dag. Det har jo nok så meget lokal interesse 
at høre fortællingen om, hvorfor der findes 
en valgmenighed i Osted, og hvordan den 
adskiller sig fra sognemenigheden.

Vi begynder kl. 10 i Munkehuset og slutter 
kl. 16. Højskoledagen følges op af vores 
sogneudflugt den efterfølgende lørdag. 
Det er to selvstændige arrangementer. Man 
behøver ikke at deltage i begge, men de 
hænger godt sammen.

Man kan deltage helt uden forudsætninger – andet end 
nysgerrighed og videbegær.  
Man tilmelder sig ved at maile eller ringe til sognepræ-
sten på tdj@km.dk / tlf. 46 49 70 97 og  
sende 50 kr. til reg. 2280 konto 0721 245 284.  
Beløbet dækker hele dagen, inkl. frokost.

Som optakt til udflugten vil Hans Jørgen fortælle om 
Rasmus Sørensen (1799-1865), som var en af de ledende 
skikkelser i den sydvestsjællandske vækkelsesbevægelse. Den 
centrale skikkelse i bevægelsen var greven på Holsteinborg, 

F.A. Holstein, men blandt de bæ-
rende kræfter var en simpel sko-
lelærer i landsbyen Venslev. Skønt 
udstyret med stor forfængelighed 
og stridbarhed lykkedes det ham 
at vække kampen mod den ratio-
nalistiske vantro, repræsenteret af 
præsterne, og at rejse kampen for 
almuen, åndeligt og socialt. 

Denne spændende historie vil 
Hans Jørgen dele med os ved 
kirkehøjskoleaften onsdag den 9. 
marts kl. 19.30 i Munkehuset. 

Sogneudflugt til Det hellige Land 

Vidste du, at Det hellige Land engang lå i Sydsjælland, i om-
rådet mellem Korsør, Skælskør og Slagelse, som i gamle dage 
hed Flakkebjerg Herred? 

Mynster, Sjællands biskop fra 1834 til 1854, kaldte spottende 
området i det sydvestlige Sjælland for det hellige land, fordi 
der her var en stærk vækkelsesbevægelse igang i 1830erne. 
Centrum for bevægelsen var Flakkebjerg Herred. Brede kredse 
i landbefolkningen blev grebet af vækkelsesprædikanternes 
tale. Det gav undertiden også anledning til konflikter - så man 
taler om “den vestsjællandske fejde”, hvor man kaldte mod-
parten for Kristi fjender.  

Lørdag den 18. juni 2022 kører kirkehøjskolebussen atter 
ud i det sydsjællandske landskab. Vi skal blandt mange andre 
spændende steder også besøge et andet centrum for en stærk 
vækkelsesbevægelse, nemlig, stationsbyen Haslev, der indtil 
1860-erne var en lille landsby, Hasle. Med jernbanens ankomst 
og byens udvikling til en højborg for Indre Missions udviklede 
Hasle sig til en af Sjællands største stationsbyer under navnet 
Haslev.

Detaljeret program fremkommer senere. Pris for turen er 
200,- kr. (inkl. frokost og eftermiddagskaffe). Tilmelding sker 
ved at sende en mail til rejseleder Hans Jørgen Lych Larsen:  
lychlarsen@hotmail.com

Der er afgang fra Allerslev Rådhus kl. 8.00 og fra Osted kir-
kes P-plads kl. 8. 15. Hjemkomst kl. ca. 18.30.

Teaterforestilling i Stalden:
”Et latterligt menneskes drøm”

Lørdag den 27. november 2021 kl. 19.00 opføres i Stalden ved Osted 
Præstegård teaterstykket “Et latterligt menneskes drøm”, som er base-
ret på en novelle af 200-års-fødselaren Fjodor Dostojevskij. 

Den lille novelle er skrevet i 1877 og er stadig lige aktuel. Vi møder det 
latterlige menneske (i skikkelse af skuespilleren Viktor Melnikov). Det 
latterlige menneske har overgivet sig til livets ligegyldighed. I en drøm 
skyder han sig selv i hjertet. Skuddet åbner døren til dødsriget og fører 
ham til paradis, hvor han får indsigt i sandheden om mennesket. At man 
kan være lykkelig uden at miste evnen til at leve her på Jorden.

Stykkets varighed: 55 minutter. Der er begrænset plads, derfor er til-
melding nødvendig. Tilmelding  til Hans Jørgen Lych Larsen på lych-
larsen@hotmail.com senest de 21. november. Der er gratis adgang!

Dostojevskij fylder 200 år 

En af de største forfattere i verdenslitteraturen er russe-
ren Fjodor Mikhailovicj Dostojevskij. I år fylder han 200 år 
– den 11. november – og det skal naturligvis markeres.

Hvem var han, og hvad er det, som gør ham så betyd-
ningsfuld? Ud over en dramatisk livshistorie skrev han 
en lang række bøger, som undersøger og afdækker den 
menneskelige eksistens. Dostojevskij betragtes som en 
af forgængerne for den filosofiske retning, der kaldes 
for eksistentialismen. Han inspirerede bl.a. Nietzsche og 
Sartre.

Blandt hans hovedværker kan nævnes ”Brødrene Kara-
mazov” (sidste år nyoversat til dansk), ”Raskolnikov”, 

”De besatte” og ”Idioten”. I hans værker møder vi de mest ubændige 
personer. Den umådelige trang til at overskride alle grænser siges at 
være ægte russisk. Dostojevskij var bekendende medlem af den rus-
sisk-ortodokse kirke, som i vor tid oplever en stor opblomstring efter 
årtier med kommunistisk undertrykkelse. Kristendommen gennemsyrer 
hans forfatterskab – uden præk. 

