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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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af 12 fattige og teknologisk tilbagestående distrikter, hvis 
funktion er at levere råstoffer og arbejdskraft til en 
dekadent og forlystelsessyg elite, der befinder sig i 
hovedstaden Capitol.  

Eliten regerer distrikterne ved hjælp af et terrorregime, 
der hvert år byder dem at stille med to ”sonere” til de 
såkaldte Hunger Games. Legene (Hunger Games) er en 
slags sci-fi gladiatorkampe, hvor 24 unge kæmper mod 
hinanden, indtil der er en overlevende tilbage. Legene er 
offerfester, der skal sikre freden og stabiliteten i Panem.  

Det uventede sker nu, da en ung pige, Katniss Everdeen 
fra et af yderdistrikterne frivilligt melder sig som soner 
for at skåne sin søster, der er udtrukket til at deltage i de 
blodige lege. Katniss vinder The Hunger Games, 
sammen med en ung mand fra sit eget distrikt, Peeta 
Melark. Men måden de vinder legene på er usædvanlig. 
For de overvinder i sidste ende døden i arenaen ved, at  
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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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de gensidigt insisterer på at ofre sig for hinanden, 
fremfor at kæmpe til døden. Det bliver således deres 
selvhengivende kærlighed – viljen til at give livet for den 
anden - der fører dem til sejr.  

Denne udsædvanlige sejr sætter noget i gang. Et oprør 
begynder at ulme blandt de undertrykte, for et håb er 
født. Håbet er født ved den selvhengivende kærlighed. Et 
håb om at vælte Capitol og om at stoppe de grusomme 
ofringer, der finder sted ved legene. Et håb om en anden 
verden. En mere retfærdig verden. Det er et håb, der er 
født og næret af de unges villighed til at gå i døden for at 
redde andres liv.  

Hvad enten det nu er tilsigtet eller ej, kan man ikke 
undgå at få associationer til de kristne martyrer, der 
båret af håbet om kødets opstandelse og Det evige liv, 
det håb de havde fået ved Ham, Jesus Kristus, der havde 
givet sit liv hen for mange, fik modet og styrken til at stå 
igennem forfølgelserne og lidelserne i de romerske 
arenaer og til at trodse den forgudelse af kejseren, som 
de blev påbudt som borgere i Romerriget. Ved disse ofre 
voksede og konsolideres kristendommen på paradoksal 
vis. Nogens offer blev til håb for mange. Og indgød mod  
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til at trodse overmagten. Hvis der er en Kristusfigur i 
filmene, udgøres den af Katniss og Peeta tilsammen. 
Katniss bliver det offerlam, der starter kampen for at 
stoppe yderligere ofringer. Peeta er den sagtmodige, den 
der igen og igen såres når han træder ind for Katniss og 
derved giver hende modet til at fortsætte. Katniss og 
Peeta er Panems Messias.  

Det er ikke sådan at forstå, at The Hunger Games udgør 
en direkte analogi til evangeliernes fortællinger om 
Kristus. Men det er heller ikke det afgørende. Det 
afgørende er, at filmene vidner om eller udtrykker det 
håb, vi mennesker har om en frelserskikkelse, der skal 
komme og befri os fra vor (selvforskyldte) elendighed og 
plage og bringe retfærdighed og fred til jorden. Et håb og 
en forventning, der siden tidernes morgen er kommet til 
udtryk i fortællinger og legender. Ikke bare i en fjern 
fortid men også i dag og nu i populærkulturens form. I 
en blockbuster som The Hunger Games, der går rent ind 
hos de helt unge. Disse erfaringer, som vi ser komme til 
udtryk i populærkulturen, er en god baggrund for at 
forkynde Kirkens Herre. Kristus. Det som vi aner og som 
kommer til udtryk i filmene, får liv, opfyldes i Ham. 
Han, som er det sande svar på vores fortvivlelse og  
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håbløshed. Vores længsel og higen efter fred og 
retfærdighed. En higen som mennesker har udtrykt 
gennem årtusinder gennem fortællinger om modige, 
selvopofrende frelserskikkelser. /Nana Hauge  
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KALENDER                                                           
Påske                                                                                                                 
Skærtorsdag er der aftengudstjeneste i Havrebjerg. Der er 
kaffe efter gudstjenesten. 
Langfredag spiller cellist Monica Tønning ved 
gudstjenesten i Høve.  
Konfirmation                                                                                       
Der er konfirmation den 3. april kl. 10.00 i Høve.  
Litteraturkreds i præstegården                                                            
Litteraturkredsen møde den 31. marts og sidste gang 
inden sommer den 28. april kl. 13-15.00. Første gang efter 
sommer er den 29.september. 
Foredragsforeningen:                                                                               
Mindernes dæmoni v/ Hans-Peter Tams                                
Som dansksindede sydslesvigere blev familien Tams 
deporteret til Polen i begyndelsen af 2. verdenskrig. 
Mindernes Dæmoner er fortællingen om de rædsler, de 
gennemgik, og om deres lange rejse tilbage til Slesvig. Det 
er også fortællingen om den styrke, som deres dybe og  
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urokkelige tro på Guds beskyttelse gav hele familien og 
især børnene, da disse pludselig stod helt alene.                                 
Tirsdag 26. april kl. 19.30 i forsamlingshuset.                               
Entré 50 kr. Børn under 18 år gratis. Tag kaffekurven 
med. Øl og vand kan købes.  

