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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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Nyt	om	ansøgning	af	præst.	
Begge menigheder vil sammen søge en præst på ¾ tid til kirkerne. 
Der vil være ansøgningsfrist fredag den 31. august 2018, ugen efter 
vil der blive ansættelsessamtaler og lørdag den 15. september, vil 
der være prøveprædikener i Høve Kirke. 
I ansøgningen vil vi gøre det tydeligt, at vi er en Grundtvigiansk 
menighed og lægger vægt på, at gudstjenesten skal være et af de 
centrale områder. Vi vil også appellere til, at vores nye præst kan 
være inspirator og idémager til studie- og læsekredse, foredrag, 
sangaftener, koncerter og praktiske arbejdsopgaver omkring vores 
kirker og forsamlingshus.  
Ligeledes pointeres det også, at menighederne har stærke rødder til 
Liselund i Slagelse og fortsat ønsker, at der holdes fælles 
gudstjenester der. 
Vi lægger annoncen op på hjemmesiden, så I kan se den der. 
 
Da vi skrev rundt og meddelte, at Nana Hauge havde fået nyt 
embede, oplevede vi inden for få dage, at flere gerne ville være med i 
ansættelsesudvalget, og udover medlemmerne i de to menighedsråd, 
er følgende medlemmer af Høve Valgmenighed med i udvalget: Else 
og Helge Dam, Mona Schreiber Hansen, Birthe Binderup, Bodil 
Sørensen, Inge Lise Hansen, Anny Bakmand, Niels Dinesen og 
Kirsten Westh.  
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Nana fik en forhøjning til prædikestolen fra Havrebjerg. Fra begge 
menigheder fik hun keramik-tekopper, men som det ses af 
gavebordet, så var der mange, der havde gaver med til lejligheden. 
	
Nyt	fra	Havrebjerg	Valgmenighed.	
Efter det ordinære årsmøde på Liselund den 17. april, valgte 
Henning Ipsen ikke at opstille som formand igen, og efterfølgende er 
Marianne Højland Larsen blevet valgt til formand for menigheden i 
Havrebjerg. 
Havrebjerg Valgmenighed havde indkaldt til to ekstraordinære 
årsmøder den 15. og den 30. maj for at høre medlemmerne om der  
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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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var grundlag for at fortsætte menigheden, da der kun er omkring 90 
medlemmer. 
 
Dagsordenen til mødet var som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Beslutning om valgmenighedens ophør ved årets udgang eller 

fortsættelse. 
4. Indkomne forslag – senest 8 dage før til formanden. 
5. Valg af nyt menighedsråd, hvis kirken ikke nedlægges. 
6. Eventuelt. 

 
Der mødte 34 medlemmer op til mødet, som blev holdt i kirken. 
 
Inden mødet startede blev det foreslået, at bytte om på punkt 3 og 4, 
så man kunne behandle indkomne forslag før punktet med 
beslutning om at nedlægge valgmenigheden.  
Der var kommet et forslag ind som lød:  
”Beslutning	om	Havrebjerg	Valgmenigheds	evt.	opløsning	kan	først	
finde	sted,	hvis	der	efter	udløbet	af	året	2019	stadig	ikke	er	fundet	en	
tilfredsstillende	løsning	med	fuldt	besat	menighedsråd”.	
Dette forslag blev stemt igennem med 26 stemmer for, og derfor 
faldt punkt 3. 
 
Ved punkt 5, var der to som ikke ønskede af være med i 
menighedsrådet mere, det var Henning Ipsen og Bertel Stenbæk. Der  
 

 

4 
 

 

                                                                                                                  
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.  

 



5

 

4 
 

 
 
 
var grundlag for at fortsætte menigheden, da der kun er omkring 90 
medlemmer. 
 
