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KIRKEBLAD

HØVE OG HAVREBJERG VALGMENIGHEDER
- To grundtvigske valgmenigheder
i den danske folkekirke

Kaffepause under kirkeudflugten til Osted og Sagnlandet Lejre. Her viser Lis og
Bent Eriksen Toelberg rundt i bondetøj.

VALGMENIGHEDERNES ADRESSER OG TELEFONNUMRE
HØVE VALGMENIGHED
Sorø Landevej 308, Høve, 4261 Dalmose
formand: Lis Toelberg Eriksen, Glænøvej 359, 4230 Skælskør.
Tlf: 58195695.
kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør.
Tlf: 40337409 mail: aslaug@buggeclausen.dk
kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,
tlf. 61716493
graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose
tlf: 21236866

HAVREBJERG VALGMENIGHED
Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse
formand: Marianne Højland Larsen, Borrevænget 7, 4270 Høng.
Tlf. 41278070 / 5885 4008 mail: hoejlandlarsen@mail.tele.dk
kasserer: Lise Lundsgaard, Byhøjvej 10, 4200 Slagelse tlf. 23241272
kirkeværge: Michael Tønning, Nordvej 5, 4200 Slagelse tlf. 58530777
graver: Leif Juhl tlf. 42317071.
organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse. tlf. 58526226
valgmenighedspræst: Nikolai Wessel, Sorø Landevej 306, Høve. 4261 Dalmose.
Tlf. 61166542 mail: praesten@hoeve-havrebjerg.dk
fri mandag og fredag.

valgmenighedernes hjemmeside: www.hoeve-havrebjerg.dk

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kirkebil: Vil du gerne I kirke, men er det ikke muligt selv at finde til kirke, kontakt da
gerne Nikolai senest lørdag kl. 12, så finder vi en løsning.
Ferier og fridage: Jeg holder ferie fra d. 13. til 20. februar 2021,
jeg er på kursus d. 18. november 2020.
Kirkebladet er valgmenighedernes interne blad og udkommer tre gange årligt, i marts,
juli og november.
Indlæg til bladet modtages med tak, og kan afleveres til Nikolai Wessel. Stof til næste
nummer af bladet skal være Nikolai i hænde senest 30. januar 2020.

Tryk: HassOlsen, 4230 Skælskør, tlf. 58196474

BREV FRA PRÆSTEN
Nikolai Wessel

VOR TIDS UNGDOM

I en tid, hvor dåbstallene efter sigende falder, er det en stor glæde, at vi i valgmenighederne siden genåbningen i juni allerede har kunnet holde to dåb.
De unge mennesker kommer, og vil have deres børn døbt i valgmenigheden, i folkekirken, i den tro, som siger ”og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende” – og både
børn og voksne er hjerteligt velkomne.
Vi døber med vand, og i bogen ”Gilead” fortæller den gamle præst, Ames, i sit testamente
til sin søn: ”Då b og vand er noget helt specielt: Vand er den reneste, klareste væske, der
findes, og i kraft heraf er det et billede på selve det guddommelige. Vand har kort sagt
en betydning i sig selv som vand. Det er på grund af den naturlige kvalitet, at det er
blevet indviet og udvalgt til at være bærer af Helligå nden. I den forstand ligger der noget
smukt, dybt naturligt til grund for då ben.”
Den gamle præst har ret.
Vandet, som bærer af Helligå nden, forbinder os med det guddommelige. Hver eneste
gang vi døber, giver vi glæden plads - og der er ikke mere taknemmelige mennsker,
end då bsforældre, der bærer barnet til då b – og takker for det mirakel, de har få et.
I en tid, hvor då bstallet falder, skal vi glæde os over alle de børn, vi få r døbt ind i vores
menigheder. Alle hører vi ordene, som blev sagt ved vores egen då b: ”Se, jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende.”

