
 
 

 

 

 

 

NYTTER DET NOGET?                                                                          

I disse tider tales der utroligt meget om nytteværdi. Verdens vise og 

kloge hoveder har travlt med at vores anstrengelser ikke skal gå til 

spilde. Der skal helt være tydelige, målelige resultater af alt hvad vi 

foretager os. Det skal nytte noget! Tag nu Folkeskolen for eksempel.  

HØVE & HAVREBJERG 
VALGMENIGHEDER 

August – september- oktober – november 2015 
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Fra at være et ”fristed” i ordets oprindelige betydning (skole betyder 

fristed på græsk – at gå i skole var i antikken at være fritaget for 

såkaldt ”nyttigt arbejde”) er skolen nu blevet til et led i 

konkurrencestaten, hvortil den skal levere børn med de færdigheder 

og kompetencer, staten har brug for.                                                      

Selvfølgelig skal skolen udstyre børnene med den viden og de 

færdigheder, der er påkrævet for deres videre uddannelse, rolle på 

arbejdsmarkedet og i samfundet. Men skal det være dens 

hovedopgave? Det var det i hvert fald ikke tidligere. Ikke i samme 

grad.                                                                                                                         

K.E. Løgstrup advarede engang mod at reducere skolen og 

undervisning til »instrumenter« for et enkelt formål. Den skulle sigte 

bredere: Den skulle gøre børn og unge til håbefulde, frimodige 

mennesker. Det er bl.a. derfor, de undervises i litteratur, historie, 

kristendom, etik og kunst. Den tilværelsesoplysning, de får på den 

måde, kaldte Løgstrup for ”standhaftig”. Det kan godt være den slags 

skole ikke lige giver resultater, der kan aflæses på bundlinjen, men 

jeg synes den form for skole er en gavmild måde at holde skole på.  
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Også kristendommen og kirken skal nytte noget. Kristendommen 

skal garantere sammenhængskraft og værdier i samfundet. Men 

kristendommen gør sådan set ikke nytte. Der er ingen nytteværdi i 

evangeliet. Evangeliet lover os ikke, at vi kan få noget ud af det. 

Evangeliet beder os derimod om at sætte os selv til side og tjene 

næsten – ham eller hende, der står ved siden af os og kalder på 

omsorg og nærvær. Det betyder ikke, at evangeliet ikke er GODT for 

noget. For det er det. Der er ingen tvivl om, at der er masser af gode 

følgevirkninger af kristendommen; helligholdelsen af 

menneskelivet, åndsfrihed, demokrati osv. Man kan blot ikke 

argumentere for kristendommens sandhed ved at påpege dens 

gavnlighed for samfundsbevarelse, sammenhængskraft og sikring af 

livet her i verden. Ja, man kan slet ikke argumentere for 

kristendommens sandhed. Man må bøje sig for den eller lade være.  

Alt dette skal minde os om, at alle de unyttige, de mindste små, det 

korteste liv, det mest lidelsesfuldte liv, det mest uproduktive liv er 

dog et liv, der har ret til at være her. Og har krav på omsorg og 

respekt. Det skal minde os om, at et liv ikke er  
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mindre værdigt fordi det ikke er til nogen nytte. Evangeliet er, at den 

svages, den unyttiges ret til livet hævdes. Evangeliet fortæller os, at 

vi aldrig skal glemme, at vi ikke kan vurdere alting ud fra, om det gør 

nytte og viser resultater.  

/Nana Hauge 
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SIDEN SIDST  
 
Årsmøde Høve
Ved årsmødet i Høve den 15. marts blev flg. genvalgt til bestyrelsen: 
Lars West, Tove Beierholm, Aslaug Bugge. Idet Jørgen Friis ikke 
ønskede genvalg blev Lars Ellegaard indvalgt.  
                                                                                                                                 
Årsmøde Havrebjerg                                                                                                         
Ved årsmødet i Havrebjerg den 24. april blev flg genvalgt: Henning 
Ipsen, Henning Jensen og Marianne Højland for to år. Annette Kaa 
ønskede at udtræde. I stedet valgtes Lise Jensen for 1 år.  

KALENDER                                                                                                 
Radiogudstjeneste                                                                                                      
Husk - radiogudstjeneste den 9. august kl. 10.00 på Liselund. Kom i 
god tid så alle kan være på plads inden DR begynder at sende. 

