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TRÆET
Haven omkring det keramiske center Guldagergård i Skælskør rummer
mange smukke gamle træer. Lørdag den 24. august kom et ny træ til, da
der var fernisering på en tre mand høj porcelænsskulptur med blåt
silketryk skabt af den britiske kunstner Paul Scott særligt til parken.

I den anledning kom jeg til at fundere over træet. Træet opfattes jo i
mange kulturer og religioner som et symbol på liv og håb. Træet er
billede på noget omfattende og bærende i den menneskelige tilværelse.
Træet, hvis krone næsten når himlen, og hvis rødder virkelig når
dybderne.
I vores kristne kulturkreds er træet et helt centralt symbol.
Bedst kendt er måske de to træer i Edens have – livets træ og træet til
kundskab om godt og ondt, Kundskabens træ.
Livets træ nævnes i begyndelsen og slutningen af fortællingen om
Edens have. Dets frugt er i stand til at give livsfornyelse, men
menneskene mister imidlertid adgangen til træet, da de spiser af
Kundskabens træ. Kundskab er her altså forbundet med dødelighed. Til
gengæld opdager mennesket seksualiteten, dvs den velsignelse at de
kan sætte børn i verden og på den måde gennem slægten få del i det
evige liv, som de mister, da de smides ud af Edens have og formenes
adgang til Livets træ.
Træerne i Edens have er ikke direkte billeder på Gud, men er forbundet
med Guds livgivende kraft og visdom. Det eneste sted i Det Gamle
Testamente, hvor Jahve (Gud) direkte skildres i billedet af et træ er i
Hoseas bog, hvor Jahvhe (Gud) er det træ, hvor fra folket Israel kan
hente sin frugt (Hoseas bog 14)
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Træet som messiasbillede
Til gengæld er Træet et centralt symbol på den ventede frelserskikkelse
- Messias – der beskrives som spiren eller skuddet, der skyder frem, når
alt håb ellers synes ude.
I forlængelse heraf bruges træet som billede på Jesus i
Johannesevangeliet, hvor Jesus omtaler sig selv som Træet og de
troende som grenene. Hermed antydedes noget centralt om Jesus –
nemlig at netop han er denne ventede Messias som profeterne i Det
Gamle Testamente taler om, men også at han er det nye livs træ, hvortil
adgangen nu ikke mere er spærret.
Omtalen af Jesu kors som et træ (Apostlenes gerninger 10,39 og Paulus
brev til Galaterne 3,13) viser på samme måde tilbage til forestillingen
om ”livets træ” i Edens have. På den måde kommer korset til at
symbolisere ”det nye livs træ” og dermed nyt liv og opstandelse.
Set i det lys er også juletræets symbolik oplagt. Således peger det hen
på Kristus selv samt på korset som det nye livs træ. Netop det nye livs
træ ser salmedigteren B.S. Ingemann som forbillede for juletræet i
julesalmen ”Julen har bragt velsignet bud”, hvor det hedder at: ”Grenen
fra livets træ står kønt/med lys som fugle på kviste.”
Tanken om Kristus som træet og de troende som grenene findes også i
Romerbrevet 11. Motivet går desuden igen i Folkekirkens dåbsritual,
hvor tanken er, at dåbsbarnet ved dåben indpodes i Kristus – for at slå
rod og vokse der.
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Træet som håbssymbol

SENESTE NYT

Brugen af træet som symbol på Messias/Kristus og dermed opstandelse
og nyt liv, bunder sikkert i en almen erfaring af træet som stedet for
vækst, håb og muligheder. Denne tanke ses bl.a. i Jobs bog, hvor træets
spiremuligheder sættes overfor menneskets håbløse og korte liv.

Lejlighed udlejes på Høve Mark
Graverboligen i forsamlingshuset er nyistandsat og klar til at blive lejet ud.
Hvis I kender nogen, der er boligsøgende og interesseret i at flytte på landet i
smukke omgivelser til en meget rimelig husleje, hører vi gerne fra jer. Kontakt
Tove Beierholm på tlf. 6171 6493.

”For et træ er der håb, hvis det fældes, kan det skyde igen; det holder
ikke op med at sætte friske skud. Selv om rødderne i jorden er gamle,
og stubben dør i mulden, gror det igen, så snart det mærker vand, og
sætter grene som et nyplantet træ.” (Jobs bog 14)

Fra kasseren i Høve

Også i de nytestamentlige lignelser, møder vi træet som et billede på
håb og muligheder. I lignelsen om sennepsfrøet fortælles det om
verdens mindste frø, at det skal sås og en dag blive et stort træ, som
himlens fugle skal bygge rede i. Træet er her et billede på Guds rige, der
skal vokse op mellem mennesker med retfærdighed, fred og glæde.

