
1

 

 

 

 

 

 

	

	

FORÅR 

 

	

HØVE & HAVREBJERG 
VALGMENIGHEDER 

																																Maj,	juni,	juli,	august	2018	
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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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I	dette	forår	har	både	Havrebjerg	og	Høve	
valgmenighedskirker	været	vært	ved	en	forårskoncert.	I	
Havrebjerg	var	Landsbykoret	fra	Kirke	Stillinge	på	besøg.	
Organist	Charlotte	ledede	koret	der	sang	fine	forårssange	
og	der	var	også	fællessang.	Vi	sluttede	med	kage	og	kaffe.	I	
Høve	var	Skælskør	rytmiske	kor	under	ledelse	af	Lars	
Kristian	kommet	og	de	sang	fra	deres	meget	blandede	
repetoire	under	det	fine	vikingeloft.		
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lille barn og trofast gør, hvad hun har fået besked på, det 
regner ingen for noget.  

Luther mente, at De ti bud udtrykker alt det, Gud fordrer af 
et menneske. Alt det en kristen bør vide om, hvordan han 
skal behandle andre og tjene Gud. For så vidt mente Luther 
faktisk, at budene er ganske overkommelige. De er 
umiddelbart forståelige ”naturlige”. At det så kan 
diskuteres hvor nemt, det er at leve efter budene er en 
anden sag. Det kan jo være svært nok at elske sine 
nærmeste og undgå misundelse og strid mellem naboer.  
Afgørende var det, understregede Luther, at De ti bud giver 
enhver nok at gøre, lige der, hvor han eller hun er.  Vi 
behøver faktisk ikke gå ud og lede efter gode gerninger at 
gøre, og når vi da så ofte alligevel vil diskutere, hvem der 
er vores næste, da er det måske fordi vi forsøger at omgås 
det faktum, at der er rigeligt at se til derhjemme. Nej, Guds 
rige og hans bud, mente Luther, behøver vi såmænd ikke at 
søge i skyerne eller over jorden eller under jorden. Nej, 
Guds rige, Guds ord og hans bud til os er os ganske nære. 
De er ikke fjernt fra den daglige almindelige virkelighed.  

Det jævne liv der leves i kærlighed, pligt og ansvar.  Det liv,  
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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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behøver faktisk ikke gå ud og lede efter gode gerninger at 
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Hilsen fra præsten 

Jeg	har	fået	nyt	embede.	Fra	den	1.	juli	skal	jeg	være	
sognepræst	for	to	små	sogne	på	Nordfyn.	Det	betyder,	at	
jeg	skal	sige	farvel	til	livet	som	valgmenighedspræst,	til	
Høve	Mark	og	alt	det	omkring.	I	den	tid	jeg	har	været	
præst	her,	er	mine	små	piger,	hvoraf	den	ene	stadig	brugte	
sut	da	vi	flyttede	ind	i	præstegården,	blevet	til	store	piger.	
Rebecca	skal	konfirmeres	næste	år	og	Sarah	skal	starte	i	3.	
klasse.		
I	den	tid	jeg	har	været	præst	her,	har	jeg	været	involveret	i	
så	mange	menneskers	liv.	Tak	for	det.	Tak	for	at	tage	imod	
os	alle	tre	og	invitere	os	ind	i	jeres	liv.	Vid,	at	I	altid	er	
velkomne	i	præstegården	i	Hårslev,	hvor	vi	nu	skal	bo.	Så	
mange	sammenhænge	blev	jeg	involveret	i	her.		LOF	i	
Høng	hvor	jeg	med	stor	fornøjelse	har	undervist	i	
litteratur	om	efteråret,	Liselund	hvor	jeg	var	med	til	at	
ansætte	ny	forstander,	Lille	Egede	friskoles	bestyrelse,	
Guldagergaards	venneforenings	bestyrelse,	ja	en	kort	
overgang	nåede	jeg	også	lige	at	være	med	i	Skælskør	
billedskoles	bestyrelse.	
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Jeg	har	været	bedt	ud	og	holde	foredrag	i	lokalområdet,	i	
nabosogne,	i	Rotary,	hos	Odd	Fellow	logen	i	Sorø,	til	
kirkehøjskoler	rundt	om	i	landet	og	mange	andre	steder.	
Tiden	og	mine	oplevelser	her	i	valgmenighederne	har	også	
inspireret	mig	til	at	skrive	mange	klummer	og	artikler	i	
dagspresse	og	bla.	dansk	kirketidende.		
Jeg	har	gennem	årene	haft	huset	fuld	af	konfirmander.	
Konfirmandlejr	med	bål	og	fortælling	og	overnatning	i	
kirken,	på	gulvet	i	stuen	eller	i	telt	i	haven.	Og	så	fulgte	den	
tid,	hvor	gangen	hver	uge	var	fuld	af	tasker	og	store	sko	og	
jakker	i	et	virvar.	Så	var	vi	i	Ribe	–	i	Brorsons	fodspor	og	i	
Kbh	i	Grundtvigs.	Vi	fik	set	noget	af	det	ypperste	
kirkebyggeri	i	verden	og	mødt	andre	konfirmandhold	og	
præster.		
Hvor	har	mine	konfirmander	altid	været	mig	en	god	
menighed.	Så	lydhøre	og	tillidsfulde.	Det	har	rørt	mig	dybt.		
Mange	har	besøgt	mig	til	kaffe	og	snak.	Jeg	har	forsøgt	at	
komme	rundt	og	besøge	de,	der	ikke	kunne	komme	til	mig.	
Vi	har	delt	læseoplevelser	i	præstegården,	sunget	fra	
højskolesangbogen	og	vi	har	haft	dejlige	høstfester	med	
grill	i	haven.	Tak	for	det.	
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Tak	også	til	Sanne	og	Berit	som	har	været	gode	støtter	og	
kollegaer.	Det	betyder	ALT,	at	man	føler	opbakning	fra	jer,	
der	er	kirkens	og	gudstjenestens	usynlige,	men	ikke	desto	
mindre	helt	essentielle	medarbejdere.		
En	varm	tak	til	de	af	jer,	jeg	har	fejret	gudstjeneste	med	
om	søndagen.	For	hvad	er	en	præst	uden	menighed?	Hvad	
er	en	kirke	andet	end	de,	der	forsamles	om	Guds	ord?	I	har	
været	vågne	og	vidende	kirkegængere,	så	jeg	har	skullet	
holde	tungen	lige	i	munden	og	det	har	lært	mig	så	meget.	
Tak	for	snak	under	kirkekaffen.	Tak	også	til	
menighedsrådene	for	hyggelige	og	gode	møder	i	stuer	og	
præstegård.	
Husk	jeres	stolte	arv.	Husk,	at	jeres	forfædre	byggede	jeres	
kirkehuse,	fordi	de	MÅTTE	have	et	sted,	hvor	Guds	ord	
kunne	lyde	tydeligt og klart,	for	det	gjorde	det	ikke	i	
statskirken.		Der	er	til	alle	tider	brug	for,	at	nogen	holder	
fast	i	det	væsentlige	og	det	er	det,	der	er	selve	ideen	med	
en	grundtvigsk	valgmenighed.	At	holde	fast	i	det	ene	
fornødne.	At	leve	af	Guds	ord.	For	Guds	ord	er	det	vigtigste	
i	verden	for	et	menneske.	Det	er	det	vi	lever	af.		Det	er	det	
en	kirke	lever	af.	Derfor	er	jeg		
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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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både	ydmyg	og	stolt	over,	at	jeg	af	jer,	har	fået	vist	den	
tillid	det	er	at	få	lov	at	forkynde	dette	Livets	ord	for	jer.		
Jeg	takker	for	al	overbærenhed	og	tålmodighed.		
Nu	siger	jeg	farvel	–	og	på	gensyn.	Der	er	masser	af	plads	
til	besøg	i	den	nye	præstegård.	Kom	forbi	når	I	alligevel	
kører	over	Fyn.	
Må Gud velsigne jer alle. 

