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KIRKEBLAD

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

Provst Ulla Thorbjørn Hansen indsætter Nikolai Wessel som valgmenighedspræst i Havrebjerg d. 16. februar 2020

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: 58141020 mail: aslaug@buggeclausen.dk
kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,
tlf. 61716493
graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose
tlf: 21236866
HØVE MARKS FORSAMLINGSHUS
Udlejning ved Vera Rasmussen: tlf. 58188008.

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
henningjensen@outlook.dk
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: Nikolai har tjenestefri d. 27. september, holder endvidere ferie fra d.
10-17. oktober. Ved behov for kirkelig handling henvises til formanden.
Kirkebladet er valgmenighedernes interne blad og udkommer tre gange årligt, i februar,
juni og oktober.
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. august 2020.

Tryk: HassOlsen, 4230 Skælskør, tlf. 58196474

BREV FRA PRÆSTEN
Nikolai Wessel
FRISK HALM TIL TRÆSKOENE
”Jeg glæder mig til at se jer alle igen,
med frisk halm i træskoene”, det er en
hilsen, som jeg mange gange er blevet
mødt med. Tilbage i min skoletid, var
det en formaning, som min skoleleder
altid sluttede af med inden vi gik på
ferier.
Vi skulle ud og opleve noget, vi skulle
oplade vores batterier, ja – vi skulle
have frisk halm i træskoene.
Det har vi stadig behov for. I skrivende
stund befinder jeg mig på sommerkursus på Silkeborg Højskole, ”Én på eksistensen – mellem forbud, påbud og
afgud” som kurset hedder. Det er inspirerende, at blive provokeret, at
blive hørt og høre efter, se nye perspektiver og få lov til at tænke over
noget, som jeg kan arbejde videre med,
forhåbentlig til glæde for jer hjemme i
valgmenighederne.
Hvis vi lige skal se lidt tilbage, nåede
blækket på det sidste kirkeblad næsten ikke at tørre inden vi stod i en
helt uprøvet situation. Coronasygdommen, formåede at lukke ikke
blot stort set hele samfundet ned, men
også at lukke kirkerne, for første gang

siden Harald Blåtand kristnede danerne.
Jeg vil vove den påstand, at der ikke er
én, som har været upåvirket af Corona-situationen. Fra flere har jeg hørt,
at det påvirkede mere, end de lige
havde regnet med, at der var stille
søndag formiddag. Selvom ikke alle
som søgte kirken en almindelig søndag, så bare det at vide, at lige meget
hvad der ellers foregår i samfundet, så
ringer klokkerne i kirken stadig, søndag formiddag til samling. Pludseligt
var der stille. Men nu ringer klokkerne
igen, vi fejrer gudstjeneste (næsten)
som vi plejer. Det er fantastisk, at være
i gang igen, og jeg ser frem til, at følge
genåbningen af samfundet, mens verden så småt er ved at finde sine ben
igen.
Men det, at være tvunget til at tænke
helt nyt, er måske heller ikke helt
skidt. Et af de tiltag, som vi tog her i
valgmenighederne, var kaffe på kirkebænken, som jeg gjorde hver torsdag
fra 11-12.
I første omgang, var det meningen, at
det skulle være indtil kirken åbnede
igen, at jeg ville sidde klar derude med
kaffen. Men jeg overvejer at fortsætte
det efter sommerferien, på den ene
eller anden måde. Giv endelig jeres

mening til kende, om det er noget I
kunne tænke jer, at jeg arbejder videre
med.
MELLEM FORBUD OG PÅBUD
Som jeg nævnte før, sidder jeg lige nu
på højskole. I skrivende stund er der
27 grader og vi har ikke set skyggen af
regn i alt for lang tid. Det gør det næsten umuligt at holde til at sidde i foredragssalen. Når det så alligevel lader
sig gøre, så er det fordi der indimellem
dukker nogle fantastiske små guldkorn
op. Vendinger, som det kan tage både
timer og dage at gå og grunde over. På
den måde at samle inspiration i analyserne af det samfund, som vi alle bevæger os rundt i.

