
 

 

 

 

 

 

 

BALDERSGRÅDEN                                                
Prædiken til Allehelgen (Matt. 5, 1-12) 

Den største sorg i verden er at miste den eller dem, man 
har kær. Sorgen lammer, isner, ja den dræber – den kan  
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dræbe livslysten for dem, der er ramt af den. Hvad saligt 
og lykkeligt er der da ved at sørge? Hvad saligt er der ved 
en sorg der føles dræbende, knusende, kvælende?   

Jo, det kan de nordiske myter fortælle os noget om: Vi 
kender herfra fortællingen om Balder. Lysets gud. Søn af 
Odin og Frigg. Balder dræbes ved et forfærdeligt uheld og 
kommer til dødsriget. Til Hel. Hermod rider da hele vejen 
til Hel på Odins ottebenede hest, Sleipner, for at bede Hel 
om, at Balder må komme med tilbage til Asgård. Hermod 
rider 9 nætter og ni dage. Gennem dunkle og dybe dale. 
Endelig er han ved Hels porte. Han venter, at Hel vil afvise 
hans bøn, men Hel svarer ikke nej. Hun siger, at hvis alt og 
alle virkelig vil græde over Balders død, da vil hun slippe 
ham. Gråden kan bringe Balder tilbage til Asgård. Gråden! 
Sorgens udtryk. Hvis alle i hele verden vil græde for 
Balder, da kan han vende tilbage til livet.  

Og alt i hele verden græd. Mennesker og dyr græd. Himlen 
græd, som det stadig kan ses, når det regner, men også når 
det sner, for sneen er hvide tårer for Balder. Og også på 
sommermorgener, når duggen falder på græs og strå og 
blade, kan man se baldersgråden. Den eneste der ikke ville 
græde for Balder, var Loke. Loke deltog ikke i grædekoret  
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sørger, og når vi græder, for da ser og mærker vi, at vi er 
skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.  
Det er deri livet ligger.  

Gud ikke bare ånder på øjet, når det græder. Gud ånder på 
øjet, så det kan græde. Så vi kan elske og miste og sørge. 
Derfor skal vi ikke skamme os over at sørge og græde 
længe. Vi skal frimodigt græde og sørge, for sådan elsker 
vi, og deri er livet. Derfor i at græde ligger også allerede 
trøsten. Du er salig, velsignet, når du sørger, græder, 
hungrer og tørster.  

For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det 
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
håbet kan fødes. Ikke et menneskeligt håb, for det 
overvindes af dødens og mørkets iskulde. Af Lokes 
jættefornuft. 

Nej, det er Guds håb. Det levende håb om en glædelig 
opstandelse fra de døde. Det håb, der kommer til jorden 
med betlehemsbarnet i krybberummet. Han, der kan 
overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over 
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.  
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og det blev Balders triste skæbne. Derfor lykkedes det ikke 
at bringe Balder tilbage. Det lykkedes ikke at smelte 
dødens iskulde.                                                                                                                    
                                                                                                                    
Loke vil ikke græde, for han er hverken kold eller varm, 
død eller levende. Loke er ligesom fornuften, og det er ikke 
fra fornuften, man skal vente sig deltagelse i hverken 
glæde eller sorg. Og at livet skulle kunne grædes tilbage fra 
døden, det forekommer fornuften ubegribeligt. Men dog er 
det sandheden! Det fornam vore forfædre med historien 
om baldersgråden:  At gråden og sorgen er livstegn. At der 
kan være salighed i at græde og sørge. 