Pudsedag i Høve
Den 26. november kl. 9.00 i skolestuen.

Ja selv når der ikke er håb, indgyder træet håb. Derfor fortælles det
også om Martin Luther, at han på spørgsmålet om hvad han ville gøre
hvis verden går under i morgen, svarede: ”Jeg vil plante et træ.”
Tænk på det næste gang du ser et træ. Og så kan jeg varmt anbefale en
spadseretur i haven ved Guldagergaard i Skælskør.
/Nana Hauge
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Jeg afventer - i skrivende stund - stadig på oplysninger om skattepligtig
indkomst fra SKAT. Det betyder, at rigtigt mange af jer, vil modtage sidste
kirkeskatsopkrævning senere i år.
/Aslaug Bugge

Kirkekaffe
Vi har i menighedsrådet et stort ønske med hensyn
til vores kirkekaffe. Er der nogle, der vil kunne påtage sig at være
leverandører af bagværk til kirkekaffe og andre lejligheder? Tak for
enhver henvendelse./Menighedsrådet, Havrebjerg valgmenighed

Litteraturkreds i præstegården
Litteraturkredsen starter igen torsdag den 31. oktober 2013, kl. 13.00 -15.00.
Vi læser Cormac McCarthys roman "Vejen". Følgende datoer er: 27.
november: Marylin Robinsons "Hjemme". 30. januar: Ida Jessens "Børnene".
27. februar: Eline Boisens erindringer: - men størst er kærligheden. 27. marts:
aftales senere. 24. april: aftales senere.
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Studiekreds i præstegården
Studiekredsen starter torsdag den 23. januar 2014. Vi mødes derefter 27.
februar, 27 marts, og 1. maj fra 19.30 - 21.30.
Studiekredsen sætter fokus på syndsbegrebet i en nutidig og historisk
kontekst – vi vil læse centrale bibelske fortællinger, tekster af Augustin,
Martin Luther og Søren Kierkegaard og Søren Ulrik Thomsen. Vi vil desuden se
på nutidige kunstneriske fortolkninger af syndsbegrebet med oplæg ved
kunsthistoriker mag.art Mette Berndsen. Studiekredsen slutter med, at vi ser
Niels Malmros film, Kundskabens træ.
Studiekredsen henvender sig til alle interesserede.
Tilmeld gerne på haugenana@hotmail.com eller tlf. 58186542

KALENDER
Efterårsmøde

Den 6. oktober: Efterårsmøde for De sjællandske valgmenigheder.
I år er det vores tur til at arrangere efterårsmødet. Programmet er:
Kl. 10 Gudstjeneste på Liselund v. Nana Hauge.
11.30 Frokost
12.30 Musikalsk indslag
13.45 Foredrag om skyld og forsoning ved Eberhard Harbsmeier, rektor,
Løgumkloster. Efter foredraget kaffe og farvel. Pris 250.
Tilmelding senest 25. september til Nana Hauge eller Henning Ipsen. Betaling
til konto 2204 3415761855 senest den 3.oktober.

6

Besøg på lokalhistorisk museum i Havrebjerg

Efter gudstjenesten den 13. oktober kl. ca 12.00 besøger vi lokalhistorisk
museum over for kirken. Ole Gamst vil fortælle om det lille bitte museum.

Allehelgen

I Havrebjerg fejrer vi Allehelgen med en gudstjeneste Allehelgensaften den
31. oktober kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe/the i kirken.
I Høve fejrer vi Allehelgen søndag den 3. november kl. 19.00.
Inden gudstjenesten laver vi græskarlygter på præstegårdens terasse.
Græskarene skal pynte og lyse op til gudstjenesten i kirken. Dette henvender
sig primært til konfirmander og børn med forældre eller bedsteforældre. Husk
varmt tøj.
Kl. 18.00 er der suppe til græskar-skærerne.
Efter gudstjenesten er der kaffe og the i forsamlingshuset.
I forbindelse med gudstjenesten mindes vi de, der er døde det seneste år. For
de pårørende er der mulighed for at tænde et lys.

