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.
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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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Præsentation af mig
Der er sagt og skrevet rigtig meget om mig siden september 2018,
hvor jeg første gang traf valgmenighederne. Det glæder jeg mig til at
komme til at leve op til nu – og jeg håber, at forventningerne
kommer til at stå mål med virkeligheden. Jeg vil dog, i al
beskedenhed, tage mig tid til også at præsentere mig selv. Jeg
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teologi på Aarhus Universitet, hvordan det resterende forløb på
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Konfirmation
Søndag den 28. april kl. 10.00 vil 3 forventningsfulde unge
mennesker blive konfirmeret. Der er plads til, at man kan være til at
fejre dem. Gunner Lund-Sørensen vil varetage konfirmationen og
altergang.
5
7

7

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.
Konfirmanderne i dyb koncentration
4

8
8

Et
lys, derfor
skinner
i mørket.
En stemme fra himlen, som
Årsmøde
Havrebjerg
Valgmenighed.
Vi minder
for Havrebjerg
Valgmenighed
Liselund
gør
altingom
nyt.Årsmødet
Som smelter
vinterhjerterne.
Vorepå
forfædre
torsdag den
aprilfortællingen
kl. 19:30. Nyhedsbrev
med indkaldelsen
er sendt
fornam
det 4.
med
om Baldersgråden.
Hjertet
ud i januar. det. At de døde har en fremtid. At døden, den
fornemmer
Dagsorden er efter vedtægterne.
varer
ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og
Efter generalforsamlingen, får vi en snak med Nikolai Wessel, hvor
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det
han vil fortælle lidt om, hvad han har arbejdet med tidligere.
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der
er
tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og
Foredragsforeningen
mørket
fik ikke
bugt med det.holder generalforsamling onsdag
Høve Marks
Foredragsforening
den 27. marts i forlængelse af generalforsamlingen for Høve Mark

Det
som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for
Valgmenighed.
Gud.
På generalforsamlingen behandles følgende punkter

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse
af beretning
Forsidebilledet:
Balders
død. for 2017 og 2018.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2017 og 2018.
5. Behandling af forslag fra Niels Dinesen og Anne Grete Friis
om ophævelse af foredragsforeningen.
6. Hvis forslaget om ophævelse af foreningen nyder fremme
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages
varsel.
7. Hvis forslaget om ophævelse af foreningen ikke nyder
fremme, vælges ny bestyrelse. Kun Bent Toelberg ønsker
genvalg. I alt skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
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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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ADRESSER
Præst i begge valgmenigheder:
Nikolai Wessel, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose
Mail: tlf. 5818 6542 mobil tlf. 6131 6717

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
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. 40 33 74 09. Mail: aslaug@buggeclausen.dk
Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,
tlf. 6171 6493 mail: toveb44@gmail.com
Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose, tlf. 2123 6866
Organist i begge Valgmenigheder:
Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse, tlf. 5852 6226

Redaktion: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, 4230 Skælskør tlf. 4033 7409
Tryk: HassOlsen, 4230 Skælskør, tlf. 5819 6474
12

