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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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Om livets lys og modet til at stride den gode strid 
Prædiken til konfirmationsgudstjeneste den 23. april 2017                               

Ifølge Nordens myter tænder nornerne et lys, når et barn bliver født. 
Lyset skal brænde så længe barnet lever. En god mor puster derfor 
straks lyset ud og gemmer det godt i sin kærligheds omsorg. Denne 
første periode i et menneskes liv kaldes barndom. I denne livsfase er 
det forældrenes opgave ved deres kærligheds ord at skabe et 
urokkeligt og trygt grundlag for barnets tilværelse. Til det er det, at 
fortællingerne er så vigtige. De gode fortællinger. Bibelhistorier, 
myter, sagn og eventyr. Alle fortællinger der fører helten gennem alle 
vanskeligheder og farer og frem til en lykkelig afslutning. 
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Siden det er ret så sandsynligt, at vores børn vil møde modgang og 
fjender, er det nemlig så vigtigt, som forfatteren C.S. Lewis har sagt, 
at de har hørt om brave riddere og heltemod. Når barnet nemlig 
kommer til en vis alder vil det komme og kræve at få sit lys udleveret 
og den unge går nu ud i verden – uden forældrenes beskyttelse – ud 
til en tilværelse, hvor ulve hærger og falske hyrder råder. Hvor onde 
og gode kræfter strides, både i den unges sjæl og i verden rundt om. 
Den unge skal nu navigere i tilværelsen og selv bevare håbet og 
modet. Her skal det unge menneske selv tage vare på sit lys, men det 
skal også bruge sit lys i kampen for det gode, sætte det til for andres 
skyld, hvis det skal leve et sandt menneskeliv. Sådan er livets lov 
selvom man som forælder nok så meget kunne ønske, at man kunne 
beholde sit barns lys og gemme det på bunden af sit hjerte. 
Menneskebarnet skal ud i verden. Det er uundgåeligt. Ingen kan 
stille sig uden for den virkelighed, hvor der er fjender af livet og hvor 
mørket råder og hvor der er falske hyrder og vilde ulve. 

Ulven er et gammelt billede på de mørke kræfter. Vi kender det også 
fra myterne, der fortæller om Fenrisulven. En af de største uhyrer 
der nogensinde har eksisteret. Men i begyndelsen var den lille og 
sød, og det var grunden til at guderne ikke straks kunne se, hvor stor 
en fare den var. Odin havde advaret: Møder du ondt, så mærk det 
som ondt. Giv ej dine fjender fred, havde han sagt, men ingen forstod 
hvad han mente. Fenris voksede til og blev ikke ved med at være sød. 
Den måtte bindes og det kom til at koste Tyrs arm. 

Overfor de mørke kræfter er vi stedt, som får er det i forhold til ulve, 
der bider og river ihjel, hvis det ikke var for Den gode hyrde. Kristus; 
Han leder os på rette stier. Går vi i mørkets dal er han vor stok og vor 
stav. Han søger og finder de fortabte og vildfarne. Han styrker de 
svage. Han giver de faldne hænder mod. Mod til at stride den gode 
strid. 
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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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Men ikke bare det. Jesus er mere end en ven, mere end et forbillede 
eller en helt. Han er vores frelser. Han er hyrden, der giver sit liv for 
fårene. Det er påskens budskab; at han døde for vores skyld. Han tog 
vore byrder og sorger og befriede os fra dem. Han gik med os på den 
vej, som ingen anden helt kan gå med os på:  Vejen ned i dødsriget, 
hvor han trådte døden under fode. Hvor han dødede døden og ikke 
bare bandt dyret. Ulven. Han knuste det. Han knuste dødens magt. 
Vejen gennem dødsrigets porte, gik han. Vejen fra døden til livet. 

