
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freske fra Høve valgmenighedskirke, Niels Skovgaard 1911 

 
DET EVIGE LIV 

Prædiken til påskedag (forkortet) 
Budskabet om Jesu død og opstandelse er kristendommens egentlige 
budskab. Hvis Kristus ikke er opstået fra de døde – ja hvis de døde ikke 
kan opstå - hvis det ikke er sandt, hvad den lille påskeblomst, der 
bryder frem i kolde egn trods vinterstorm og regn – hvis det ikke er 
sandt, hvad den forkynder – at Kristus er opstået fra de døde – da er  
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der ikke noget, der betyder noget. Kan de døde ej opstå, intet har vi at 
betyde, som vi sang.  
 
Da betyder menneskelivet heller ikke noget – ikke noget bestemt i hvert 
fald. Det er da også nærliggende at tænke, at sådan forholder det sig 
faktisk. For det er som om den insisteren,  som også var Grundtvigs, 
nemlig at mennesket er noget bestemt, at menneskelivet er noget 
under-ligt. Noget for-underligt. Noget særligt. Et guddommeligt 
eksperiment af støv og ånd. Det er som om den tanke er mere eller 
mindre opgivet , og at vi, når vi insisterer på at mennesket er ikke blot 
støv, men beåndet støv, da står vi lige så ensomme som Grundtvig 
gjorde med  modstanden mod sin tids åndløshed. For også i dag hersker 
et åndsløst syn på, hvad et menneske er. Ja - Ånden er ligefrem 
forsvundet. Den er reduceret til processor i hjernen, og det er alene 
disse processor, der kan forklare vores adfærd. Mennesket er i bedste 
fald et stykke biologi, der styres af sine instinkter og ikke har andre 
formål end overlevelse og parring. Vi hører konstant om ’subjektets 
død’ og får at vide, at vi er omvandrende lig med computere på toppen 
– faktisk teknologiske zombier, våde robotter, kød-dukker.  
 
Om få år er vi måske helt forsvundne, reduceret til blot kognitive 
moduler, DNA, der reproducerer sig selv, proteiner i hjernens synapser, 
eller hvad end det kan være.  
 
Hør nu her fx hvad der står i en tilfældig annonce for storbyferier:  
”Der er en god grund til, at storbyferien er den romantiske højdescorer: 
Chancen for forelskelse er stor. Ifølge Birgit Dagmar Johansen, klinisk 
sexolog og speciallæge i psykiatri, er det fordi, at oplevelsen af kunst og 
andre kulturer medfører en trang til at forstå verden omkring os. Det 
fremmer dannelsen af dopamin i hjernen. Og jo mere dopamin vi har,  
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desto mere aktive bliver vi. Det betyder, at vi får mere lyst til sex og er 
mere tilbøjelige til at forelske os." 
 
Hvilket instrumentalt syn på kunst og kultur og hvilket åndløst syn på 
forelskelse, elskov og kærlighed, som her er reduceret til dannelse af 
dopamin i hjernen. Ud med ånd og ind med dopamin. Vi har taget 
afsked med sindet, med mennesket og med den fri vilje.   
 
I stedet taler vi om, at vi drives rundt i manegen af vore »drifter«, vore 
gener eller hjernens neuroner.  Dette »naturalistiske« syn på, hvad et 
menneske er, undergraver vore forestillinger om moral, fornuft og 
ansvarlighed, dvs. alt det, der traditionelt har udgjort menneskets 
værdighed. Og det lægger den helligholdelse af livet i graven, som 
kristendommen traditionelt har stået for.  
 
Intet har vi at betyde.   
 
Begravede i betydningsløshed. I en grav, hvis åbning er spærret af en 
sten, som vi ikke selv kan rokke. Det var, hvad den største af alle 
ateister – Nietzsche - forstod med skræmmende klarhed. Igen og igen 
fortæller han os, at tabet af kristentro vil betyde afsked med kristen etik 
og i stedet erstattes med viljen til magt og naturloven. Opgiv den 
kristne helligholdelse af mennesket, og der vil ikke være noget til at 
hæmme den ondskab, mennesker øver. Når vi så samtidig har 
neodarwinismen som modefilosofi så risikerer vi, at naturlig udvælgelse 
bliver adfærdskoden.  
 
Intet har vi at betyde.  
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Nietzsches proklamation af Guds død er i virkeligheden menneskets 
afskaffelse. Hvis Gud er død,  så ophører tanken om mennesket som 
ånd, som et selv med et ansvar, og da er mennesket prigivet sin egen 
ansvarsløshed og ondskab.  
 