Ja, i sorgen lærer vi ligefrem skabelsens hemmelighed at 
kende, siger den danske teolog K.E. Løgstrup. Hvad menes 
der med det? Jo skabelsens hemmelighed det er jo, at vi er 
skabt til at elske og dermed føle både glæde og sorg. Uden 
det var vi ikke mennesker skabt i Guds billede. For det er i 
kærligheden, vi ligner Gud. Når vi sørger, viser det sig, 
hvor stærk kærligheden er.  Hvor suværent vi er bundet til 
hinanden, sådan som vi er bestemt til at være fra 
begyndelsen. Vi kan ikke slippe det, vi elsker højest. End 
ikke døden kan tage det fra os. Derfor er vi salige, når vi  
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Medlemsbidrag 
Ved seneste gennemgang af regnskabet har jeg konstateret, at der 
endnu er en del, der mangler at indbetale medlemsbidrag, enten for 
hele året eller for indeværende halvår. I bedes snarest muligt betale. 
Bankens kontonummer er: 2204 3415761855                                     
/Kasserer Helga Ipsen, Havrebjerg valgmenighed 

KALENDER       
Advent                                                                                                                      
Første søndag i advent prædiker Troels Brandt, forstander på 
Ringsted produktionsskole og formand for LAG Slagelse ved 
gudstjenesten i Høve kl. 10.00.  

I Havrebjerg er der gudstjeneste kl. 14.00 med efterfølgende 
adventsmøde i Havrebjerg forsamlingshus ved Bertel Stenbæk. 

Salmesangsgudstjeneste                                                                                          
2. søndag i advent kl. 10.00 i Havrebjerg.                                                                                   
En gudstjeneste med vekslen mellem salmesang og læsninger der 
knytter sig til adventstiden.  

De ni læsninger                                                                                                                         
2. søndag i advent kl. 19.00 i Høve.                                              
Gudstjenesteformen “De ni læsninger” stammer fra England, hvor 
den findes under det mundrette navn “The Festival of Nine Carols 
and Lessons” (Ni salmer og læsningers fest). En gudstjeneste med 
fokus på Bibelens fortællinger og salmer. 
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For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det 
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
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Nytårsgudstjeneste på Liselund                                                                    
Søndag den 3. januar fejrer vi nytårsgudstjeneste på Liselund kl. 
14.00. Efterfølgende ønsker vi hinanden godt nytår med champagne 
og kransekager i Liselunds stuer. 

Studiekreds                                                                                                            
Samtale ud fra en prædiken.  Vi mødes onsdag den 10. februar 
16.30-18.30 hos Jørgen Bjerregaard, Kastanjelunden 5, Høng. 
Tilmelding og nærmere oplysninger hos Nana Hauge. Alle er 
velkomne.                                                                                                                                    

Sangaften i Præstegården                                                                                           
Den 26. januar kl. 19.00– 21.00 mødes vi i Præstegården og synger 
vinterens sange. Medbring selv kaffe og the. Hvis du vil bage en kage 
da henvend dig gerne til Nana Hauge.  

Litteraturkreds i Præstegården                                                       
Litteraturkredsen mødes i det nye år følgende dage: 28. januar, 25. 
februar, 31. marts og 28. april alle dage fra kl. 13.00-15.00. Nye 
læsere er velkomne. Det kræver ingen særlige forudsætninger at 
være med.  
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Kyndelmisse                                                                                                                    
Vi fejrer kyndelmissegudstjenester den 31. januar i begge kirker. 
Musikalsk ledsagelse ved Ditte Lykke Andersen, der spiller 
accordion. Efterfølgende er der kaffe.                   

Menighedernes fødselsdag på Liselund                                                          
28. februar kl. 14.00. Gudstjeneste, chokolade med kager til og 
fortælletime med fortæller og leder af friskolearkivet Lis Toelberg 
Eriksen.  

Kvinders valgret 100 år 
Foredraget om kvinders valgret som blev aflyst afholdes den 21. 
januar 2016 kl. 19.30.                                                                                               
Høve Marks forsamlingshus, Sorø Landevej 306, Dalmose.            
Entré 50 kr. Børn under 18 år gratis. Tag kaffekurven med. Øl og 
vand kan købes 
 
Grundtvig og nordens mytologi                                                                            
Foredrag ved sognepræst Lise Flindt Hansen                                                                   
24. februar kl. 19.30 på Lille Egede Friskole, Korsør Landevej 628, 
Boeslunde (bemærk andet mødested!) Entré 50 kr. Børn under 18 år 
gratis. Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes.  