Han frelste os, for at vi skulle tilhøre Ham. Ikke ulve der går på rov 
og falske hyrder, ikke død og mørke, men Ham, der trådte døden 
under fode, så den aldrig mere skulle skille os fra Ham og fra 
hinanden. Han er Ikke en fremmed magt. Han er magten under og 
over vore liv. Han er selve skabermagten. Han kender fårene og de 
kender ham. Det er derfor, vi kender ham. For Han har skabt vort 
hjerte og det er uroligt til det finder hvile hos Ham. Vi har nu set, at 
den mand, fårenes hyrde, der selv førtes hen for at slagtes som et 
lam, dog er Herren over alt. Og hans lys, hans glans, oplyser nu vore 
hjerters midte. Han er vort hjertes midte. Og derfor er her godt at 
være. 

Han elskede verden. Han elskede støvet. Derfor skal vi også elske 
verden og kæmpe for livet her og gøre os umage med vore pligter og 
vort ansvar her. Hans kærlighed til verden sætter os under ansvar: 
Ligesom han har elsket os og taget vare på os, skal vi gøre med 
hinanden.  Sådan har vi fået en opgave:  I er skyldige, siger Vor Herre 
et andet sted, –  i at tjene hverandre. Større kærlighed har ingen, 
sagde han, end at sætte livet til for sine venner. Vi skal sætte vort lys 
til i kampen mod mørket og til glæde og gavn for vore 
medmennesker. 

Det er opstandelsestro, kristentro. Vorherre, hyrden, forventer noget 
af os. Han forventer noget af jer, kære konfirmander. Med hans  
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velsignelse følger en opgave og Han tror på, at I kan det, som I 
skal:  Give glæden, troen, håbet og kærligheden videre til hinanden 
og til alle I møder. I skal afsky det onde og elske det gode. Sæt derfor 
ikke jeres lys under en skæppe. Bær det frem, så alle kan se det. Sæt 
det frem i stuen, så det kan lyse for alle. Vær hinandens lys. Så 
mørket kan vige som det altid vil vige fra et menneskeliv, der tager 
del i kampen mod mørket –  for sandhed, kærlighed og frihed. Gør 
det i Jesu navn. 

Amen. 

Konfirmerede, Høve 2017 
Jeppe Grøndahl Westh                                                                                                     
Jonas Kruhøffer                                                                                                                    
Asta Oppermann Helverskov                                                                                                  
Jeppe Wentzer                                                                                                                 
Asbjørn  Arnøy Larsen                                                                                                     
Christian Emil Hjort                                                                                                             
Mathias Zwingli Holmegaard                                                                                               
Freja Leopold Bjerre                                                                                                                
Line Christensen                                                                                                                
Morten Christensen                                                                                                          
Magnus Hjorth Berthelsen                                                                                         
Freya Secher Andersen                                                                                             
Malthe Bauer Sørensen                                                                                                      
Rasmus Koch Pedersen                                                                                                                         
Luna Skou Snitgaard                                                                                                            
Ida Stengaard Christensen                                                                                              
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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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Alex Brun Christensen                                                                                                               
Thippe Lemke Møller 

Konfirmation 2018                                                                                                
Skal du konfirmeres i 2018 da henvend dig til Nana Hauge for at 
blive skrevet op. Konfirmationsundervisningen kommer til at finde 
sted onsdag eftermiddage. Vi starter med konfirmandlejr i 
præstegården 23. – 24. september 

Litteraturkreds i præstegården                                                                         
Litteraturkredsen mødes næste gang torsdag den 28. september. 
13.00- 15.00. Vi læser Forbandede Yngel af Anne-Cathrine 
Riebnietzky. Følgende datoer: 26. oktober og 30. november. Der 
kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. Vi vælger i 
fællesskab, hvad vi skal læse.  Henvend dig til Nana Hauge, hvis du vil 
være med. Eller duk bare op. Alle er velkomne.  

Rengøringsdag Havrebjerg                                                                                
Fredag den 8. september kl. 9.00.  