Derfor må det umulige ske, hvis vi som mennesker skal få betydning.  
 
I denne umulighed er vi da stillet. Som kvinderne ved den spærrede 
grav, hvor de romerske soldater holdt vagt for at sikre, at alt holdes 
inden for den begrænsede og åndløse måde at anskue mennesket på. 
Så at ingen skal forstå, at menneskelivet er mere og andet end biologi 
og tilfældigheder og den stærkestes overlevelse.  
 
Men her er det, at det er påskens budskab, at det umulige skete.   
 
Ja! Jeg siger, det er sandt! Frelseren stod op af døde!  
 
Gud er død. Han døde på korset langfredag. Men ved at dø har Gud 
brudt dødens magt – han har indoptaget døden i sig, sådan at han nu er 
Herre over døden. Det bekræfter jo hans opstandelse fra de døde. Hvad 
er sten og sværd og skjold - mod Den herre kæk og bold?  
 
Og da fik mennesket – de bange kvinder, du og jeg – evig betydning af 
det ord, vi troede var blevet slået ihjel.  Da skimter vi åbningen til De 
levendes land, og først da kan vi se alt stort og skønt herneden. Ja, 
Menneskebarnet er kun lidt ringere end Gud, kronet med herlighed og 
ære, som salmisten synger. Uudgrundeligt, fordi dets skaber er 
uudgrundelig. 
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Nu, påskemorgen er opstandelsen og Det evige liv sandheden om vores 
liv. En anden sandhed end den verden giver os. Vores liv har fået en 
fylde.  En fylde, vi ikke kan give det selv. Graven, der åbner sig, er livet 
der åbner sig. Livet uden død og åndløshed. Det evige liv. 
 
Med  frygt, men også med stor stor glæde sendes vi nu ud i livet – væk 
fra den tomme grav. Opstandelsen er Hans vilje til IKKE at leve for sin 
egen skyld, men for at vores liv skal have evighed i sig – for at der skal 
være et levende håb om en evig, uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig 
arv. 
 
Kan de døde ej opstå – intet har vi at betyde.  
 
Men nu er Kristus opstået fra de døde. Nu påskemorgen - er 
opstandelsen. Og Det evige liv er nu sandheden om vores liv. 
Amen 
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SENESTE NYT 
 
Høve 
På generalforsamlingen i Høve valgmenighed den 16. marts var Helle 
Norman Svendsen og Knud Nielsen på valg. De blev begge genvalgt til 
bestyrelsen. Jørgen Friis blev valgt til suppleant. Bestyrelsen udgøres 
således udover de nævnte af Aslaug Bugge, Lars Westh, Anny Bakmand 
og Tove Beierholm.  
 
Havrebjerg  
Efter generalforsamlingen i Havrebjerg den 24. april udgør bestyrelsen nu: 
Henning Ipsen (formand), Henning Jensen (næstformand), Bertel Stenbæk, 
Helga Ipsen, Anders Tønning, Marianne Højland og Annette Kaae. Birgit 
Kjeldsen ønskede forståeligt nok ikke genvalg, da hun har siddet i bestyrelsen 
en del år. 
 
Litteraturkreds i præstegården 
Vi mødes første gang den 25. september fra kl. 13–15 og taler om 
Khaled Husseinis: Og bjergene gav genlyd. Efterfølgende datoer er: 30. 
oktober og 27. november. Medbring selv kaffe/the/brød og kop.  
 
Studiekreds i præstegården 
Vi mødes to gange i efteråret, den 30.oktober og den 27. november 
begge dage kl. 19-21 og diskuterer Naser Khaders bog: En kulturkristen 
muslim.  Man skal selv sørge for at låne eller købe bogen.  Tilmelding: 
haugenana@hotmail.com eller på tlf. 58186542 
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KALENDER 
 
Grundtvigs fødselsdag den 8. september kl. 19.00 
Vi fejrer Grundtvigs fødselsdag i samarbejde med Liselund. Der er 
gudstjeneste i kirkesalen kl. 19.00. Herefter kaffe og foredraget 
"Kulturkrise og selvbesindelse. Stemmer i det grundtvigske kor anno 
1914" v/ stud.theol og redaktør af tidsskriftet Kredsen, Kristoffer 
Garne.  Kaffe og foredrag: 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Fælles Høstgudstjeneste den 14. september kl. 11.00 i 
Høve 
Herefter grill i præstegårdshaven. Medbring selv kød til grillen. 
Menighedsrådene sørger for tilbehør. Øl og vand kan købes.  
 
