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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.  
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Det nære liv
I år er det som bekendt 500 år siden Martin Luther slog de 
95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en 
begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Der er 
skrevet og sagt meget om Luther og reformationens 
betydning for vores samfund, gudsforhold, for 
gudstjenesten, ja i det hele taget for vores syn på mange 
forskellige ting såsom hvordan vi opfatter arbejde, penge, 
staten osv. 
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Jeg synes dog ikke, at der har været talt så meget om det 
jeg mener er noget af det allermest væsentlige, som Luther 
mindede os om: nemlig at det almindelige (kedelige?) liv 
med dets pligter og ansvar over for de nærmeste er vores 
fornemmeste måde at ære og tjene Gud på. I sit skrift Om 
de gode gerninger skriver Luther at ”Det er i sandhed en 
rigtig kirke, ja et paradis, der hvor forældre tager sig af 
deres børn og af hinanden.”  

Luther fremhævede dette almindelige liv, ved at han i sin 
katekismus gav De ti bud en særlig plads. De ti bud havde 
ganske vist siden oldkirken spillet en vigtig rolle i 
kristendommen, men side om side med mange andre bud, 
formler og forskrifter såsom tidebønner, pilgrimsvandring, 
bedekranse, helgendyrkelse osv. Alt dette ville Luther 
rydde op i, for han mente, at der var for meget der fjernede 
blikket fra det væsentlige, nemlig ansvaret for det nære liv 
med børnene, ægtefællen og naboen og at disse dagligdags 
gerninger som den ene nabo kan gøre for den anden, 
simpelthen ikke nød nok anseelse. At en præst optræder i 
en flot messehagel eller at en lægmand ligger på knæ i 
kirken og beder hele dagen, det kaldes en prægtig gerning, 
skriver Luther i katekismen, men at en fattig pige passer et  
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lille barn og trofast gør, hvad hun har fået besked på, det 
regner ingen for noget.  

Luther mente, at De ti bud udtrykker alt det, Gud fordrer af 
et menneske. Alt det en kristen bør vide om, hvordan han 
skal behandle andre og tjene Gud. For så vidt mente Luther 
faktisk, at budene er ganske overkommelige. De er 
umiddelbart forståelige ”naturlige”. At det så kan 
diskuteres hvor nemt, det er at leve efter budene er en 
anden sag. Det kan jo være svært nok at elske sine 
nærmeste og undgå misundelse og strid mellem naboer.  
Afgørende var det, understregede Luther, at De ti bud giver 
enhver nok at gøre, lige der, hvor han eller hun er.  Vi 
behøver faktisk ikke gå ud og lede efter gode gerninger at 
gøre, og når vi da så ofte alligevel vil diskutere, hvem der 
er vores næste, da er det måske fordi vi forsøger at omgås 
det faktum, at der er rigeligt at se til derhjemme. Nej, Guds 
rige og hans bud, mente Luther, behøver vi såmænd ikke at 
søge i skyerne eller over jorden eller under jorden. Nej, 
Guds rige, Guds ord og hans bud til os er os ganske nære. 
De er ikke fjernt fra den daglige almindelige virkelighed.  

Det jævne liv der leves i kærlighed, pligt og ansvar.  Det liv,  
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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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umiddelbart forståelige ”naturlige”. At det så kan 
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hvor der ikke jages efter vidtløftige, selvopfundne 
menneskegerninger, men hvor et menneske lever det liv, 
med det ansvar, der blev det tildelt af Vorherre. Det liv hvor 
et menneske bruger de pund, der blev det givet. Det er, 
hvad en kristen bør stræbe efter. Det var det Luther 
mindede os om: at vi som Paulus siger et sted ikke skal 
tragte efter det høje, men holde os til det lave. Det nære. Og 
så er Guds rige midt iblandt os.  
/Nana Hauge  
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KALENDER 
Litteraturkreds i præstegården                                                                         
Litteraturkredsen mødes næste gang fredag den 3. 
november fra kl. 13.00- 15.00. Herefter torsdag den 
30. november som er sidste gang inden jul.  

Litteraturkredsen vil gerne have nye deltagere. Der 
kræves ingen særlige forudsætninger for at være 
med. Vi vælger i fællesskab, hvad vi skal læse.  
Henvend dig til Nana Hauge, hvis du vil være med, 
eller duk bare op. Sig det evt videre til din nabo. 
Der kræves ikke medlemskab af menighederne for 
at deltage. Alle er velkomne.  