Rengøringsdag i Havrebjerg fredag den 21/8 klokken 9.00 

Sommersangaften                                                                                                      
Traditionen tro indbyder Havrebjerg Valgmenighedskirke og 
Havrebjerg sognekirke til sommersangsaften. I år finder 
arrangementet sted den 23. august kl. 19.30 i Havrebjerg 
Valgmenighedskirke på Krænkerupvej 53. Årets musikalske gæst er 
harpespilleren Ditte Lykke Hansen. Der vil også være fællessang og 
efterfølgende serveres kaffe og kage. 
Vi glæder os til at se mange fra valgmenigheden, sognemenigheden 
og ikke mindst fra Havrebjerg landsby. 
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Udflugt til Sorø den 30. august                                                                                       
Vi starter med gudstjeneste i Klosterkirken kl. 10.00. Efter 
gudstjenesten får vi en rundvisning omkring kirken. Herefter spiser 
vi vores medbragte mad i Akademihaven. Efter frokost ser vi os om i 
haven, og vi besøger Sorø kunstmuseum. Kaffe og kage indtager vi 
på en cafe i området. Hjemkomst sidst på eftermiddagen. Transport 
foregår i egen bil. Vi vil forsøge at arrangere samkørsel. Hvis man 
har plads i bilen, eller hvis man ikke har mulighed for at køre selv - 
kontakt da Nana Hauge, som vil forsøge at koordinere.  Kaffe og kage 
betaler man selv. Tilmelding til turen på haugenana@hotmail.com 
eller tlf. 58186542. Senest 15. august.                                                                                        
 
Høstgudstjeneste                                                                                                                   
Vi holder høstgudstjeneste i Havrebjerg den 6. september kl. 11.00. 
Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad i haven hos 
Marianne Højland i Gierslev. Adr: Stensbjergvej 7, Høng. 
 
I Høve holder vi høstgudstjeneste den 13. september. Efter 
gudstjenesten er der hot-dogs i præstegårdshaven. Vi stiller også 
æblemostpressen op. Så tag dine æbler med, hvis du har nogen. 
Husk også flasker til at fylde saften på. Hotdogs koster 20 kr. Øl og 
vand kan købes.  
 
Sangaften i Præstegården den 9. september kl. 19.00-21.00                                            
Vi synger efterårets sange. Medbring selv kaffe og the. Vil nogen 
medbringe en kage ret da gerne henvendelse til Nana Hauge 
 
Konfirmandweekend den 26. -27. september                                              
Årets konfirmander er på lejr i Præstegården. De medvirker ved 
gudstjenesten i Høve søndag den 27. september. Kom og byd dem 
velkommen.  
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Litteraturkreds                                                                                                              
Vi starter den 24. september kl. 13.00 i Præstegården. Vi læser: Det 
store hus af Nicole Krauss. Flg. mødedatoer: 29. okt. og 26. nov. 
 
Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder.                                                
Den 4. oktober er der efterårsmøde i Stevns valgmenighed. 
Programmer ligger i kirken og på hjemmesiden.  
 
Grundtvigsk Forums årsmøde på Vartov 23. -24. oktober   
Programmet offentliggøres senere. 
 
Foredragsforeningen: Kvinders valgret – 100 år.                                            
Ved sygehuspræst Anna Boisen-Møller                                                                                     
den 28. oktober kl. 19.30                                                                                              
Jutta Bojsen-Møller var formand for Dansk Kvindesamfund omkring 
år 1900. Hun kæmpede for, at kvinder skulle have ret til at stemme 
til politiske valg. Hør beretningen om hende og kvinders kamp for 
stemmeret i Danmark. Fortalt af hendes oldebarn, Anna Boisen-
Møller. Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes: Entre: 50,-  
 
Fortælleaften i Præstegården 17. november kl. 19.00-21.00                                                        
Tidligere friskoleleder Anny Bakmand vil denne mørke 
novemberaften fortælle den alaskaeskimoiske myte Festens gave. Vi 
synger også et par (grønlandske?) sange. Medbring selv kaffe/the. 
Der serveres kage. 
 
Studiekreds                                                                                                           
Samtale ud fra en prædiken onsdag den 4. november kl.16.30 -18.30. 
Den pågældende prædiken kan fås ved henvendelse til Nana Hauge. 
Vi mødes hos Marianne Højland i Gierslev, Stensbjergvej 7, Høng. 
Man bedes tilmelde sig senest den 1.november. Alle er velkomne.  
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Kontakt evt Nana Hauge hvis du vil køre med fra Høve. Medbring 
gerne en ven eller bekendt. Tag også kaffekurven med.  
 