NW
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NYT FRA HØVE VALGMENIGHED
Lis Eriksen Toelberg

AT GØRE EN FORSKEL

Hver gang vi samles omkring Høve
Valgmenighed, hvad enten det er til kirkelige handlinger, rengøringsdage eller
forefaldende praktiske opgaver, til menighedsrådsmøder eller generalforsamling, så slår det mig med stor glæde,
hvor mange, der gør en forskel for fællesskabet hos os. Det slår mig også,
hvor mange, der igennem året sidder
og arbejder mere anonymt i blålyset
foran deres computerskærme og formulerer, kalkulerer og tænker kreativt
for valgmenigheden – alt gør en forskel,
alle gør en forskel både frivillige og ansatte! Ikke alle vores medlemmer kan
deltage direkte i arbejdet, nogle har
ikke kræfterne, andre har deres tid opfyldt med arbejde og familie, og mange
bor langt væk fra valgmenigheden –
men alene det, at man bevarer sit medlemskab luner i arbejdet for dem, der
har mulighederne for at kaste sig ind i
arbejdet – ethvert medlem gør en forskel!
Om end sommeren ikke har været helt,
som vi kunne have ønsket på grund af
COVID-19, så var det godt, at vi fik afholdt generalforsamling for Høve Valgmenighed med et stort fremmøde. Under generalforsamlingen blev de nye
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vedtægter for Høve Marks Forsamlingshus præsenteret. Og til det konstituerende menighedsrådsmøde blev såvel de syv, der særligt skal tage vare om
forsamlingshuset, valgt, og menighedsrådet konstituerede sig.
Lis Toelberg blev formand, Lars Ellegaard næstformand, Aslaug Bugge kasserer, Tove Beierholm kirkeværge og
Mona Schreiber Hansen sekretær. Lars
Westh og Bodil Jørgensen er menige
medlemmer, og Inge Ellegaard er 1.
suppleant og Knud Nielsen 2. suppleant, vi ser frem til endnu et samarbejdsår imellem menighedsrødder og
ansatte.
Til generalforsamlingen omtalte vi under beretningen, at et udvalg arbejder
med at sammensætte et årshjul for arbejdsopgaverne omkring valgmenigheden, det tjener til, at vi får fordelt arbejdsopgaverne optimalt og efter bedste evne imellem os – frivillige som ansatte, ligesom det er et stort plus, at vi
kan støtte og minde hinanden om, at
opgaverne bliver løst indenfor de berammede tidsfrister. Vi ved, at der til
foråret vil blive en vis udskiftning i menighedsrådet, da tre, der har lagt deres
store engagement igennem mange år
vælger at lade sig velfortjent

pensionere, og det kalder også på, at vi
sikrer kontinuiteten. Udvalget arbejder
videre med årshjulet og melder ud igen
om det senere.
I løbet af 2021 vil vi afholde et familiearrangement i Halkevad Mindelund
med taler, fællessange og picnickurv –
helt som det var tænkt i gamle dage, da
Smeden fra Høve, Johs. Vedel, var medstifter af mindelunden og i øvrigt var
formand. Arrangementet bliver til i
samarbejde imellem Høve og Liselund
og en god ven af valgmenigheden, Elin
Johansen, der fik den fine idé. Der er
nedsat et udvalg til at planlægge dagen,
og det kan allerede nævnes, at udendørsarrangementet vil blive regnvejrssikret med Høve Marks Forsamlingshus i tilfælde af uvejr på dagen. Vi vil så
nødigt aflyse et festligt samvær imellem os!
Vi har et par gange nævnt, at vi ønsker
at sikre de gravsten, der hviler på sokler, så nedstyrtning ikke kan forårsage
ulykker, og det arbejde er nu grundigt
udført! Gravstenene er også blevet renset for alger, og til at fortælle om vores
kirkelige handlinger og arrangementer
i øvrigt er der blevet lavet en stander til
disse opslag – alt gør en stor og dejlig
forskel!