Jeg tænker, at det med, nogle gange at
insistere på at holde fri, at holde pause.
At tænke, filosofere lidt over, hvor vi
er og hvorfor, måske ikke er den værste ide man kan få. At det er meget
godt, med en åndelig – såvel som en
fysisk – optankning, så vi kan mødes
igen til august, om ikke rent fysisk med
nyt halm i træskoene, så i hvert fald
åndeligt.
Rigtig god sommer til jer alle!
NW.

UDFLUGT FOR BEGGE MENIGHEDER.
I år går udflugten til Sagnlandet, Lejre, hvor vi møder ”folk fra jernalderen”.
Dagen starter med en gudstjeneste i Osted Valgmenighed kl. 10:30, hvor Laura
Lundager forestår gudstjenesten, og derefter spiser vi vores medbragte mad i kulturhuset i Osted.
Sagnlandet, Lejre, er et stemningsfuldt og spændende sted for hele familien. Der er
huse og miljøer fra stenalder, jernalder, vikingetid og 1800-tallet.
Omkring Krikkebjerghusene vil Lis og Bent Toelberg som landbofolk anno 1850
fortælle om datidens landboliv.
Vi kører i vores egne biler, og vi vil arrangere samkørsel. Tilmelding skal ske senest
den 7. september til Marianne Højland tlf. 41278070 eller Lise Lundsgård tlf.
23241272.
Entré til Sagnlandet er 155 kr. for voksne og 105 kr. for børn mellem 3 – 12 år. Børn
under 3 år er gratis.
Årets kirkeudflugt er planlagt af Havrebjerg Valgmenighed.

NYT FRA HØVE VALGMENIGHED
Lis Eriksen Toelberg

MEGET HAR VÆRET ANDERLEDES…

åbenhed, lyst til samarbejde og fælles
fodslag.

Ja, meget er gået helt anderledes, end
vi havde regnet med, da kirkebladet
udkom i februar, men én ting er ganske sikkert, vi er listet i gang igen, og
det er dejligt!

Noget af det vi arbejder videre med i
Høve hen over sommeren er maling af
væggene i kirken, de trænger til det, og
det er blevet mere synligt efter renoveringen af fresco-maleriet. Vi søger
fondsmidler til dette arbejde. Vi maler
farvefelter fortil i kirkeskibet på sidevæggene, kom og giv jeres besyv med
om vægfarven enten til generalforsamlingen eller på dagene med rundvisning i kirken. Ligeledes bliver de
”punkterede” glas i vinduerne i skolestuen udskiftet, det bliver godt at få
udsyn der igen.

Vi har ikke udsendt nyhedsbrev omkring den sagte genåbning af valgmenigheden, da ingen kunne vurdere,
hvordan det hele ville forløbe efter
COVID-19. Og det kan vi fortsat ikke,
men gudstjenesterne er hidtil forløbet
godt, og Nikolai havde sammen med
Berit udtænkt de sikkerhedsmæssige
foranstaltninger både efter de foreskrevne regler og med sund fornuft
blandt andet med kontinuerlig altergang - og kirken var så smukt pyntet –
stor tak for det hele!
Et fælles menighedsrådsmøde imellem
Havrebjerg- og Høve Valgmenighed
kunne vi afholde i maj måned - som
aftalt for længe siden - netop da vi
måtte igen. Det var endnu et godt møde, hvor både menighedsråd og vores
præst havde vigtige punkter på dagsordenen. Stemningen var dialoglyst,

Da bilerne rullede ind på parkeringspladsen den 17. juni til rengøringsdagen, da var det en ren fryd. Og da vi
sad 18 arbejdsivrige mennesker rundt
omkring et langt bord i forsamlingshuset og lyttede til Tove Beierholms fordeling af opgaverne, da lovede det
godt for dagens arbejde. Alle vegne
blev der puslet om både forsamlingshus, kirke, kirkegård og præstegård,
det var en stor fornøjelse at se og
mærke, hvordan fælles indsats flytter om ikke bjerge, så både nullermænd,
støv, blade, alger, lange grene på en

