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”God bagjul” hører man fra tid til anden folk hilse efter 
jul. Tanken er, at man er på bagsiden af julen, men man  
alligevel gerne vil give en lille julehilsen. Med et blik bagud 
på julen 2020 i Roskilde Domsogns Menighedspleje kan vi 
også ønske god bagjul.

I Menighedsplejen vil vi gerne give flest muligt en god jul, 
især de grupper, som måske føler de har fået lidt baghjul 
i forhold til resten af samfundet. For mange enlige og  
eneforsørgere, folkepensionister og folk på overførsels-
indkomst kan det være svært at finde plads i budgettet til 
at fejre jul. Her kan julehjælp fra Menighedsplejen gøre en 
stor forskel, så der både bliver til en gave til børnene, lidt 
julemad og julegodter. Julehjælpen består af et kontant 
beløb alt efter antal børn, eller om man bor alene.
Grundet dette års store ensomhed og trange tider beslut-
tede Menighedsplejens bestyrelse, at enlige i år fik lidt 
mere end normalt. Det var rørende at se glæden over 
dette. En del af eneforsørgerne fik desuden - som tidligere 
år - mulighed for at hente en julekurv eller et gavekort få 
dage før jul. 
Julekurvene er doneret, indkøbt og pakket af Fri- 
murerlogen og det er meget fine kurve. En mor udbrød 
glædesstrålende: ”Der er både mandler og marcipan, det 
er så dyrt at købe, så det får vi ellers aldrig”.
Det er rørende at uddele julehjælp.

Det kan være helt bagvendt med uddelingerne, for  
Menighedsplejen får også gaver. Vi får glæden og tak- 
nemmeligheden, men oven i det, får vi også mere 
håndgribelige gaver, f.eks. i form af julekurvene fra Fri- 
murerlogen. Det er en stor hjælp for familierne, at de oven 
i de kontante beløb kan få sådan en rigtig købmandskurv – 
godt nok i en stor pose, men indholdet er det samme.
I år gav Lions Absalon Roskilde også en meget fin donation 
på 10.000 kr. som hjælp til vores juleuddeling. Vi får gaver, 
så vi kan give andre gaver. Det er lidt bagvendt, men på den 
rigtig gode måde. 

Men der var mere i vente i decembers gaveregn: I år var 
Menighedsplejen også med til omvendt jul. 
På Roskilde private Realskole fejrer de nemlig omvendt 
jul, hvor børnene skal givet i stedet for at få. Alle børnene 

i SFOen skal finde en gave derhjemme, en gave, som et 
andet barn kan få til jul. Gaverne bliver pakket fint ind og 
mærket med passende alderstrin for modtageren. Dernæst 
er der til-og-fra-kort på alle gaver. Så forældre, der mod-
tager gaven, kan give den videre til deres børn i eget navn. 
Det er virkelig god stil og godt tænkt af børn og voksne på 
Roskilde private Realskole. 
Vi var ovre på skolen og hente gaverne. Børnene slæbte 
og slæbte pakker ud, og fyldte bilen op. Det var virkelig 
omvendt jul også for Menighedsplejen, som jo ikke er vant 
til at få så mange gaver. Som man kan se på billedet blev 
præstens Skoda fyldt, så der ikke kunne presses en eneste 
gave mere ind, og Anna måtte gå hjem, der var ikke plads 
til hende i bilen. Godt skolen kun ligger et stenkast fra 
Domkirken. Man kan ikke undgå at blive lidt rørt, når både 
Lions, Frimurerne og børn fra Roskilde private Realskole 
betænker os så gavmildt. Tusind tak til dem.

Alle pakkerne blev lagt frem, da familierne kom for at hente 
julekurve den 22. december. Børnene fik flot indpakkede 
gaver med hjem. Det skabte stor glæde og julelys i mange 
øjne. Da alle kurve var hentet, var stadig pakker tilovers. 
De blev atter fyldt i bilen sammen med tiloversblevne hon-
ninghjerter fra børnejulegudstjenesten den 23. december. 
Nu gik turen til Avnstup. Her er en del kristne familier, som 
ikke har megen mulighed for at fejre jul for deres børn. I år 
var der både gave og honninghjerte til børnene. Jeg blev 
ærlig talt ret rørt den eftermiddag.

Med et blik tilbage på decembers gaveregn er der ingen 
tvivl om, at vi i Menighedsplejen kan sige: Glædelig bagjul!

Bagjul, baghjul, bagvendt jul eller omvendt jul 
Af sognepræst Ane LaBranche og koordinator Anna Louise Pedersen 
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Onsdag	20/01	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v. Ane LaBranche

Torsdag	21/01	 	16.30	 Menighedsrådsmøde
Mødet foregår online, og er derfor ikke offentligt 
tilgængeligt. Referatet kan efterfølgende ses på 
vores hjemmeside.

Fredag 22/01  12.00 Fredagsaltergang
v.	Anne-Sophie	Olander

Søndag	24/01	 	10.00	 Højmesse
v.	Sarah	Krøger	Ziethen	

Søndag	24/01	 	17.00	 Aftengudstjeneste
v.	Anne-Sophie	Olander

Onsdag	27/01	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v.	Maria	Harms

Torsdag		28/01	 	19.30	 Natkirke
v.	Sarah	Krøger	Ziethen		

Torsdag		28/01	 	20.30	 Natkirke	online	
v.	Sarah	Krøger		Ziethen		 	 	

Fredag	 29/01	 	12.00	 Fredagsaltergang
v.	Peter	Fischer-Møller

Søndag	31/01	 	10.00	 Højmesse
v.	Torben	Jeppesen	

Søndag	31/01	 	17.00	 Aftengudstjeneste
v. Ane LaBranche

For at imødekomme de gældende corona- 
restriktioner, er Lysfest 2021 kommet i nye klæder 
og vil strække sig fra mandag	til	fredag	i	uge	4,  i 
stedet for en enkelt aften.
Roskilde Domkirke oplyses indefra i vinter- 
natten hver aften under Lysfesten. På din aften-
gåtur kan du nyde Domkirkens lys udefra. Lyset på  
Domkirken slukkes og i stedet vil lyset skinne 
ud, så de store, gamle vinduer gør det røde  
monument til et lysende skrin.
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Roskilde Domkirke er lukket for turister indtil den 
7. februar 2021. Der er fortsat kirkelige handlinger, 
og der afholdes gudstjenester. 

Pr. 8. januar 2021 er der ikke fællessang ved vores 
tjenester, men der vil deltage kirkesangere, så du 
kan læne dig tilbage og nyde den smukke sang. 
Løbende opdateringer og ændringer finder du på 
vores hjemmeside.
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