Her i løbet af efterårsmånederne vil kirkevæggene blive malet, så vi kan se det
smukke resultat til gudstjenesterne i
december, det kan vi glæde os til!
I Februar 2021 holder Høve- og Havrebjergvalgmenigheder endnu et fællesmøde, hvor vi drøfter punkter, der vedrører begge valgmenigheder, og her må
medlemsskarerne meget gerne komme
med punkter/gode ideer, I gerne vil
have, at vi drøfter – vi er taknemlige for
at være folkevalgte og være alles talerør! Et af de punkter, vi der vil drøfte, er
menighedernes fortsatte og styrkede
samarbejde med Liselund, så vi sikrer
gensidighed både af hensyn til de historiske rødder men i allerhøjeste grad i
ønsket om nutidig vækst.
I skrivende stund i det smukke efterårsvejr ønsker jeg, at vi bliver så mange,
som det er muligt til gudstjenesterne
den 24. december, det føles så nært,
dejligt og rigtigt at ønske gode venner
og kollegaer glædelig jul inden fejringen af højtiden i hjemmene.
På menighedsrådets vegne,
Lis Toelberg
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NYT FRA HAVREBJERG VALGMENIGHED
Marianne Højland Larsen

MENIGHEDSUDFLUGTEN

Vi startede udflugten d. 13. september
med gudstjeneste i Osted Valgmenighed, hvor Laura Lundager Jensen forestod gudstjenesten. Vi var omkring 20
deltagere fra vores valgmenigheder.
Efter gudstjenesten spiste vi vores
medbragte frokost i Osted kulturhus,
hvor Laura Lundager fortalte lidt om
deres valgmenighed. De benytter sognekirkerne i Osted og Allerslev, hvor de
lejer sig ind til deres gudstjenester og
andre kirkelige handlinger. Der er omkring 400 medlemmer i valgmenigheden, og Laura Lundager er ansat på halv
tid som præst og er desuden lektor på
Københavns Professionshøjskole. Christian Balslev-Olesen er hjælpepræst i
valgmenigheden.
Det er tankevækkende, at der er 30 – 40
kirkegængere i kirke, når valgmenigheden har gudstjeneste og i gennemsnit
under 10 kirkegængere, når sognekirken har gudstjeneste, selvom der er ca.
3.000 personer tilknyttet sognet. Valgmenigheden kan noget særligt.
Efter frokosten kørte vi til Sagnlandet,
Lejre, hvor vi mødtes med Lis og Bent
Toelberg, som denne dag var landbofolk anno 1850. Vi var ude på ”deres
landsted” og se hvordan man boede for
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næste to hundrede år siden, og var
rundt i området hvor vi bl.a. så den nyopførte kongehal.
Det var en god tur, som deltagerne også
gav udtryk for, og vi var begunstiget af
tørvejr hele dagen.
NYTÅRSGUDSTJENESTE PÅ LISELUND, 3. JANUAR KL. 14:00

Traditionen tro, har vi en fælles nytårsgudstjeneste på Liselund for begge menigheder. Efter gudstjenesten er vi, hvis
forholdene omkring Corona-smitten
tillader det, vært ved et glas boblevand
og lidt sødt til ganen. Denne gang vil vi
blive i kirkesalen til dette arrangement,
da Liselund har kursus, som optager
dagligstuen.
Kom som I plejer og lad os få en hyggelig stund sammen.

ÅRSMØDE I HAVREBJERG
VALGMENIGHED.

På grund af Corona-pandemien måtte
vi udsætte vores årsmøde, og det blev
derfor afholdt søndag, den 9. august i
kirken efter gudstjenesten. Menighedsrådet havde foreslået vedtægtsændringer, og de blev gennemgået. Ifølge reglerne skal vedtægtsændringer vedtages
på 2 årsmøder, og det andet årsmøde
blev afviklet efter høstgudstjenesten,
den 6. september, uden kommentarer.
Vedtægterne skal underskrives af medlemmerne i menighedsrådet og sendes
ind til stiftet. Derefter vil de blive offentliggjort på kirkens hjemmeside.
Konstitueringen efter det første årsmøde blev som følge: Formand: Marianne Højland Larsen. Næstformand:
Henning Jensen. Kasserer: Lise Lundsgaard. Sekretær: Anders Tønning.
KIRKEKONTINGENT.