stor hæk og ukrudt… Og da vi afslutningsvis havde nydt Berits velsmagende lagkager, var der en, der sagde: ”Det
er da vist kun i Høve Valgmenighed, at
vi spiser lagkage til frokost!”
Generalforsamlingen, som vi måtte
aflyse i foråret, bliver afholdt efter
gudstjenesten den 30. august, hvor vi
kl. 12.15 indbyder til fællesspisning i
forsamlingshuset med efterfølgende
afholdelse af generalforsamlingen ca.
kl. 13.15 med dagsorden efter vedtægterne. Der er tilmelding til fællesspisningen til Tove Beierholm på telefon:
61716493 eller til Lis Toelberg på
mail: lis.toelberg@gmail.com senest
23. august.
Igen i år bliver der lejlighed til at
komme til rundvisning i kirken med

mulighed for at invitere sommerferiegæster med, når Bent og Lis Toelberg
fortæller om den folkelige bevægelse,
som både forsamlingshuset, skolestuen og kirken er udsprunget af. Hvis
Nikolai Wessel har mulighed for det,
vil han på trods af sin ferie også bidrage til fortællingen om valgmenigheden.
Det bliver ons. den 8. juli, ons. den 15.
juli, ons. den 22. juli og ons. den 29. juli
– alle dage imellem kl. 11.00 og 12.00.
Vi glæder os til at se både medlemmer
og ikke medlemmer – alle er hjerteligt
velkomne!
Vi ønsker jer alle en rigtig god og dejlig
sommer!
Venlig hilsen menighedsrådet

NYT FRA HAVREBJERG VALGMENIGHED
Marianne Højland Larsen

Nu er vi kommet i gang igen med gudstjenester, og det har glædet mange af
vores medlemmer og ikke mindst Nikolai og menighedsrådet.

ÅRSMØDE
Årsmødet, som skulle have været afholdt i april måned, måtte vi udsætte,
og det er nu vedtaget, at det holdes
søndag den 9. august i Havrebjerg
Valgmenighedskirke kl. 11:00. Vi har
gudstjeneste i kirken denne dag kl. 10
og derefter vil vi så holde årsmødet.
Hermed indkaldes til årsmøde for
Havrebjerg Valgmenighed i kirken
søndag, den 9. august kl. 11:00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2019
4. Indkomne forslag – senest 8
dage før til formand
5. Valg til menighedsrådet
6. Valg af revisor for 2 år
7. Eventuelt.

Menighedsrådet har et forslag til ændring af vedtægterne, så de er mere
tidssvarende.
Forslaget til vedtægterne vil blive
sendt ud til medlemmerne inden årsmødet.
Kirkekontingent
Vi har fået indbetaling af kirkekontingentet fra rigtig mange af jer, som
enten indbetaler ad 2 gange eller det
hele ad én gang. Det skal være indbetalt senest 1. april.
Husk at meddele adresseændring eller
mailadresse-ændring til os, også for de
unge mennesker, som flytter hjemme
fra. De skal betale bidrag til kirken når
de fylder 18 år. Mens de er under uddannelse, skal de kun betale 500 kr.
årligt, og først når de begynder at tjene
penge, skal de betale i henhold til deres indtægt, som er minimum 1,5 % af
årsindtægten.
Har du spørgsmål til kontingentet, kan
du rette henvendelse til Kassereren,
Lise Lundsgård Jensen, tlf. nr.:
23241272 eller mail: henningjensen@outlook.dk

Et spændende efterår i Havrebjerg.
Kulturdag, lørdag den 5. september.
Sogneforeningen i Havrebjerg arrangerer hvert 2. år en kulturdag første
lørdag i september, og der er Valgmenighedskirken altid med. I år er det
lørdag, den 5. september, og vi vil have
åben kirke denne dag, hvor vi kan
fortælle om kirkens virke og historie.
Høstgudstjeneste, søndag den 6.
september.
Vi har høstgudstjeneste i Havrebjerg
Valgmenighedskirke den 6. september
kl. 11 og efterfølgende kan vi spise
vores medbragte frokost i Høng hos
Marianne Højland, Borrevænget 7,
4270 Høng. Det er efterhånden blevet
en tradition, at vi samles efter gudstjenesten og får en hyggelig snak over

madpakken og synger et par sange fra
Højskolesangbogen.
Kunst og kirker lørdag og søndag,
den 7. og 8. november.
Havrebjerg Valgmenighed er i år med i
Kunst og kirker, som er blevet til i et
samarbejde mellem Slagelse Provsti og
Slagelse Turistforening. Det er 3. år i
træk, at det afholdes, og første gang, at
valgmenigheden er med. Det bliver
afholdt den 7. og 8. november, og her
vil 2 kunstnere, en skulptør og en billedkunstner, udstille deres værker i
kirken. Menighedsrådet og andre
hjælpere vil være til stede sammen
med kunstnerne, og de besøgende kan
få en fortælling om kirken. Begge dage
er der åbent mellem kl. 10 og 16.

