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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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Imens vi venter… 
Det var en dejlig solbeskinnet dag, da vi havde prøveprædikener i 
Høve Valgmenighedskirke, og efter en god dialog imellem 
medlemmerne, indstillede menighedsrådene ved Høve- og 
Havrebjerg Valgmenigheder Nikolai Wessel som kandidat til 
præsteembedet. Og Nikolai blev valgt med stor majoritet af 
medlemmerne. 
Nikolai Wessel er 24 år og stud.theol. ved Aarhus Universitet. 
Nikolai er vokset op i fællesskaberne omkring Holstebro Friskole og 
Holstebro Valgmenighed, og desuden har Nikolai læst to år på Den 
frie Lærerskole i Ollerup, der uddanner lærere til friskoler, 
efterskoler og højskoler. 
 Nikolai har været ansat ved SFO´en på Holstebro Friskole, har været 
kirkesanger og kirketjener og har prædiket ved flere kirker, hvorfra 
han medgives de bedste anbefalinger. 
Nikolai er et meget modent og tænksomt menneske, og det var 
tydeligt under hans prøveprædiken, at han har klare budskaber ud 
fra bibelteksterne og om menneskelivet i det hele taget. Og både fra 
prædikestolen og ”civilt” taler Nikolai med eftertanke, alvor og 
samtidig med et stort og lunt glimt i øjet. 
Når Nikolai flytter ind i præstegården i Høve bliver det sammen med 
sin kæreste Naja Rassing, der er under gartneruddannelse, og deres 
to katte. Vi glæder os også til, at Nikolais datter den 4-årige Selma 
ofte vil lade sin barnestemme høre både i den smukt klargjorte 
præstegård og i præstegårdshaven.  
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Vi glæder os i menighederne til at byde Nikolai Wessel velkommen, 
når han har bestået bispeeksamen, og Nikolai og hans lille familie 
glæder sig om muligt endnu mere. 
Venlig hilsen Menighedsrådene ved Høve og Havrebjerg/ Lis 
Toelberg  
  
Hvad sker der nu? 
Da Nikolai ikke er uddannet præst, skal han til samtaler og 
præsteeksamen hos biskop Peter Fischer-Møller i Roskilde for at 
kunne blive ordineret – derefter indsættes hos os.  
Nikolai og biskoppen aftaler, hvornår Nikolai er klar til at starte sit 
ansættelsesforhold hos os. 
For at kunne starte samtalerne, skal vi på en ekstraordinær 
generalforsamling vælge Nikolai med 2/3-dels flertal af de 
fremmødte. Det er det, der skal ske den 31. oktober kl. 19.00 i 
Præstegården. Vi håber mange vil møde op den dag! 
Som det fremgår af ovenstående, kender vi ikke tidshorisonten. 
Heldigvis er der mange gode kræfter, der hjælper, indtil Nikolai kan 
starte. 
                            Menighedsrådene i Høve og Havrebjerg 
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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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Sommerudflugt for Havrebjerg og Høve valgmenigheder. 
Søndag d. 26. august var vi 17 medlemmer, der drog mod Vejlø kirke, 
som ligger udenfor Næstved og tæt ved Gavnø Slot. 
Vi deltog i gudstjenesten, ved præst Helle Paulsen. 
Vi oplevede en levende gudstjeneste med mange unge mennesker, da 
der var konfirmand indskrivning denne dag. Der var 17. kommende 
konfirmander med familie, hvilket gjorde at kirken næsten var fuld. 
Efter gudstjenesten fik vi en behagelig rundvisning i kirken og i 
præstegårdshaven. Det var præstens mand Niels Jørgen Paulsen, der 
guidede os gennem kirkens historie. 
Haven er en fantastisk oplevelse og skulle være ekstra skøn om  
foråret, hvor store områder er dækket af Dothealiljer. Haven er åben 
for alle og er bestemt et besøg værd.  
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Kirken er ligeledes åben og ikke langt derfra ligger kirkegården, som 
også er vældig interessant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejlø kirke er opført i årene1250 – 1300. 
 