Rengøringsdag 11. maj kl. 9.00 i Høve.                                       
Vi mødes ved forsamlingshuset. 
Folkemøde i Høng, lørdag den 28. maj kl. 10.00-17.00               
Havrebjerg valgmenighed skal på folkemøde i år. I Høng. 
Kom og være med til at debattere blandt andet 
folkekirkens fremtid.  Der vil også være andre politiske 
debatter og omegnens foreninger vil være repræsenteret. 
Vil du være med til at hjælpe med noget omkring vores 
stand, da henvend til Nana Hauge. Program offentliggøres 
senere. Følg folkemødet på facebook. Søg på ”Folkemøde 
Kalundborg i Høng”. 

Skal du konfirmeres i 2017?                                                           
Der er indskrivnings- og informationsmøde i 
præstegården torsdag den 2. juni kl. 17.00. Giv gerne 
besked om, hvorvidt du kommer af hensyn til forplejning. 
Hvis du ikke kan komme den 2. juni, kan du skrive dig op 
ved at henvende dig til Nana Hauge.  
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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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De grundtvigske valg- og frimenigheders årsmøde i 
Ryslinge 4. -5. juni                                                                 
Foredrag med Mikael Böss, lektor på Aarhus Universitet, 
forfatter og samfundsdebattør: Det fortællingsløse 
samfund, generalforsamling, festmiddag, aftensang og 
aftenhygge, oplæsning ved Søren Ulrik  Thomsen, 
gudstjeneste, frokost. Se hele programmet på www. 
http://www.friegrundtvigske.dk eller i kirken find 
programmet i kirken.  
 
Pris inklusiv indkvartering på Ryslinge Høj- og 
Efterskole eller Vandrerhjem er 750 kr. og 
linnedpakke med håndklæde. For børn til og med 15 
år: 650 kr.  
Tilmeldingsfristen er mandag den 25. april og sker 
samtidigt med indbetaling af beløb via netbank til  
Ryslinge Høj- og Efterskoles konto i Danske Bank 
Reg.nr. 4692 Kontonr.: 4692501500  
(se i øvrigt nærmere på hjemmesiden eller henvend 
dig til Nana Hauge)  
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Kirkebil Høve.                                                                                                
Har du svært ved selv at komme til kirke, da henvend dig 
til mig, så vil jeg prøve at finde kørelejlighed.   /Nana 
Hauge 
Samtale/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 friweekend 30. april – 2.maj                                                   
og ferie fra den 23 – 30. maj.                                                                      
Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge eller Henning 
Ipsen.  
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Gudstjenester i 
marts, april, 
maj og juni  

Høve  Havrebjerg  

24. marts 
Skærtorsdag  

Ingen  19.00 (kaffe) 

 25. marts 
Langfredag  

10.00 (Monica 
Tønning spiller 
cello) 

Ingen  

27. marts 
Påskedag  

11.00 9.00 

3. april 
1.s.e.påske 

10.00 Konfirmation  Ingen  

10. april 2 s.e. 
påske  

9.00 11.00 

17. april 
3.s.e.påske 

11.00 9.00 

24. april 
4.s.e.påske 

9.00 11.00 

1. maj 5.s.e.påske Ingen  Ingen  
5. maj Kristi 
Himmelfartsdag 

10.00 Ingen  
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 Høve  Havrebjerg 

8. maj 6.s.e.påske Ingen 10.00 
15. maj Pinsedag 
 

9.00 11.00 

16. maj                         
2. pinsedag 

11.00 
Friluftsgudstjeneste i 
Boeslunde 

Ingen  

22. maj Trinitatis 
søndag 

Ingen  Ingen  

29. maj 1.s.e.trin  11.00 9.00 
5. juni 2.s.e.trin Årsmøde Ryslinge  Årsmøde Ryslinge  
12. juni 3.s.e.trin 9.00 11.00 
19. juni 4.s.e.trin 11.00 9.00 
26. juni 5.s.e.trin 9.00 11.00 
 3.juli 6.s.e.trin 10.00 Under bøgen 

Morgenmad i 
præstegårdshaven kl. 
9.00 

19.00 (kaffe) 
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er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  
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16. maj                         
2. pinsedag 

11.00 
Friluftsgudstjeneste i 
Boeslunde 

Ingen  

22. maj Trinitatis 
søndag 

Ingen  Ingen  

29. maj 1.s.e.trin  11.00 9.00 
5. juni 2.s.e.trin Årsmøde Ryslinge  Årsmøde Ryslinge  
12. juni 3.s.e.trin 9.00 11.00 
19. juni 4.s.e.trin 11.00 9.00 
26. juni 5.s.e.trin 9.00 11.00 
 3.juli 6.s.e.trin 10.00 Under bøgen 

Morgenmad i 
præstegårdshaven kl. 
9.00 

19.00 (kaffe) 
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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  