VIEDE

BEGRAVEDE OG BISATTE

Knud Nielsen og
Birgitte Heilmann Nielsen

Ellen Margrethe Højland Petersen
Troels Harmundal

MØDER - OG
ARRANGEMENTER

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

Onsdag d. 8., 15., 22. og 29. juli er der åben kirke i Høve Valgmenighed mellem 1112. Alle er hjerteligt velkomne. Se omtale under ”Nyt fra Høve”.
Tirsdag, 18. august kl. 17-19 er der konfirmandindskrivning. Vi starter med en kort
gudstjeneste inden vi går over i forsamlingshuset og spiser sammen, derefter vil Nikolai fortælle om, hvad årets konfirmander kan forvente – og måske kommer der endda
en lille forsmag.
Tirsdag, 25. august, 27. oktober, 8. december kl. 17-19 er der ”kirkerødder”, kirke i
børnehøjde, vi starter med en andagt i Høve Valgmenighedskirke inden vi går over og
spiser sammen. Vi er færdige absolut senest kl. 19, garanteret før. Det koster 20 kr. pr.
voksen at spise med, børn er gratis.
Fra d. 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. december (den første tirsdag i
måneden) klokken 14-15.30 er der læsekreds. Vi vil læse ny eller klassisk litteratur og
tale om det sammen i plenum. Der er ingen krav om viden eller forkundskaber, alle
som er interesserede, er hjerteligt velkomne. Det vil være muligt i god tid inden mødet
i læsekredsen, at finde ud af hvilken bog, som læses, dette vil hurtigst muligt blive
skrevet i kalenderen på hjemmesiden.
26. september er der en aftenandagt med læsninger, meditation og en overraskelse,
ved årets konfirmander. Det vil være fra kl. 19-20, og efterfølgende vil præst og konfirmander gerne invitere på aftenkaffe i konfirmandstuen.
3-4 oktober er der årsmøde i foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i
Bovlund og Rødding. Mere information vil tilgå.
7-8. november 10-16 er der ”kunst og kirker”, her er Havrebjerg Valgmenighed vært
for to kunstnere (se omtale i bladet).

Det er muligt at holde sig orienteret på Facebook og på hjemmesiden, hvor der er en hele tiden opdateret kalender.

HVAD KAN VI SOM KIRKE LÆRE AF
CORONAEN?
Dette indlæg er tænkt som en refleksion fra mit sæde. Det er ikke facit – jeg
vil ikke påstå at det findes. Mens jeg
skriver det, ved jeg ikke hvor dette
indlæg ender. Dette, er mit forsøg på at
gøre status over, hvad Corona-krisen
har lært os som kirke – og i særdeleshed hvad den har lært mig som ny
præst.
Det kom som en overraskelse, da jeg d.
11. marts kom hjem fra en rigtig dejlig
koncert i Havrebjerg Valgmenighed, til
beskeden om, at hele landet – og således også landets kirker – var lukket
ned. D. 11. marts, var Coronaen kommet til Danmark, og vi havde i forvejen
så småt måtte vende os til, at vi skulle
holde to meters afstand, at vi skulle
have håndsprit på os det meste af tiden – og huske at bruge det – ligesom
vi skulle stoppe med at give hånd (for
nogle af os, var det næsten det sværeste at vende os til).
Dagen før, d. 10. marts, havde vi i Høve
Valgmenighed holdt en rigtig dejlig
sangaften, hvor vi nåede igennem ikke
færre end 15 af salmerne, som er i det
nyerhvervede salmebogstillæg ”100
salmer”. På trods af den gryende frygt,
for denne smitsomme og meget invassive sygdom, var der alligevel omkring
20 som var mødt op. Det kom altså for