Prædikestolen er udført af Abel Schrøder i 1668, 
kurven bæres af en nøgen heks med dyrehoved og 
hale, foran underlivet holder hun en blomst, i 
felterne ses evangelister. Prædikestolen har 
tidligere båret våben for Niels Trolle og Helle 
Rosenkrantz.  
Heksen ligner et kvindeligt, 
troldelignende væsen med 

lange bryster, og gengiver 
muligvis ”Slattenpatten”.          
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Efter dette besøg kørte vi videre til Rønnebæksholm, hvor vi skulle 
spise vores medbragte klemmer. Kl. 14 kom guiden og gav os en kort 
historisk gennemgang af Rønnebæksholms historie.  Efterfølgende 
gik vi i parken og så den lille pavillon ”Venligheden” som Marie Toft 
fik bygget til Grundtvig. Marie Toft giftede sig med Grundtvig d. 25. 
oktober 1851. Det var et meget lykkeligt ægteskab, hvor Grundtvigs 
lyriske åre sprudler, og hvor han bl.a. skriver den smukke salme 
Hvad er det, min Marie! 
Vi sluttede dagen med kaffe og kage i cafeen. 
                                                          Helle Sørensen, Høve valgmenighed 
 
Konfirmationsundervisningen 2018/2019 
Mandag den 24. september havde vi konfirmandindskrivning i 
præstegården i Høve, og fire friske konfirmander går til forberedelse 
hos Bent og mig, indtil Nikolai Wessel kan overtage forberedelsen.  
Den 3. oktober kom de skønne unge mennesker op ad trappen til 
præstegården i al forventning om, at konfirmandforberedelse bare 
er noget godt! Første gang fortalte vi om Høve Friskoles historie, om 
forsamlingshusets og om Høve Valgmenighedskirkes historie. Også 
om den folkelige bevægelse, der fra midten af 1800-tallet arbejdede 
for folkets myndiggørelse.  I kirken sang vi naturligvis også salmer, 
hvor Elin Johansen trådte til som forsanger, og en af konfirmanderne 
sprang også frisk til og sang for på den ene af salmerne, så flot! 
Liselund Møde- og Kursussted har en særlig forbundet historie med 
Høve- og Havrebjerg Valgmenighed. Da vi spurgte Mona Schreiber- 
Hansen, der er meget aktiv på "Liselund" og medlem af Høve 
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Valgmenighed, om hun ville modtage os som gæster på "Liselund" og 
vise rundt og fortælle om stedets historie, sagde hun ja på et split-
sekund! Så onsdag den 10. oktober havde vi en både oplysende og 
dejlig udflugt til Liselund, hvor vi blev trakteret med kage, sodavand 
og kaffe. 
Den tredje forberedelsesdag går til Havrebjerg Valgmenighedskirke, 
hvor Vagn Pedersen vil fortælle om "Havrebjerg", i skrivende stund 
ser vi endnu frem til den dag. Den fjerde gang vi mødes, tager vi hul  
på emnet: ”Konfirmand på dine oldeforældres tid”, hvordan var det 
at være ung i konfirmandtiden dengang sat i perspektiv til 2018? 
Vi har tilmeldt konfirmanderne til Konfirmandtræf i Roskilde 
Domkirke, og vi har netop fået besked på, at førsteprioriteten fra 
Høve er blevet efterkommet til onsdag den 6. februar kl. 16-18. 
Konfirmandforældrene har givet os tilladelse til at køre i vore 
privatbiler med de unge mennesker, så den dag vil de rullende hjul 
køre til den højtidelige dag i domkirken. 
Stor tak til både forældre og konfirmander for den tillid I viser os i 
denne tid, hvor vi venter på, at Nikolai Wessel kan varetage sit 
embede ved Høve- og Havrebjerg Valgmenigheder. 
                                                                 Venlig hilsen Bent og Lis Toelberg 
 
 
Litteraturkredsen i præstegården kom godt i gang i september, 
men det ville være dejligt, hvis vi kunne blive flere samlet om 
bøgerne. Næste gang vi mødes er tirsdag den 30. oktober kl. 13-15, 
hvor vi taler om: ”Menneskenes hjerter”, en bog om Sigrid Undset.  
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Vi forestiller os, at vi kan nå at mødes en gang mere inden jul, nemlig 
tirsdag den 27. november kl. 13-15. 
Vi har nogle gode timer sammen, hvor vi drøfter bogen og vore 
opfattelser af den. Og skulle du have tænkt på at melde dig til 
litteraturkredsen, så gør det endelig med det samme, da vi er så 
få! Du kan melde dig på mail: toelberg@gmail.com eller på mobil: 
31615819                                            Venlig Hilsen Bent og Lis Toelberg.  
 