Husk at indbetale kirkekontingentet
for 2. halvår til jer, som betaler ad to
gange. Deadline var 1. oktober.
Har du spørgsmål til kontingentet, kan
du rette henvendelse til Kassereren,
Lise Lundsgård Jensen,
tlf. nr.: 23241272 eller mail:
henningjensen@outlook.dk
Husk at meddele adresseændring eller
mailadresse-ændring til os.

RENGØRING AF KIRKEN.

Den 4. september blev der jagtet edderkopper og spindelvæv i kirken, messingtøjet blev pudset og gulve blev vasket. Trappen blev fejet og hækken ved
vandhanen blev klippet ind, så der er
god adgang til at hente vand. I den ene
side af koret var gulvet blevet lidt
”træt” og efterfølgende har Anders og
Henning udskiftet nogle af gulvbrædderne, som ligger under gulvtæppet.
Tak til jer, som deltog i dette.
KUNST OG KIRKER DEN 7. OG 8.
NOVEMBER.

Valgmenighedskirken byder velkommen til Kunst og Kirker, som vi glæder
os meget til at deltage i. Vores to kunstnere kommer fra hver sin side af landet,
Bornholm og Fanø.
Tina Kolding har sit eget atelier og galleri ved Sønderho på Fanø, og hendes
motiver er hentet fra den unikke natur
på øen.
”På Fanø er der højt til himlen og vide
horisonter, jeg fortaber mig ud i alt og
intet, slipper grebet og lader tiden stå
stille”, siger Tina Kolding.
Se mere på hendes hjemmeside:
www.tinakolding.dk
Svend Holst Pedersen er glaskunstner
og har sit værksted i den gamle stationsbygning i Rø på Bornholm. Han siger: ”Den overvældende bornholmske
naturs nærhed påvirker mig konstant.
Billeder prenter sig i min bevidsthed.
En duft. Et farvespil. En stemning. Idéer
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bearbejdes og mange munder ud i noget konkret under den arrangerede og
ofte dramatiske proces i værkstedet”.
Se mere på hjemmesiden:
www.svendholstpedersen.dk
”Kunst og Kirker” er blevet til i et samarbejde mellem Slagelse Provsti og Slagelse Turistforening, hvor 15 kirker får
besøg af kunstnere disse dage, og det er
første gang, at valgmenigheden er med.
Det bliver afholdt lørdag og søndag,
den 7. og 8. november og der er åbent
begge dage mellem kl. 10 og 16. Menighedsrådet og andre hjælpere vil være
til stede i vores kirke sammen med
kunstnerne og vi byder på en kop kaffe
og lidt sødt til ganen.

Der er gratis adgang og alle er velkommen. Man har mulighed for at købe et
kunstværk, hvis det har interesse.
Der er udfærdiget en flot folder, som
udleveres gratis. Den vil ligge flere offentlige steder, bl.a. på biblioteker, og i
Valgmenighedskirken har vi den selvfølgelig også til uddeling.
Vi tager alle forholdsregler i forhold til
Covid-19 og følger myndighedernes anbefalinger. Alle besøgende og frivillige
skal bære mundbind.