nogle – inklusive mig selv - som en
overraskelse, at hele samfundet så
kontant blev lukket ned så hurtigt.
De kommende dage var fyldt med stor
usikkerhed. Manglende – og uklare –
retningsliner, gjorde det svært at
iværksætte nogle planer, men som
dagene gik, og der kom retningslinjer
fra biskopperne, blev det alligevel til
en form for hverdag.
Tidsperspektivet gjorde det dog svært.
Hvor længe talte vi om at være lukket
ned? Og kirken kan da ikke holde lukket i påsken! – eller hvad?
Det blev den nødt til. Som bekendt
varede lukningen af kirken helt frem
til det, som politikerne døbte: ”fase to”,
og dermed først sammen med bl.a.
skoler og efterskoler. I de første uger,
var det slående at se den iver, som der
blev arbejdet med, mestendels i landets folkekirker. Det var rørende at se,
de små produktioner ude fra landets
små kirker. Pludselig var menigheden
ikke længere kun begrænset til, dem
som selv søgte kirken ved højmessetid
– nu var menigheden hele internettet –
hele Facebook…

Eller var den. Som nogle af jer nok vil
vide, prøvede jeg i påsken at optage
nogle andagter. Grundet optage-fejl og
tekniske problemer, endte det med, at
nogle af filerne blev beskadiget, og det
var derfor kun en enkelt, som i sin
fulde længde nåede op. Det beklager
jeg selvfølgelig mange gange.
Og dog.
For en af de ting, som hurtigt stod mig
lysende klart var, at det blev en meget
præste-fikseret omgang, og var det
ikke netop en af de ting, som Luther
med reformationen gjorde oprør mod?
Var det ikke netop, at det var Ordet
som skulle lyde, det glædelige budskab
om opstandelsen, og at det ikke betød
noget, fra hvilken mund det kom?
Det var en erfaring at gøre sig. Noget af
det, som jeg også har brugt meget tid
på, er at tale i telefon. Jeg har selv prøvet at ringe meget rundt, men også
oplevet, at eg selv har fået flere opkald
end jeg plejer. Jeg takker for hvert
enkelt af dem, og min telefon er fortsat
åben, ligesom præstegården også er
det for fysisk besøg.
Cirka hvad der endte med at blive
midtvejs i lukningen, kunne jeg ikke
selv leve med isolationen mere. Det
blev simpelthen for meget, og i kalen-

deren – og på Facebook skrev jeg, at
jeg indtil vi igen måtte mødes, ugentligt ville sidde med en kande kaffe på
bænken i en time. Det er jeg glad for, at
I tog så godt imod, som I gjorde. Jeg er
glad for, at I valgte, at tage imod min
opfordring, og at I kom til kaffe, det
gav anledning til nogle rigtig gode
samtaler på bænken ude foran kirken
(og i takt med, at vi blev lidt mere modige også i forsamlingshuset).
Men for at vende tilbage til det
spørgsmål, som jeg stiller i overskriften. Hvad kan kirken lære af Coronakrisen? Kirken som helhed kan lære, at
der hvor mennesker er, vil kirken også
være. Evangeliet vil bryde frem og det
vil bryde igennem. På den ene eller
anden måde. Vi har lært, at der er
mange måder at være kirke på, men at
det ikke er alle måder, som er lige
gode. Forhåbentlig har vi også lært at
sætte pris fællesskabet. Ikke kun i
kirken, men overalt.
For er én ting blevet tydeligt, så må det
være, at vi som mennesker alt andet
lige er sociale væsner, hvis vi ikke
lever på hinanden, lever vi i hvert fald
af og med hinanden, i en sådan grad, at
det er værd at diskutere, om vi overhovedet er noget, uden vores næste.
Men der gemmer sig mange prædikener i den påstand. Så det må vi belyse
sammen henad vejen.

GUDSTJENESTER
AUGUST-NOVEMBER 2020

DATO
9/8

SØNDAGENS NAVN
9. søndag efter trinitatis

HØVE

HAVREBJERG
10

16/8
30/8

10.s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis

10
11

9

6/9

13. s. e. trinitatis

9

11

13/9
27/9

14 s. e. trinitatis
16. s. e. trinitatis

Udflugt (se omtale i bladet)
11
9

4/10

17 s. e. trinitatis

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i
Rødding.

25/10
1/11
22/11
29/11

20. s. e. trinitatis
Allehelgen
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

9
11
9
11

Årsmøde

Generalforsamling

Høst

Høst

11
9
11
9