 
Pudsedag i Høve Valgmenighed 
Torsdag den 29. november kl. 9.00 er der pudsedag i Høve. 
Vi skal have kirken til at skinne før det nye Kirkeår. Så kom med godt 
humør! 
Høve Valgmenighed 
 
Kom og få en fornøjelig og stemningsfuld start på julemåneden 
i Høve kirke  
Den 2. december kl. 19 – 21 synger SilverSingers julen ind 
SilverSingers er otte engagerede sangere, hvoraf de fleste synger i 
Vestsjællands Kammerkor. De har et blandet flerstemmigt 
repertoire, både a cappella og med musikledsagelse.  
I juletiden er det selvfølgelig julens salmer og sange, der synges.  
Koret synger 1. time og derefter er der fælles hygge i kirken med 
kaffe/te og fællessang. Tag gerne naboen/venner med og få 
fornøjelig aften. 
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SilverSingers 

 
Nytårsgudstjeneste søndag den 6. januar 2019 kl. 14.00 
Som tidligere år, er der nytårsgudstjeneste på Liselund 
Helligtrekongersdag, søndag den 6. januar 2019 kl. 14.00 med 
Gunner Lund-Sørensen hvor vi efter gudstjenesten samles i de 
hyggelige stuer og får et glas vin og kransekage og ønsker hinanden 
godt nytår.  
 

 

 

5 
 

 

                                                                                                                      
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. 

 

 
 
 

 

 



10

 

10 
 

 
 
 
 
Vinterhøjskole på Liselund 
Fra den 7. januar til den 12. januar 2019 er der højskoledage med 
foredrag på Liselund møde- og kursussted. Se programmet på 
hjemmesiden: www.liselund.dk  
 
Indbetaling af kirkekontingent til Havrebjerg Valgmenighed. 
Da vi ikke udsender girokort mere til indbetaling af kontingentet for 
medlemskab af Havrebjerg Valgmenighed, minder vi lige om, at 
der skal indbetales mindst 1,5 % af årsindkomsten fra forrige.  
Beløbet skal indbetales til Nordea Bank på kontonr.: 2204-
3415761855.  
Det kan indbetales enten af to rater 1/5 og 1/10 eller af én gang 1/5. 
Det skal fremgå tydeligt med navn, hvor indbetalingen kommer fra 
og om det er ½ årligt eller for hele året. 
De unge medlemmer skal selv betale kirkeskat, når de er fyldt 18 år. 
Mens de går i skole og er under uddannelse skal de betale 500 kr. 
om året.  
Når de er færdige med uddannelse og begynder at tjene penge, skal 
de betale almindeligt kirkekontingent. 
Når de unge mennesker flytter hjemme fra, er det vigtigt, at vi får 
oplysning om deres nye adresse samt deres mail-adresse. 
 

Med venlig hilsen Marianne Højland Larsen 
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Gudstjenester Høve  Havrebjerg 

4. november 
Allehelgens 

11.00 
(Rasmus Dreyer) 

9.00 
(Rasmus Dreyer) 

11. november Ingen Ingen 
18. november 9.00 

(Gunner Lund-
Sørensen) 

11.00 
(Gunner Lund-
Sørensen) 

25. november Ingen Ingen 
2. december 
1. søndag i advent 

11.00 
Barnedåb 
(Rasmus Dreyer) 

9.00 
(Rasmus Dreyer) 

9. december Ingen Ingen 
16. december 9.00 

(Prædikant Nikolai 
Wessel) 

11.00 
(Prædikant Nikolai 
Wessel) 

23. december Ingen Ingen 
24. december 
Juleaften 

16.00 
(Gunner Lund-
Sørensen) 

14.00 
(Gunner Lund-
Sørensen) 

25. december 
1. Juledag 

Ingen Ingen 
26. december 
2. Juledag 

Ingen Ingen 
30. december Ingen Ingen 
6. januar 
Nytårsgudstjeneste 

14.00 
Liselund (Gunner 
Lund-Sørensen)  

14.00 
Liselund (Gunner 
Lund-Sørensen)  

13. januar Ingen Ingen 
20. januar Ingen Ingen 
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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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ADRESSER 
 
Havrebjerg Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
Kirkens adresse: Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse 
 
Formand: Marianne Højland, Borrevænget 7, 4270 Høng 

tlf. 4127 8070 eller 5885 4008,  
                     mail: hoejlandlarsen@mail.tele.dk 
Kasserer: Helga Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev, tlf.  2197 4277 
Kirkeværge: Michael Tønning, Nordvej 5, 4200 Slagelse, tlf. 5853 0777 
Graver: Leif Juhl tlf. 4231 7071 
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 5852 6226 
Præst: Vakant 
 
Høve Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
Kirkens adresse: Sorø Landevej 308, 4261 Dalmose 
 
Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde, tlf. 5818 8561  
Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,  
                  tlf. 5814 1020. Mail: aslaug@buggeclausen.dk 
Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,  
                  tlf. 5814 0455, mobil 6171 6493 
Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose, tlf. 2123 6866  
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse, tlf. 5852 6226 
Præst: Vakant 
 
Redaktion: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, 4230 Skælskør tlf. 4033 7409 
Tryk: HassOlsen, 4230 Skælskør, tlf. 5819 6474 