Kærlig	hilsen	
Nana,	Bertel,	Rebecca	og	Sarah	
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Menighedernes fødselsdag på Liselund i februar 

 

Gudstjeneste,	foredrag	og	sang	på	Liselund.	
Guldagergaard,	Morten	Larsen	og	Jens	Hvidberg	var	navne	
der	blev	berørt	i	Bertel	Stenbæks	spændende	fortælling	
om	grundtvigsk	mod	og	virkelyst.	
 

 

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. 
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Nytår 
Nytårsgudstjeneste søndag den 7. januar kl. 14.00 
på Liselund. Herefter champagne i stuerne.  
 
Kyndelmisse 4. februar  
Ved denne gamle lysfest, oprindeligt en fest for 
Marias renselse, spiller Monica Tønning cellomusik 
i kirken under gudstjenesterne. 
 

NYT 
Generalforsamling i Havrebjerg 
Indbydelse til generalforsamling i Havrebjerg 
valgmenighed sendes fremover på mail ligesom 
dato og dagsorden kommer til at stå i kirkebladet.  
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Konfirmerede 2018 

Anders	Jensen	 	 Julie	Petas	
August	Ørs	Mosgaard		 Phillip	Severinsen	
Dicte	Moth	Nielsen	
Tillykke til jer og jeres familier! 
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Litteraturkreds																																																																																				
Starter	igen	i	september.	Mere	herom	i	næste	kirkeblad		
Sensommerudflugt	
Søndag	den	26.	august	går	turen	til	Vejlø	kirke	og	
præstegårdshave.	Herefter	Rønnebæksholm.	Nærmere	
detaljer	i	næste	kirkeblad.		
Konfirmandindskrivning                                                                  
Der	vil	være	info	om	konfirmandindskrivning	i	næste	
kirkeblad 
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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 
Maj, juni og juli 

Høve  Havrebjerg 

20. maj 
Pinsedag 

11.00	 9.00	

27. maj  Ingen  10.00	(kaffe)	
3. juni  Valg	og	

frimenighedernes	
årsmøde	i	Vallekilde	

Valg	og	
frimenighedernes	
årsmøde	i	Vallekilde	

10. juni 11.00	
Afskedsgudstjeneste	
med	Nana	Hauge	i	
Høve.	Reception	

11.00	
Afskedsgudstjeneste	
med	Nana	Hauge	i	
Høve.	Reception	

17. juni  Ingen	 Ingen	
24. juni   11.00	(Rasmus	Dreyer)	 Ingen		
1. juli  10.00	(Oluf	Steinlein)	

Under	bøgen			
Morgenmad	ved	
forsamlingshuset	kl.	
9.00	

10.00												
(Rasmus	Dreyer)	
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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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Jeg	holder	fri	7.	‐14.	maj.	
Henvendelse	kan	i	mit	fravær	ske	til	Tove	Beierholm	
(Høve)	og	Marianne	Højland	Larsen	(Ny	formand	i	
Havrebjerg)/Nana	Hauge	
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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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