Dagsordenen til mødet var som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Beslutning om valgmenighedens ophør ved årets udgang eller 

fortsættelse. 
4. Indkomne forslag – senest 8 dage før til formanden. 
5. Valg af nyt menighedsråd, hvis kirken ikke nedlægges. 
6. Eventuelt. 

 
Der mødte 34 medlemmer op til mødet, som blev holdt i kirken. 
 
Inden mødet startede blev det foreslået, at bytte om på punkt 3 og 4, 
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blev indvalgt 2 andre på deres poster, det er Tove Stahl Otte og 
Michael Tønning, og så er menighedsrådet fuldtalligt igen. 
Da der ikke var flertal for at nedlægge valgmenigheden men køre 
videre så længe, der er et fuldtalligt menighedsråd og i mindst 2 år, 
så blev det ikke aktuelt at holde et ekstraordinært møde den 30. maj. 
 
I samarbejde med Høve skal der nu søges efter en ny præst. Indtil 
der bliver ansat en ny præst, vil vi få afløsning til vores 
gudstjenester og andre kirkelige handlinger af vikar-præster. 

Marianne Højland Larsen 
Formand i Havrebjerg. 

 
Kommunikation	i	Havrebjerg	Valgmenighed.	
Det er blevet nemt at kommunikere på mail, og det koster ikke 
noget. Vi vil meget gerne have så mange mailadresser som muligt. 
Derfor opfordrer vi til, at I sender jeres mailadresse til 
menighedsrådet: hoejlandlarsen@mail.tele.dk. 
Vi er godt klar over, at der er mange som ingen mail har, og derfor er 
det også vigtigt, at vi kommer ud til jer med vores budskaber, og det 
vil vi forsøge at gøre her i kirkebladet. 
 
Der kan hurtigt blive ændret på noget eller være nyheder, som vi 
gerne vil have ud hurtigst muligt, og det vil vi lægge ind på 
hjemmesiden: www.hoeve-havrebjerg.dk så tjek denne med jævne 
mellemrum, hvis I har mulighed for det. 
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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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I er altid velkommen til at kontakte mig, formand for Havrebjerg 
Valgmenighed, Marianne Højland Larsen på tlf. 5885 4008 eller 
mobiltlf. 4127 8070.	
	
Indbetaling	af	kirkekontingent	til	Havrebjerg. 
Vi udsender ikke girokort mere til indbetaling af kontingentet for 
medlemskab af valgmenigheden, men der skal indbetales mindst 1,5 
% af årsindkomsten fra forrige år medmindre der er tegnet 
kontrakt, i så fald er det 1,7 %.  
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. 
Husk: Kontingentet er fradragsberettiget på selvangivelsen. 
Kassereren indsender jeres betaling til skat, så det går automatisk. 
	
Rengøringsdag	i	Havrebjerg		
Lørdag	den	1.	september	kl.	9:00 har vi rengøringsdag i kirken. 
Der skal støvsuges, fejes spindelvæv ned, vaskes gulve, tørres døre 
og bænke af, pudses messingtøj m.v. og måske også udføres praktisk 
ting udvendigt på kirken og kirkegården. 
 
Mød op hvis du har tid og lyst til at give et nap med. Tilmelding er 
ikke nødvendig, men hvis der er spørgsmål, kan henvendelse ske til 
Marianne Højland Larsen. 
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Nyt	fra	Høve	Valgmenighed	
Det siger sig selv, at disse varme måneder er præget af, at vi skal 
have en ny præst, og i den forbindelse er det smukt at erfare, at 
medlemmerne står vagt om valgmenigheden!  
Rengøringsdagen i Høve den 15. maj var et godt billede på, at mange 
møder op, gør det stykke arbejde, de er bedst til, alle kan være med, 
intet arbejde er vigtigere end andet, og at vi står sammen om det.  
Således også med præsteansættelsen. I den forbindelse arbejder vi 
på to ben, det ene ben er naturligvis at få ansat en ny præst, og det 
andet ben er at få både gudstjenester og de øvrige aktiviteter, vi 
”plejer” at have til at gå i takt.   
Det er også smukt at opleve, at ”eksterne” gode mennesker står klar 
til at hjælpe os, når vi kalder, både som ”konsulenter” omkring 
ansættelsesproceduren, men også som præstevikarer, så vi kan 
samles i kirken i ”overgangstiden”.  
Samarbejdet med Havrebjerg Valgmenighed bliver også styrket i 
denne tid, hvilket er berigende, vi har brug for alle med hovedet, 
hånden og hjertet på rette sted! 