Udflugt søndag den 27. august                                                                                  
Turen går ikke som lovet til Køge. Gobelinerne vi skulle se er nemlig 
udlånt. I stedet tager vi til Kalundborg. Kalundborg er Esbern Snares 
by, og har en gammel historie med Vor Frue Kirke, som danner 
grundlag for den gamle historiske bydel. Vi starter med gudstjeneste 
i den femtårnede kirke kl. 10.00. Rundvisning i kirken 11.30 
hvorefter vi spiser vor medbragte mad i Sogneladen. Efter frokost 
besøger vi Kalundborg Museum og får en rundvisning i Højbyen af 
Henning Fougt. Højbyen i Kalundborg er en af landets bedst  
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bevarede middelalderbyer og flere af husene her er helt tilbage fra 
1400- eller 1500-tallet. Kl.16.00 slutter vi med kaffe på Gisseløre. 
Kørsel i egen bil. Hvis du ønsker samkørsel kan du henvende dig til 
Nana Hauge. Det koster 150 kr. som inkluderer rundvisning kirken 
og Højbyen, entre til museet samt kaffe. Tilmelding: senest 21. 
august til Nana Hauge  

Kulturel folkefest i Skælskør 2.-3. september 2017                                  
Høve valgmenighed arrangerer morgensang i Algade lørdag den 2. 
september kl. 10.30. Forstander for Ringsted produktionshøjskole, 
Troels Brandt præsenterer sange fra højskolesangbogen. Sanne 
Nielsen spiller.  Kom og syng med og vær med til at være 
ambassadør for valgmenigheden. Se nærmere i folkefestens program 
mhp. det nøjagtige tidspunkt og sted. 

                                                                                                           
Foredragsforeningen:                                                                                                 
Et liv i hotelbranchen med op- og nedture. 
Kom og hør Connie Christensen fra Vilcon Hotel & Konferencegaard 
fortælle om et liv i hotelbranchen, fra hun flyttede hjemmefra som 
16-årig for at gå i kokkelære til i dag at drive 3 hoteller på 
Vestsjælland. Undervejs i fortællingen vil hun også komme ind på 
privatlivet med skilsmisse, kærlighed og sammenbragte børn og 
børnebørn samt om hverdagen med en travl folketingspolitiker. 
Mandag den 2. oktober 2017 kl. 19.30 i Høve Marks 
forsamlingshus 
Entre 50 kr. Unge under 18 år gratis. 
Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes. 
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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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Høstgudstjenester 
Havrebjerg 10. september kl. 11.00. Herefter spises medbragt mad i 
det grønne hvis vejret tillader det. 
 
Høve 17. september kl. 11.00. Herefter høstmarked ved 
forsamlingshuset. Salg af pølser, kaffe, kage mm. Hvis du har 
afgrøder, håndværk, lopper eller andet du gerne vil sælge til 
høstmarkedet, da henvend dig til Nana Hauge 
 
Efterårsmøde i Ubberup Valgmenighed den 8. oktober. 
Gudstjeneste, sangtime og foredrag med Niels Malmros. Pris: 200 kr. 
inkl. frokost og kaffe. Tilmelding til Nana Hauge senest 18. 
september 
 