Allehelgen                                                                                                                          
Til Allehelgen tænder vi lys for årets døde og læser deres navne op i 
kirken i forbindelse med gudstjenesten.  I Høve mødes børn og 
andre interesserede inden gudstjenesten og skærer græskar.  Der 
serveres suppe. Vi mødes kl. 17.00.                                                                                                                 
 
Studiekreds om reformatoren Martin Luther 
Om et kristent menneskes frihed                                                                             
I anledning af det forestående reformationsjubilæum i 2017 – 500-
året for reformationen – afholder vi i Sct. Mikkels sogn i samarbejde 
med Kirke Stillinge - Hejninge sogne, Magleby - Ørslev - 
Holsteinborg sogne, Sorterup - Ottestrup - Kindertofte sogne og 
Høve og Havrebjerg valgmenigheder, tre aftener i efteråret, hvor vi 
fordyber os i en af Martin Luthers bøger. Vi læser den af omfang lille, 
men af indhold tunge bog om den kristne frihed: ”Om et kristent 
menneskes frihed” fra 1520.  
Alle interesserede er velkomne!  
 
Onsdag d. 23. september kl. 19 – 21 Pakhuset v/ Sct. Mikkels Kirke         
Onsdag d. 21. oktober kl. 19 – 21 do.                                                 
Onsdag d. 25. november kl. 19 – 21 do. 
 
Mvh. Morten Brøgger, Lise Flindt Hansen, Gitte Marie Rasmussen, 
Nana Hauge og Poul Damsgaard 
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LISELUND 

Sommermøde 10. -16. august                                                                    
Mød Suzanne Brøgger, Mikael Bøss, Erik Lindsø m.fl. Se programmet 
i kirken eller på www.liselund.dk  

Liselundseminar 4. -6. oktober                                                                        
Temaet er Krig, kamp og konkurrence. Mød bl.a. Kaare Dybvad, Ulla 
Morre Bidstrup, Nils Gunder Hansen m.fl. Programmer vil være at 
finde i kirken og på www.liselund.dk  
 

ANDET                                                                                 
Husbesøg                                                                                                                                 
Jeg kommer altid gerne på besøg, blot man er venlig at anmode 
derom. Der er også altid mulighed for samtale i præstegården. Jeg 
har tavshedspligt. /Nana Hauge 

Ferie og fridage                                                                                                                  
Jeg holder fri den 19. -21. september, 12. – 19. oktober og 21. -23. 
november. Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge eller Henning 
Ipsen. /Nana Hauge  
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Gudstjenester i 

august, september, 

oktober og 

november 

Høve  Havrebjerg 

15. august (NB 

lørdag) 

Liselund 9.30  

16. august  Ingen (der henvises til 

Liselund den 15. 

august) 

10.00  

23. august  10.00 Sommersangaften 

19.30 

6. september Ingen  11.00 (høst) 

13. september  11.00 (høst) Ingen  

20. september  Ingen  Ingen 

24. september (NB 

torsdag) 

 19.00  

 27. oktober  15.00 

(konfirmanderne 

medvirker) 

Ingen  

4. oktober 10.00 (Efterårsmøde 

på Stevns) 

10.00 (Efterårsmøde 

på Stevns) 

11. oktober  11.00 9.00 

10 
 



 
 

 

  Høve  Havrebjerg  

18. oktober  Ingen Ingen 

25. oktober  9.00 11.00 

1. november 

Allehelgensdag 

19.00 10.00 

8. november  9.00 11.00 

15. november  11.00 9.00 

22. november  Ingen  Ingen  

29. november                      

1. søndag i advent 

10.00 14.00 

Alle gudstjenester ved Nana Hauge  
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ADRESSER 
 
Havrebjerg Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 
Formand: Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev tlf. 56 48 42 77  
Kasserer og kirkeværge: Helga Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev 
                                              tlf. 56 48 42 77  
Graver: Leif Juhl tlf. 42 31 70 71 
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226  
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes bedst i 
dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
 Høve Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 
Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde tlf. 58 18 85 61  
Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,  
                  tlf. 58 14 10 20. Mail: aslaug@buggeclausen.dk 
Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,  
                  tlf. 58 14 04 55 /mobil 61 71 64 93 
Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose tlf. 58 18 87 66 –  
                 mobil 21 23 68 66  
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226  
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes bedst i 
dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
 
Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42: Træffes 
bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
 
 
Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74  
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