Vi har fået en kender af Dostojevskij til at komme og fortælle om fødse-
laren. Det er Kristian Østergaard, som er sognepræst i Sorø.

Efter foredraget vil vi skåle i ægte russisk vodka og bobler fra Krim og 
ønske Fjodor tillykke. Alle er velkomne, og det er gratis adgang. Altså:

Vær med til at fejre Dostojevskij i Munkehuset ved Allerslev kirke tors-
dag den 11. november kl. 19.30.

overværede, at udådsmanden, der ikke ville gå 
til bekendelse, blev halshugget den 16. okto-
ber 1860.

Hen på eftermiddagen er vi nu nået frem til 
vort sidste mål: Udby, hvor Grundtvig er født 
og voksede op, indtil han blev deporteret til 
det mørke Jylland, og hvor han i en perio-
de virkede som sin fars hjælpepræst. Der er 
rundvisning i kirken, i Grundvigs Mindestuer, i 
præstegårdshaven og på kirkegården. Og mon 
ikke også vi trænger til en kop kaffe. 

Lyder det spændende? Så tøv ikke 
med at tilmeldte dig straks! Man 
tilmelder sig ved at sende en mail 
eller ringe til sognepræsten på  
tdj@km.dk /  
tlf. 46 49 70 97 og sende 200 kr. 
– det er vanvittigt billigt for bustur, 
besøg på Gisselfeld og Grundtvigs 
Mindestuer samt frokostbuffet og 
kaffe og svalebajer -  til reg.nr. 
2280 konto 0721 245 284. Husk 
at anføre navn(e) og arrangement.

I Præstø er der serveret en lækker 
frokostbuffet på Det gamle Toldhuus. 
Efter frokosten går vi en tur i den 
gamle, idylliske lilleby og skal bl.a. 
se det gamle rådhus, hvor Balle-Lars 
sad fængslet for mordet på en kone 
i Ugledige, og hvor pastor Gjellebøl 
forgæves forsøgte at hive en tilstå-
else ud af misdæderen. Men det var 
”spildte Guds ord på Balle-Lars”.

I den store, smukke kirke står orga-
nist Charlotte Dagnæs parat til at 
møde os og fortælle om kirken, som 
i forgangne dage husede et antonitterkloster. I 
denne kirke prædikede Grundtvig i en kort tid, 
inden han flyttede til hovedstaden, og hans kære 
mor ligger begravet på kirkegården. I kirken står 
der hele to orgeler, og dem skal vi selvfølgelig 
lytte til. 

Bussen kører nu ad Skibinge til Ugledige, hvor 
Balle-Lars blev morder – i øvrigt på Grundtvigs 75 
års fødselsdag den 8. september 1858. Vi pas-
serer retterstedet, hvor flere tusinde mennesker 

Sogneudflugt 
i den unge Grundvigs fodspor

Lørdag den 25. september følger vi op på kirke-
højskolen om vækkelserne ved at køre med bus ud 
i det smukke sensommer-begyndende efterårsland-
skab. Turen går til Sydøstsjælland, og rejseleder er 
sognepræst Torsten Dam-Jensen.

Bussen afgår fra Lejre Rådhus kl. 8.00 og fra P-plad-
sen ved Osted kirke kl. 8.10. Vi forventer at være hjemme ved 19-tiden.

Vi kører mod Ringsted og videre mod Haslev. Hvis vejret er godt, går vi 
en lille tur i slotsparken omkr. Bregentved Slot. Selve slottet er lukket for 
adgang for almindeligt dødelige, men fra parken er der et fint vu over 
herlighederne.

Derefter passerer vi Ulse kirke, hvor Grundtvig blev gift med sin Lise i 1818 
og når så frem til formiddagens hovedmål: Gisselfeld Slot, hvor overdirek-
tør Helene Danneskjold-Samsø har givet os adgang til at komme indenfor 
og bese en af Europas største og fineste samlinger af porcelæn. 

Efter en times rundvisning går vi ud i den smukke park, hvor vi skal besøge 
Fiskehuset og opleve den spændende historie om slottets karpedambrug. 
Vi slutter på stedet med Orangeriet, som alene i sig selv er et besøg værd. 
Det store gamle drivhus, også kaldet ”Paladset”, er en lise for sjælen.

Bussen kører videre mod Præstø. Undervejs skal vi høre den spændende og 
dramatiske fortælling om den unge Grundtvigs møde med selveste Hans 

Kirkehøjskole: ”Når troen skaber liv og splid”
I halvandet år har vi levet i coronaens skygge. Masser af arrangementer er blevet aflyst. Nu kan vi igen samles 
og blive klogere på tilværelsen, og vi starter den nye sæson med et brag.

Takket være økonomisk støtte fra Lejre Provsti kan vi indbyde til kirkehøjskole. Med højskoledag, foredragsafte-
nener, teater og hele to sogneudflugter, hvor alle kan være med. På de følgende sider kan du læse om en række 
spændende arrangementer. Tøv ikke med at tilmelde dig!

Vær opmærksom på tilmelding ved de enkelte arrangementer

ALLERSLEV MENIGHEDSRÅD INDBYDER TIL

Majestæt Fanden på Vindbyholt Kro en mørk decembernat 
i 1810, hvor han med nogle venner er på vej i hestevogn fra 
København til Udby Præstegård, hvor hans far havde kaldet 
ham som kapellan.

Vi passerer Præstø Bugt og dvæler lidt ved mindesmærket 
over Anders Lassen, som døde i Italien under 2. verdenskrig 
efter en heltemodig indsats mod tyskerne. Han stammede 
fra det nærliggende Bækkeskov Gods.

WWW.ALLERSLEV-KIRKE.DK
WWW.OSTEDKIRKE.DK