Generalforsamling i Høve                                                           
Generalforsamling Høve den 20. marts efter gudstjenesten. 
Tilmeldelse til spisning hos Nana Hauge. 
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sørger, og når vi græder, for da ser og mærker vi, at vi er 
skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.  
Det er deri livet ligger.  

Gud ikke bare ånder på øjet, når det græder. Gud ånder på 
øjet, så det kan græde. Så vi kan elske og miste og sørge. 
Derfor skal vi ikke skamme os over at sørge og græde 
længe. Vi skal frimodigt græde og sørge, for sådan elsker 
vi, og deri er livet. Derfor i at græde ligger også allerede 
trøsten. Du er salig, velsignet, når du sørger, græder, 
hungrer og tørster.  

For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det 
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
håbet kan fødes. Ikke et menneskeligt håb, for det 
overvindes af dødens og mørkets iskulde. Af Lokes 
jættefornuft. 

Nej, det er Guds håb. Det levende håb om en glædelig 
opstandelse fra de døde. Det håb, der kommer til jorden 
med betlehemsbarnet i krybberummet. Han, der kan 
overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over 
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.  
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Generalforsamling i Havrebjerg                                                             
Liselund den 5. april kl. 19.00. Tilmelding er ikke nødvendig 

Vintermøde på Liselund                                                                                          
4. - 9. januar 2016                                                                                                       
Mød Johan Chr. Nord, Marianne Jelved, Mikael Wivel, Ning de 
Coninck-Smith og mange flere. Se programmet på www.liselund .dk 
eller i kirken.  

Gudstjenesten på Liselund i forbindelse med vintermødet er rykket 
til tirsdag aften kl 19.30. Jørgen Demant forestår gudstjenesten. 

Samtale                                                                                                                  
Jeg kommer altid gerne på besøg, blot man er venlig at anmode 
derom. Der er også altid mulighed for samtale i præstegården. Jeg 
har tavshedspligt. /Nana Hauge 

Ferie og fridage                                                                                                                  
Jeg holder fri den 9. -11. januar, 15. -22. februar og 5-7. marts. 
Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge eller Henning Ipsen.  

23. -24. januar er jeg med konfirmanderne i Ribe, og der er derfor 
ingen gudstjeneste denne weekend. 
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Gudstjenester i 
december, 
januar, februar 
og marts  

Høve  Havrebjerg  

6. december 2. 
søndag i advent  

9 læsninger               
19.00 

Salmesangsgudstjeneste 
10.00 

 13. december 3. 
søndag i advent  

11.00 9.00 

24. december 
Juleaften  

16.00 14.00 

25. december 
Juledag  

10.00  

26. december    
2. juledag  

 10.00 

3. januar Hellig 
tre kongers 
søndag  

Nytårsgudstjeneste 
Liselund 14.00 

Nytårsgudstjeneste 
Liselund 14.00 

10. januar 1.s. e. 
H 3. K. 

Ingen Ingen 

17. januar Sidste 
s. e. H 3. K. 

9.00 11.00 
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 Høve  Havrebjerg 

24. januar 
Septuagesima 

Ingen Ingen 

31. januar 
Seksagesima 

Kyndelmisse 19.00 Kyndelmisse 14.00 

7. februar 
Fastelavnssøndag 

11.00 9.00 

14. februar 1.s.i 
fasten 

 9.00 11.00 

21. februar 2.s.i 
fasten 

Ingen  Ingen  

28. februar 3.s.i 
fasten 

Menighedernes 
fødselsdag på  
Liselund 14.00 

Menighedernes 
fødselsdag på 
Liselund 14.00 

6. marts Midfaste Ingen  Ingen  

13. marts Marie 
bebudelsesdag 

9.00 11.00 

20. marts 
Palmesøndag  

11.00 
(generalforsamling) 

9.00 
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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