Efterårsmøde i Vartov 5. oktober kl. 10.00 
Efter gudstjenesten er der kaffe i Grønnegården og spisning i Store Sal 
kl. 12. Derefter taler biskop Kjeld Holm om ‘Kristendom og 
samfundsengagement’. Efter kaffe og kage slutter mødet kl. 16. 
Tilmelding senest 22. september til Vibeke Hein på: 
Vibekehein@liselund.dk eller telefon: 20 19 89 90.  

Prisen for deltagelse er kr. 175 som inden mødet bedes indbetalt på 
konto 6194 4170277452  

Alle helgens dag 2. november 
I Høve fejrer vi gudstjeneste kl. 19.00. Børn, unge med forældre eller 
bedsteforældre inviteres til at lave  græskarlygter kl. 17 i 
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forsamlingshuset. Græskarene skal pynte og lyse op til gudstjenesten i 
kirken. Husk varmt tøj. Der serveres suppe til græskar-skærerne. 
 
Første søndag i advent 30. november  
14.00 i Havrebjerg. Herefter adventsmøde i forsamlingshuset i 
Havrebjerg.  
19.00 i Høve. Efter gudstjenesten er der gløgg, kaffe og æbleskiver i 
forsamlingshuset. 
 
FOREDRAGSFORENINGEN 
 
Kierkegaard og Grundtvig. Guldaldertidens to store 
modsætninger ved fhv. lektor og cand. theol.Henning 
Nørhøj, tirsdag den 18. november kl.19.30   
Kierkegaard kaldte Grundtvig ”En jodlende friskfyr” og ”brølende 
grovsmed”. Grundtvig kunne tale om Kierkegaard som én af de  
”iskolde spottere, der altid hænger som istapper under kirketaget”.  
De kunne dog også ses gående hen ad gaden, mens de talte sammen. I 
foredraget hører vi om disse to store tænkeres menneskeopfattelse, 
og om deres forskellige syn på kristendommen og kirken.  
Entré 50 kr. Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes. 
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HUSK OGSÅ! 
 
Politisk Forum på Liselund 
10. -12. november 2014. Om ”ret og pligt”, ”solidaritet og pisk” – og 
kontrakten mellem individ og stat.  
Mød bl.a. Anders Samuelsen, Kjeld Holm, Kasper Støvring, Holger K. 
Nielsen mm. Det fulde program kan ses på www.liselund.dk 
 
 
Præsten holder ferie og fridage: 
20.- 21. september 
13.- 20. oktober 
15. -16. november 
 
Henvendelse kan her sker til Aslaug Bugge i Høve eller Henning Ipsen i 
Havrebjerg.  
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Gudstjenester i 
september, oktober, 
november 2014 

Høve Havrebjerg 

8. september (NB 
mandag) 

19.00 Liselund 19.00 Liselund   

14. september  (13. 
s.e.t.) 

11.00 Høstgudstjeneste Se Høve 

21. september (14. 
s.e.t.) 

Ingen Ingen 

25. september (NB 
torsdag) 

 19.00 

28. september (15. 
s.e.t.) 

15.00 Ingen gudstjeneste 

5. oktober (16.s.e.t.) Sjællandske 
valgmenigheders 
årsmøde i Vartov 

Sjællandske 
valgmenigheders 
årsmøde i Vartov 

12. oktober (17. s.e.t.) 9.00 11.00 

19. oktober (18. s.e.t.) Ingen Ingen 

26. oktober (19. s.e.t.) 11.00 9.00 
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 Høve Havrebjerg 

2. november (Alle 
helgens dag) 

19.00  10.00 

9. november (21. s.e.t.) 9.00 11.00 

16. november (22. 
s.e.t.) 

ingen ingen 

23. november (23. 
s.e.t.) 

11.00 9.00 

30. november (1. s. i 
advent) 

19.00 Prædikant: 
Gertrud Friedrichsen 

14.00 Prædikant:  
Henning Ipsen 
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ADRESSER 
 
Havrebjerg Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 
Formand: Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev tlf. 56 48 42 77  
Kasserer og kirkeværge: Helga Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev 
                                              tlf. 56 48 42 77  
Graver: Leif Juhl tlf. 42 31 70 71 
 
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes bedst i 
dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
 Høve Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 
Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde tlf. 58 18 85 61  
Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,  
                  tlf. 58 14 10 20. Mail: aslaug@buggeclausen.dk 
Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,  
                  tlf. 58 14 04 55 /mobil 61 71 64 93 
Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose tlf. 58 18 87 66 –  
                 mobil 21 23 68 66  
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes bedst i 
dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
Organist:  
 
Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42: Træffes 
bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.  
Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74  