PERSONALIA
DØBTE

BEGRAVEDE OG BISATTE

Høve:
25. oktober: Harald Agerlin Pilegaard Larsen

Høve:
12. september: Arne Binderup

Havrebjerg:
15. august: Nooa Etienne Osted Carlsen

Havrebjerg:
8.oktober: Jørgen Gert Bjerregaard

KONFIRMERET:
Høve:
5. september: Alexander Tommy Madsen
Siden sidste kirkeblad, har der været tre nye indmeldelser i Valgmenighederne – velkommen til.
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MØDER - OG
ARRANGEMENTER

Dersom intet andet er anført,
finder arrangementer sted i
præstegården, og der er gratis
entré og alle er velkomne.

7-8. november kl. 10-16 er der ”kunst og kirker”, her er Havrebjerg Valgmenighed
vært for to kunstnere (se omtale i bladet).
13. december, 3. søndag i advent varmer vi op til jul med den traditionelle evensong,
de 9 læsninger. I år, bliver det i et lidt anderledes format, det bliver med Johannes Johansen oversættelser af de traditionelle engelske ”christmas carols”, og ligeledes Johannes Johansen digte, over bibellæsningerne som vil blive læst. Alle er velkomne. Der er
ikke hverken pladsbestilling eller anden tilmelding. Det er i Havrebjerg kl. 14 og i Høve
kl. 19.
24. december, juleaftensdag, er der gudstjeneste i Havrebjerg kl. 14, og i Høve kl 15.30
og 16.30, ved gudstjenesterne i Høve kræves (gratis) billet, kontakt præsten eller læs
på Facebook/hjemmesiden.
25-26. december holder vi juledagsgudstjenester kl. 10. Den 25. december kl. 10 er der
juledagsgudstjeneste i Havrebjerg Valgmenighed, den 26. december kl. 10 er der i Høve.
31. december Nytårsaftensdag kl. 15 holder vi nytårsaftensdagsgudstjeneste i Havrebjerg Valgmenighedskirke. Her ønsker vi hinanden godt nytår. Gudstjenesten forventes
at vare 30 minutter.
3. januar holder vi, som sædvanlig, nytårsgudstjeneste på Liselund kl. 14. Hvis coronarestriktionerne til den tid tillader det, er valgmenighederne vært for et glas bobler og
kransekage.
Det er muligt at holde sig orienteret på Facebook og på hjemmesiden, hvor der er en hele
tiden opdateret kalender.
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SPURTEN, DER BLEV TIL EN MARATON
Nikolai Wessel

Imens jeg skriver dette, har ærgrelsen
endnu ikke fortaget sig helt i min krop.
Vel forstår jeg godt, at COVID ikke er
noget at spøge med, men behøvede det
lige at ramme nu? I foråret, var der håb
om, at i takt med, at temperaturen steg,
at vi så ville få et pusterum fra smitten,
nå at finde vores ben inden efteråret og
vinteren igen ville starte en eventuel
smitte – forhåbentlig i mildere form.
Sådan gik det som bekendt ikke. Gennem hele sommeren, var afstand et
emne, som der blev talt om, og i takt
med, at dagene blev koldere og mørkere, steg smittetallene også nogle dage
langsomt, andre dage eksplosivt, men
de gik kun én vej – i vejret.
Håbet om en spurt, er det vist for de fleste af os i dag åbenbart, nærmere er
blevet en maraton. En maraton, som
nok skal blive gennemført, men hvor vi
pludselig ikke kigger i et tidsinterval,
det giver mening at opgøre i uger , men
nærmere måneder (mange måneder) –
ja, sandsynligvis år, så er det også
svært at planlægge alt for meget.
Derfor ser arrangementsplanen her i
kirkebladet også meget anderledes ud,
end den længe har gjort. For der er ikke
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rigtigt nogle arrangementer i. Det er
der ikke, fordi det er svært at spå – især
om fremtiden. Lige nu, kræver det en
anden uddannelse end min at finde ud
af, hvilken vej samfundet bevæger sig
lige nu. Derfor er læsekredsen midlertidigt udsat, det samme er nadveren i
gudstjenesten, det er alle de gode ideer,
som jeg har siddet og brygget på også.
De er ikke døde – absolut ikke – men de
er udskudt, udsat. Nogle af dem, vil forhåbentlig kunne eksekveres, Corona til
trods, men det bliver nok næppe i et firemåneders perspektiv de bliver offentliggjort.
Derfor kan jeg kun anbefale, at man følger godt med på Facebook, og på hjemmesiden. Herinde vil der løbende blive
opdateret, kig især godt efter i kalenderen. Men hold jer endelig ikke tilbage
med at kontakte mig, hvis der er noget
I er i tvivl om. Så kan vi tale om det. Jeg
er ved at opsætte specifikke maillister,
så man kan få tilbud og nyheder målrettet lige netop det, man interesserer sig
for. Skriv en mail til mig, hvis du er interesseret i at høre mere: praesten@hoeve-havrebjerg.dk
Jeg arbejder, efter bedste evne videre,
som jeg hidtil har gjort. Jeg tager på

