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Om at tjene Gud

I en fortælling af den russiske forfatter Lev Tolstoj drager to bønder
på pilgrimsrejse til Det hellige land. For sådan vil de tjene Gud. Den
ene, Jelisei kommer aldrig til Jerusalem. For han støder ind i en
bondefamilie, der er ved at dø af sult. Han bruger alle sine penge på
at hjælpe dem på fode igen og vender så tilbage til sin egen landsby.
Uden penge. Og uden at have tjent Gud ved at besøge de hellige
steder. Jefim, den anden mand, når til Jerusalem. Han besøger alle de
helligste steder. Ved Herrens grav ser han ud over mængden af
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SIDEN
SIDST
Det
som ikke
var muligt for mennesker, det er muligt for
Gud.
Generalforsamling i Høve

Lars Westh orienterede om årets gang i kirken med særlig fokus på
de mange praktiske opgaver, der har været og som der forsat vil
være i 2016. GulvetBalders
i kapelletdød.
er blevet renoveret totalt. Det er nu
Forsidebilledet:
kirkemuren, der står for tur. Ligeledes skal der gøres noget i forhold
til friserne i kirken, hvor der er nogle fugtskader. Nationalmuseet
vurderer, at det vil beløbe sig til omkring 300.000, at få skaderne
udbedret. Der søges midler til reparationen i diverse fonde. Allerede
nedsat udvalg står for diverse ansøgninger. Ved provstesynet i
foråret 2015 roste provsten kirken og kirkegården for, at være pæn,
ren og velholdt, hvilket er et skulderklap til Berit og øvrige som
lægger meget arbejde i at holde kirken og kirkegården.

I Jesu navn. Amen.
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KALENDER
Det
som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for
Gud.
Sidste gudstjenester inden sommerferien
Søndag den 3. juli kl. 10.00 i Høve. Gudstjenesten holdes i det fri,
under den store bøg på kirkegården. Der er morgenmad i
præstegårdshaven Balders
kl. 9.00 død.
Forsidebilledet:
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Søndag den 3. juli kl. 19.00 i Havrebjerg. Kaffe efter gudstjenesten

Kulturdag i Havrebjerg den 3. september kl. 11.00
Morgensang ved Havrebjerg valgmenighedskirke. Nana Hauge og
forstander for Høng Landbrugshøjskole, Karl-Åge Hornshøj Poulsen
vælger sange fra højskolesangbogen. Kaffe og kage efterfølgende.
Kom og syng med.
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i at græde ligger også allerede
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Høstgudstjeneste
i Havrebjerg den 11. september kl. 11.00.
Medbragt mad spises efterfølgende hos Marianne Højland i Gierslev.
For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det
Adresse: Stensbjergvej 7, Gierslev.
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Koncert med The beautiful Loosers

IHøve
Jesuvalgmenighedskirke
navn. Amen.
søndag den 2. oktober kl. 19.00.

Kom og hør Leonard Cohens stemningsfulde sange smukt og enkelt
fortolket. The beautiful Loosers synger både kendte og mindre
kendte sange, fortæller om Cohens liv og fortolker sangenes
billedmættede lyrik. Der bydes på en forfriskning i kirken efter
koncerten. Gratis entre. Alle er velkomne!

Forsidebilledet: Balders død.

Sjællandske valgmenigheders efterårsmøde i Osted søndag den
9. oktober
Gudstjeneste, foredrag ved chefredaktør på Zetland, Lea Korsgaard.
Sangtime ved tidl. friskoleleder Per Krøis Kjærsgaard. Frokost, kaffe
og kage. Pris for arrangementet: 150 kr. Tilmelding senest d. 1.
oktober til Nana Hauge.
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For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det
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Forsidebilledet: Balders død.
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7. og
august
9.00 også allerede
(11.s.e.t)Du er salig, velsignet, når du sørger, græder,
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Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for
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11.00
Gud.
s. e.t.)

I Jesu navn. Amen.

23. oktober (22. Ingen
s.e.t.)
Forsidebilledet:
Balders død.
30. oktober (23.
s.e.t.)

Ingen

11.00

9.00
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ADRESSER
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
4200 Slagelse
Slagelse tlf.
tlf. 58526226
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
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,
20, 4200
4200 Slagelse
Slagelse tlf.
tlf. 58526226
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.
tlf. 58
58 19 64 74
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