Venligst Lis Toelberg 
	
Skal	dit	barn	konfirmeres	i	2019	
Så kan du henvende dig til Lis Toelberg for at blive skrevet op enten 
på mail: lis.toelberg@gmail.com eller på tlf. 5819 5695. Der vil 
derefter blive afholdt et møde i Præstegården. 
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Konfirmationsundervisningen vil være onsdage eftermiddage, den 
første onsdag eftermiddag er den 26.	september	2018 i 
præstegården. Og herefter onsdage eftermiddage. Det bliver Lis og 
Bent Toelberg, der forestår konfirmationsundervisningen, indtil vi 
har fået ansat en ny præst ved Høve Valgmenighed. I uge 42 holder 
konfirmandundervisningen efterårsferie.  

Venligst Lis og Bent Toelberg 
	
Fælles	sommerudflugt	for	Høve	–	og	Havrebjerg	
valgmenigheder	søndag	d.	26.	august	2018.	
Sommerudflugten går i år til Vejlø kirke og Rønnebæksholm, som 
ligger lige uden for Næstved. 
Turen foregår i egne biler med afgang fra Høve Valgmenighedskirke 
kl. 9.20. 
 
Har	du	eller	I	ikke	mulighed	for	selv	at	køre,	så	ring	til Lars 
Ellegaard: 29 70 23 30 el. 58 19 58 40 eller til Helle Sørensen: 22 74 
74 52, så vi kan finde ud af at køre sammen. 
Pris:	65	kr.	der	dækker	kaffe	og	kage	mm.	
Program: 
Vi mødes ved Høve Valgmenighedskirke kl.9.20 og fordeler os i 
bilerne. 
Vi skal være til gudstjeneste i Vejlø kirke kl. 10.30. Efter 
gudstjenesten er der rundvisning i præstegårdshaven. 
Vi forsætter til Rønnebæksholm, hvor vi spiser den medbragte mad. 
Rundvisning på Rønnebæksholm kl.14.00 – 14.45. 
Vi slutter med kaffe og kage.	
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Fælles	sommerudflugt	for	Høve	–	og	Havrebjerg	
valgmenigheder	søndag	d.	26.	august	2018.	
Sommerudflugten går i år til Vejlø kirke og Rønnebæksholm, som 
ligger lige uden for Næstved. 
Turen foregår i egne biler med afgang fra Høve Valgmenighedskirke 
kl. 9.20. 
 