besøg og har samtaler, men det foregår
oftest med maske på. Ligeledes, står
der masker tilgængelige i våbenhuset i
både Høve- og Havrebjerg Valgmenighedskirker. Dem er alle hjerteligt velkomne til at benytte ved gudstjenester
og kirkelige handlinger. Da redaktionen af dette kirkeblad afsluttes, er det
ikke påbudt. Men et tilbud. Skulle brug
af mundbind indendørs steder som i
kirken blive påbudt, ændrer situationen sig selvfølgelig. Så er det et krav, og
krav skal følges. Men indtil da, er det et
individuelt valg – og der er ikke en universalløsning.
Det sidste års tid har været svært. Jeg
har talt med en del ældre, som er kede
af det, og frustrerede. Det er jeres præst
her også for. Ikke nødvendigvis med en
masse gode råd eller løsninger, men
som en partner i mørket og i magtesløsheden. Som et par brede skuldre, når

vægten på egne er ved at brække det
hele. Ingen i menighederne er glemt.
Skriv til mig. Ring til mig – hvis ikke jeg
kommer jer i forkøbet, så kan vi aftale
noget. Det gælder for alle, unge som
gamle.
I skrivende stund, er der mange tilbud
og aktiviteter, som er sat på pause. Jeg
vil altid gerne høre, hvis der er tilbud
eller aktiviteter, som I savner, kirken
tilbyder. Strikke/hækle-eftermiddage i
konfirmandstuen, øget fokus på børnene og de unge (og hvordan?), specielle bedsteforældre-gudstjenester, meget kan lade sig gøre, men mange hjerner sammen tænker bedre end min gør
alene. I fællesskabet, der er vi stærkest.

NW.

INDLÆG TIL KIRKEBLADET
Modtages med tak. Valgmenighedens kirkeblad, er organ for alle medlemmer, venner og interesserede i valgmenighederne og vores interne liv.
Bidrag fra ”gamle dage”, om inventar fra kirkerne, overvejelser, småfilosoferen eller
opinionsstykker, modtages og bringes måske.
Send til praesten@hoeve-havrebjerg.dk eller ring til mig på 61166542. Næste
deadline står bag forsiden.
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GUDSTJENESTER

DECEMBER 2020 - MARTS 2021
DATO
29/11
6/12
13/12

SØNDAGENS NAVN
1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent

24/12 Juleaftensdag
25/12
26/12
31/12
3/1
10/1
17/1
31/1
21/2
28/2
14/3
28/3
1/4
2/4
4/4
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Juledag
2. Juledag
Nytårsaftensdag
Hellig trekonger
1. s. e. hellig trekonger
2. s. e. hellig trekonger
Septuagesima
1. s. i fasten
2. s. i fasten
Midfaste
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

HØVE
11
9
19

HAVREBJERG
9
11
14

15.30 /
16.30

14

De ni læsninger

De ni læsninger

10
10
11
9
11
9
11
9
11
10
11

15
Liselund kl. 14
9
11
9
11
9
11
9
15
9