Alle Helgen  
Vi markerer Alle helgens dag den 5. november i 
begge kirker. Gudstjeneste i Havrebjerg kl. 10.00 og 
i Høve kl. 19.00. Der vil være mulighed for at tænde 
lys for de døde ved begge gudstjenester. Kaffe 
efterfølgende.  
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Aftensang 
Torsdag den 23. november er der 
aftensangsgudstjeneste i Høve kl. 19.00.  
 
Foredrag: Udsendt med Røde Kors                                                                                
Mogens Aaby fra Røde kors i Slagelse fortæller om 
sit arbejde, herunder sine udsendelser til 
Aserbajdsjan, Kroatien, Bosnien-Hercegovina og 
Kosovo og sine oplevelser fra feltarbejdet i 
flygtningelejrene og CABAC (Children Affected By 
Armed Conflict) projekterne i Bosnien og Kosovo.                                                                
 
Onsdag den 29. november kl. 19.30 i Høve 
Marks forsamlingshus                                                                                                         
Entre 50 kr. Unge under 18 år gratis.                                                                      
Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes 
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Forsidebilledet: Balders død. 
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Pudsedag i Høve den 29. november kl. 9.00.  
 
Første søndag i advent den 3. december 
Gudstjeneste kl. 14.00 i Havrebjerg kl. 14.00.  
Herefter gløgg i forsamlingshuset og julefortælling 
ved Nana Hauge. 
 
I Høve er der gudstjeneste kl. 19.00 og 
efterfølgende er der gløgg og en højskolesang eller 
to i præstegården.  
 
De ni læsninger 
2. søndag i advent, den 10. december, synger vi 
julen ind ved den engelskinspirerede gudstjeneste 
De 9 læsninger.  Kl. 10.00 i Høve og kl. 14.00 i 
Havrebjerg. 
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Nytår 
Nytårsgudstjeneste søndag den 7. januar kl. 14.00 
på Liselund. Herefter champagne i stuerne.  
 
Kyndelmisse 4. februar  
Ved denne gamle lysfest, oprindeligt en fest for 
Marias renselse, spiller Monica Tønning cellomusik 
i kirken under gudstjenesterne. 
 

NYT 
Generalforsamling i Havrebjerg 
Indbydelse til generalforsamling i Havrebjerg 
valgmenighed sendes fremover på mail ligesom 
dato og dagsorden kommer til at stå i kirkebladet.  
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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 
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I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Husbesøg 
Besøg af præsten kan altid finde sted, blot man er 
venlig at anmode derom. Hvis man ønsker samtale 
med præsten i præstegården, kan dette også finde 
sted. Du kan henvende dig om alt. Der registreres 
ikke og føres ikke journal. Præsten har 
tavshedspligt 
 
Fridage                                                                                                                            
Jeg holder fri 25. – 27. november og 14. -16. januar.  
27. -28. januar er jeg i Ribe med konfirmanderne.  
Henvendelse i mit fravær kan ske til Tove 
Beierholm i Høve og Henning Ipsen i Havrebjerg. 
/Nana Hauge  
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Gudstjenester i 
november, 
december, 
januar og 
februar 

Høve  Havrebjerg 

5. november 
Alle helgens 
dag 

19.00 (kaffe) 10.00 

12. november 
22.s.e.t. 

9.30 (bemærk 
tidspunkt) 

11.00 

19. november 
23. s.e.t. 

Ingen 10.00 

23. november 
(torsdag) 

 

19.00 Aftensang 
(gudstjeneste med stilhed 
og lystænding) 

 

26. november 
s.s. i kirkeåret 

Ingen  Ingen  

3. december     
1. s. i advent 

19.00                                        
(gløgg i præstegården) 

14.00  
Adventsmøde 

10. december  
2. s. i advent 

9 læsninger 10.00 9 læsninger 17.00 
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17. december  
3. s. i advent 

11.00 9.00  

24. december 
Juleaften 

16.00 14.00 

25.december 
Juledag 

10.00  

26. december  
2. juledag 

 10.00 

7. januar                       
1. s. e. h.3.k. 

 

14.00  

Nytårsgudstjeneste på 
Liselund 

14.00  

Nytårsgudstjeneste 
på Liselund 

14. januar 
2.s.e.h.3.k. 

Ingen Ingen 

21. januar 
s.s.e.h.3.k. 

9.30 (bemærk 
tidspunkt) 

11.00 

28. januar 
septuagesima 

Ingen Ingen 

4. februar 
seksagesima 

Kyndelmisse                      
17.00 

Kyndelmisse   
14.00 (kaffe) 
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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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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. 21 23 68 66  
 
 
 
 
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42/61792765 
haugenana@hotmail.com. Træffes bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.  
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, Slagelse tlf. 58526226 
 
Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42 

Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74 
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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 

ADRESSER 