Allehelgen og Halloween

Alle helgens dag har siden 600-tallet haft den 1. november som sin officielle dato i
Den romersk katolske kirke. Alle helgens dag blev indført som en mindehøjtidelighed
for de mange helgener, der ikke havde deres egen helligdag. Aftenen før helligdagen
kaldtes for Allehelgensaften. Med reformationens opgør med det katolske helgenvæsen blev Alle helgens dag i Danmark og Nordeuropa til en mindedag for alle de
kristne, der var døde. Desuden blev dagen til en slags mindedag for reformationen,
fordi det netop var Allehelgensaften, Martin Luther i 1517 satte sine teser op på
kirkedøren i Wittenberg, og dermed startede reformationen. I dag fejrer Folkekirken
Alle helgens dag den første søndag i november. Mange steder er der tradition for, at
man på denne dag mindes sognets døde. Halloween er en sammentrækning af All
Hallows Eve, (på dansk: Allehelgensaften), og fejres den 31. oktober, altså aftenen
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inden Alle helgens dag. I dag fejres Halloween i sær i USA. Selvom Halloween er
knyttet til den kristne Allehelgensfejring, indeholder den især elementer af gammel
folketro, og er knyttet til tanker omkring det overnaturlige og okkulte. Mange af de
traditioner, der forbindes med Halloween i dag, har angiveligt rødder i den keltiske
fest Samhain, der i det førkristne Irland markerede sommerens slutning og
begyndelsen på den mørke tid. Enkelte træk fra denne hedenske fest har således
bevæget sig ind i den amerikanske fest Halloween. Fra Halloweenfejringen kendes
også græskarlygten. Man skærer toppen af et græskar, udhuler det, skærer
ansigtstræk ud og sætter et lys inden i.
Når vi pynter med græskar i kirken er det for at give, måske især de yngste
kirkegængere, en sanselig og håndgribelig tilgang til Allehelgen. Lygterne skal
sammen med lystændningen i kirken markere, at lyset, som igen peger på Kristus –
det sande lys – ”lyser op den mørke død”, som Jakob Knudsen så smukt har
formuleret det.
/Nana Hauge

Politisk forum på Liselund
25.-27. november indbydes til Politisk Forum på Liselund: Årets tema: ”Fra
borger til kunde”. Der lægges op til diskussion af bl.a. Skolen som fælles
kultur, Medier og medialisering af den politiske samtale, Om tro i år 2013
m.m. Medvirkende: Birte Rønn Hornbech, Marianne Jelved, Ning de ConinckSmith, Marie Vejrup Nielsen m.fl.

HUSK OGSÅ!
Nytår

Vi fejrer det nye år ved en fælles gudstjeneste på Liselund søndag den 5.
januar 2014, kl. 14.00. Bagefter ønsker vi hinanden godt nytår med et glas
boblevand og et stykke kransekage.

Vintermøde på Liselund

Det traditionsrige Vintermøde afholdes i dagene 7. – 12. januar 2014 på
Liselund. Medvirkende: Thorkild Thanning, Kirsten Diemer, Andreas Thom,
Ursula Andkjær Olsen mfl.
Nana Hauge prædiker ved søndagens gudstjeneste den 12. januar 2014 kl.
10.00

Første søndag i advent

Ved gudstjenesten i Høve kl. 10.00 prædiker lærer Tina Sørensen. Efter
gudstjenesten går vi i forsamlingshuset og får æbleskiver og kaffe. For børn og
barnlige er der mulighed for at lave juledekorationer.
Ved Gudstjenesten i Havrebjerg kl. 14.00 prædiker lærer Anette Kaae. Efter
gudstjenesten er der samvær med gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.
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Gudstjenester i
oktober, november og
december

Høve

6. oktober 19.s.e.t.

10.00 Liselund (De
sjællandske
valgmenigheders
efterårsmøde)

Kl. 10.00 Liselund (De
sjællandske
valgmenigheders
efterårsmøde)

13. oktober 20.s.e.t.

9.00

11.00 (Museum)

20. oktober 21.s.e.t.

11.00

9.00

27. oktober 22.s.e.t.

Kl. 15.00
(konfirmanderne
medvirker)

Se Høve

Havrebjerg

31. oktober
Allehelgensaften

1. december 1. søndag i
advent

10.00 prædikant: Lærer
Tina Sørensen

14.00 prædikant:
lærer Annette Kaae

8. december 2. søndag i
advent

19.00 Ni læsninger (kaffe
i forsamlingshuset)

11.00 Ni læsninger

15. december 3. søndag
i advent

9.00

11.00

22.december 4. søndag i
advent

Ingen

Ingen

24. december
Juleaftensdag

16.00

14.00

25. december Juledag

11.00

26. december 2. juledag

10.00

19.00 (kirkekaffe)
Liselund 14.00

Liselund 14.00

Ingen

5. januar Hellig tre
kongers søndag
12. januar 1.s.e. Hellig
tre konger

Liselund 10.00

Liselund 10.00

3. november Alle
helgens søndag

19.00 (kaffe)

10. november 24.s.e.t.

11.00

9.00

17. november 25.s.e.t.

9.00

11.00

24. november sidste
søndag i kirkeåret

Ingen

Ingen
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Hvor intet andet er nævnt varetages gudstjenesten af valgmenighedspræst
Nana Hauge
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