Reformationsgudstjeneste i Sct. Mikkels 29. oktober kl. 19.30  
I anledning af 500-året for Luthers 95 teser er fem menigheder i 
Slagelse provsti gået sammen om denne reformationsgudstjeneste 
på selve reformationsdagen. Ved gudstjenesten fortæller Kathrina 
von Bora om Martin Luthers liv (ved Lise Flindt Hansen), 
Luthertrioen spiller renaissancemusik. Prædikant er biskop Peter 
Fischer-Nielsen. Liturger: Nana Hauge, Poul Damsgaard og Gitte 
Rasmussen. Efter gudstjenesten er der Luther-øl og snacks. 
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er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
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Temadag om Martin A. Hansen på Liselund lørdag den 4. 
november  
Arr: Liselund og landsforeningen Martin A. Hansen 
Program: 
10.00 Ankomst, kaffe, velkomst ved Nana Hauge                                                            
10.30: Anders Thyrring Andersen, sognepræst og litterat:                                                                                
Kontrapunkt. Om arbejdsfællesskabet mellem Martin A. Hansen 
og Sven Havsteen Mikkelsen                                                                                                            
12.00 Frokost                                                                                                                        
13.00: Ole Juul (pastor emeritus, forfatter og formand for 
Landsforeningen Martin A. Hansen): At binde mørkets fyrste – 
troen og opstandelsestanken i ”Orm og Tyr”                                                                                                                          
14.30 Kaffe                                                                                                                         
15.00 Henning Nørhøj (Teolog, tidl. sognepræst og 
højskoleforstander): Fra soldyrkelse til folkekirkekristendom.  
Pris: 400 kr. inkl. Frokost og 2 x kaffe 
Tilmelding via Liselunds hjemmeside: www.liselund.dk eller 
ved henvendelse på info@liselund.dk eller tlf.: 5852 3120 
 
SIDSTE NYT                                                                    
Generalforsamlinger 
Høve 
Ved generalforsamlingen i Høve blev Mette Blume Marcher valgt ind 
i bestyrelsen. Tove Beierholm blev genvalgt. Aslaug Bugge og Knud 
Nielsen blev valgt som suppleanter.  
Referat fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden eller man 
kan henvende sig til Nana.  
 
Havrebjerg 
Ved generalforsamlingen i Havrebjerg blev Henning Ipsen, Henning 
Jensen og Marianne Højland genvalgt til menighedsrådet for 2 år. 
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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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Forsamlingshuset 
Jeg er ved at skrive en artikel om Høve Marks Forsamlingshus, der 
blandt andet skal være på valgmenighedens hjemmeside. I den 
forbindelse vil jeg spørge, om der en nogen af kirkebladets læsere, 
der har gode, klare fotos af forsamlingshuset af ældre dato, eller  
noget skriftligt, der omtaler forsamlingshusets historie? Det kunne 
være væsentlige kilder som supplement til de kortfattede omtaler, 
jeg allerede har. Skulle I have noget, så vil jeg blive glad for, at få en 
mail om det på mail: lis.toelberg@gmail.com. Jeg vil naturligvis bare 
låne kilderne kortvarigt, og artiklen bringes i det næste nummer af  
kirkebladet. 
Venlig hilsen Lis Eriksen Toelberg 
 
Husbesøg 
Besøg af præsten kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode 
derom. Hvis man ønsker samtale med præsten i præstegården, kan 
dette også finde sted. Du kan henvende dig om alt. Der registreres 
ikke og føres ikke journal. Præsten har tavshedspligt 
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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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Gudstjenester i 
august, 
september, 
oktober 

Høve  Havrebjerg 

6. august  Ingen  10.00 

11. august (NB 
torsdag) 

17.00 
(fyraftensgudstjeneste) 

 

13. august  Ingen  10.00 

20. august  Ingen  Ingen  

27. august  Udflugt til Kalundborg Udflugt til 
Kalundborg 

3. september 11.00  9.00 

10. september  Ingen 11.00 (Høst) 

17. september  11.00 (Høst) Ingen 

24. september  14.00 Ingen 

1. oktober 11.00 9.00 

8. oktober Efterårsmøde i Ubberup  Efterårsmøde i 
Ubberup 
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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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Jeg holder ferie fra den 3. juli – 1. august 
19. – 21. august og 16. – 23. oktober 
 
Henvendelse kan her ske til Tove Beierholm i Høve og Henning Ipsen 
i Havrebjerg. /Nana Hauge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Høve  Havrebjerg 

15. oktober 9.00 11.00 

22. oktober Ingen  Ingen 

29. oktober  Fælles 
Reformationsgudstjeneste 
i Sct. Mikkels kirke, 
Slagelse 19.30 

10.00 
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