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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.
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å rgang
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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.
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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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KALENDER
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Der kræves ikke medlemskab af menighederne for
Forsidebilledet: Balders død.
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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Entre 50 kr. Unge under 18 år gratis.
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De ni læsninger
Forsidebilledet: Balders død.
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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skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.
Nytå
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Det er deri livet ligger.
på Liselund. Herefter champagne i stuerne.

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.
Kyndelmisse
4. februar
Derfor skal vi ikke skamme os over at sørge og græde
Ved denne gamle lysfest, oprindeligt en fest for
længe. Vi skal frimodigt græde og sørge, for sådan elsker
Marias renselse, spiller Monica Tønning cellomusik
vi, og deri er livet. Derfor i at græde ligger også allerede
itrøsten.
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NYT
For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det
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dato og dagsorden kommer til at stå i kirkebladet.

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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Fridage
Det
som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for
Jeg holder fri 25. – 27. november og 14. -16. januar.
Gud.
27. -28. januar er jeg i Ribe med konfirmanderne.
Henvendelse i mit fravær kan ske til Tove
Forsidebilledet:
Balders
død.
Beierholm i Høve
og Henning
Ipsen i Havrebjerg.
/Nana Hauge

I Jesu navn. Amen.
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opstandelse fra de døde. Det håb, der kommer til jorden
3. december
19.00 i krybberummet. Han,
14.00
med
betlehemsbarnet
der kan
1. s. i advent
(gløgg i præstegå rden)
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21. januar
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1. s. e. h.3.k.
Nytå rsgudstjeneste på
Nytå rsgudstjeneste
Gud.
I Jesu navn. Amen.

14. januar
Ingen
2.s.e.h.3.k.
Forsidebilledet:
Balders død.
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