Har	du	eller	I	ikke	mulighed	for	selv	at	køre,	så	ring	til Lars 
Ellegaard: 29 70 23 30 el. 58 19 58 40 eller til Helle Sørensen: 22 74 
74 52, så vi kan finde ud af at køre sammen. 
Pris:	65	kr.	der	dækker	kaffe	og	kage	mm.	
Program: 
Vi mødes ved Høve Valgmenighedskirke kl.9.20 og fordeler os i 
bilerne. 
Vi skal være til gudstjeneste i Vejlø kirke kl. 10.30. Efter 
gudstjenesten er der rundvisning i præstegårdshaven. 
Vi forsætter til Rønnebæksholm, hvor vi spiser den medbragte mad. 
Rundvisning på Rønnebæksholm kl.14.00 – 14.45. 
Vi slutter med kaffe og kage.	
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Om	seværdighederne:	
Præstegårdshaven	er en historisk have, der er beskrevet i 
adskillelige havebøger, og som Søren Ryge har portrætteret i sit 
program: ”Da dorotealiljerne var på deres højeste”. 
Det er Niels Frederik Sørensen, der var præst i Vejlø 1808-46, der 
har givet haven dens nuværende 
udseende med kanaler, øer og broer. Siden har 
hans efterfølgere sat deres præg på den 
parklignende have ved nye tiltag eller ved at lade 
den passe sig selv. 
Rønnebæksholm er en gammel hovedgård, som 
nævnes første gang i 1321. Gården ligger i 
Rønnebæk Sogn i Næstved Kommune. 
Hovedbygningen er opført i 1734 og ombygget i 
1841, 1889 og 1890. Rønnebæksholm Gods er på 
230,5 hektar. Bygningen bruges som kunsthal. 
I haven på Rønnebæksholm findes en tårnpavillon i renæssancestil 
fra 1852. Pavillonen ”Venligheden” blev bygget af Marie Toft til N.F.S. 
Grundtvig som et fristed, hvor han kunne trække sig tilbage under 
sine ophold på gården. 
Vi	håber	at	mange	har	lyst	til	at	deltage	og	være	med	til	at	gøre	
turen	hyggelig.	
Tilmelding:	Senest	d.	15.	august	til:	Helle	Sørensen	på	tlf.:	2274	
7452	eller	på	mail:	hellebs@hotmail.com	eller	til	Lars	Ellegaard	
på	tlf:	2970	2330	/5819	5840 

Venlig hilsen Menighedsrådet ved Høve Valgmenighed 
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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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Litteraturkreds	i	præstegården	
I den tid, hvor vi ingen præst har, er det Lis og Bent Toelberg, der 
står for litteraturkredsen, og de håber meget, at så mange som 
muligt har lyst til at deltage.  
 
Første gang bliver tirsdag	den	25	september	kl.	14‐16 i 
konfirmandstuen.  
Den bog der læses og tales om er: Shamanens datter, skrevet af Nan 
F. Salerno og Rosamond M. Vanderburgh. Hvis deltagerne ønsker 
det, kan Bent sørge for, at bogen fremskaffes til Skælskør Bibliotek.  
Giv gerne besked om dette på mail: toelberg@gmail.com eller på 
mobil: 31615819 og giv gerne besked om din deltagelse, så der er 
kaffe og kage nok. Anden gang vi mødes i litteraturkredsen bliver 
tirsdag den 30. oktober kl. 14-16. 
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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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det, kan Bent sørge for, at bogen fremskaffes til Skælskør Bibliotek.  
Giv gerne besked om dette på mail: toelberg@gmail.com eller på 
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Gudstjenester	 Høve		 Havrebjerg	

12.	august	 11.00 
(Rasmus Dreyer) 
Barnedåb 

9.00 
(Rasmus Dreyer) 

19.	august	 Ingen Ingen 
26.	august	 Sommerudflugt	

Vejlø Kirke 
Sommerudflugt	
Vejlø Kirke 

2.	september	 11.00 
(Simon Høgsbro 
Larsen) 

14.00 
(Simon Høgsbro 
Larsen) 

9.	september	 Ingen Ingen 
Lørdag		
15.	september		

9.00	
Prøveprædikener	i	
Høve	

9.00	
Prøveprædikener	i	
Høve 

16	september	 Ingen Ingen 
23.	september	 Ingen Ingen 
30.	september	 11.00 

(Gunner Lund-
Sørensen) 

9.00 
(Gunner Lund-
Sørensen) 

7.	oktober	 Ingen Ingen 
14.	oktober	 Ingen Ingen 
21.	oktober	 9.00 

(Gunner Lund-
Sørensen) 

11.00 
(Gunner Lund-
Sørensen) 
 

30.	oktober	 Ingen Ingen 
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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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