
 

 

 

 

 

 

 

 

”Naturen holdt pinsefest”… og Høve og Havrebjerg valgmenigheder 

valgte ny præst. Det blev Nana Hauge. 

Efter prøveprædiken 2. pinsedag i Høve og derefter i Havrebjerg, samt ikke 

mindst en timelang samtale med de to menighedsråd forelå der en klar 

indstilling. Medlemmerne – ca. 50 – mødtes på Liselund og bakkede 

énstemmigt op om valget af Nana Hauge. Se præsentation side 2 ff. 
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Præsentation af Nana Hauge  

Så blev det afgjort, hvem den nye præst for Høve og Havrebjerg 
valgmenigheder skulle være. Jeg er meget taknemmelig og beæret over, 
at valget faldt på mig. Det er jo ikke en lille arv, man skal løfte, når man 
skal være præst for to traditionsrige valgmenigheder, og jeg vil derfor 
gøre mit bedste for at varetage den op(gave), der er blevet givet mig. 

Jeg hedder Nana Hauge, jeg er 41 år og er født og 
opvokset i Århus. Jeg er teologisk kandidat fra Århus 
Universitet. I min studietid var jeg engageret i 
bestyrelsen i den grundtvigske foredragsforening, 
Studenterkredsen. Via Studenterkredsen kom jeg ind i 
arbejdsgruppen bag Liselundseminar, hvor jeg nu har 
siddet med de sidste 10 år.  

I 2004 flyttede jeg til København, hvor jeg bl.a. har arbejdet på 
Kristeligt Dagblads netredaktion, herunder med opbygning af siden 
www.kristendom.dk.  

De sidste 6 år har jeg været religionspædagogisk konsulent i Folke-
kirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. Her har jeg arbejdet med 
at skabe kontakt mellem kirke og skole gennem bl.a. at udarbejde og 
udbyde undervisningsmaterialer mm. til kristendomsfaget i Folkeskolen. 
De sidste 2,5 år har jeg også været præst i provstiet. Jeg skriver også 
artikler og anmeldelser til bl.a. Kristeligt Dagblad og Dansk 
Kirketidende, hvor jeg i en periode også skrev en fast klumme. Senest 
har jeg desuden medvirket i bogen ”Hvad skal jeg svare mit barn?” 
Bogen er tænkt som inspiration til forældre og bedsteforældre mhp. 
samtaler om liv, død, Gud og kristendom. 
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Jeg er gift med Bertel Lee jr. som er amerikaner, men har boet 20 år i 
Danmark. Bertel har norske bedsteforældre, der kom til USA i 30erne, 
og er derfor opvokset inden for Den lutherske kirke i USA. Bertel har sit 
eget lille import firma med en partner og 2 ansatte og er i øvrigt en habil 
selvlært (fritids)tømrer/snedker. 

Vi har to piger – Rebecca på 7,5 og Sarah på 3,5. Pigerne er døbt i 
Vartov Valgmenighed, hvor jeg også har været vikar for 
valgmenighedspræst Niels Grønkjær. Rebecca har gået på grundtvig-
koldsk friskole på Frederiksberg, så vi har på mange måder levet i 
friskole– og valgmenighedsverdenen i flere år. Det har vi været meget 
glade for, og derfor er vi også taknemmelige for, at Rebecca og Sarah 
kan fortsætte deres friskoleliv på Lille Egede Friskole. 

 

Vi er begge på mange måder vokset sammen med vores arbejde. Min 
mand som selvstændig og jeg som præst. Vores liv og familieliv er 
derfor meget præget af, at der ikke er en markant grænse mellem arbejde 
og fritid. Det trives vi med, for vi er begge så heldige, at arbejde med det 
vi interesserer os allermest for. For mit eget vedkommende er det altså  
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teologi, men også kunst, litteratur og politik og ikke mindst teologiens 
møde hermed. MEN når det er sagt, kan vi også godt lide: at have 
gæster, læse og snakke, lave mad og tage på både natur- og kultur-ture.  

Mit virke som både præst og underviser bærer præg af den tanke, at 
menneskelivet er et under og en gave. En af kirken og kristendommens 
vigtige opgaver, mener jeg, er nu at fremme menneskets muligheder for 
sammen at fundere over denne tilværelsens under- og gavekarakter. En 
opgave kirken og kristendommen i øvrigt har tilfælles med skolen.  

Centralt for mig er også fællesskabet omkring det levende ord. Guds ord 
er nemlig et levende nutidigt ord, som vi alle kan opleve, når vi sammen 
bekender det ved trosbekendelsen og ved den fælles salmesang, hvor vi i 
grunden selv gør ordet nutidigt ved at synge det. 

Mennesket lever jo af Guds ord, som Grundtvig siger, og Guds ord 
skaber, hvad det nævner, eller Gud kalder på det, der ikke er til, så det 
bliver til. Gud formidles og formidler sig altså gennem ord, gennem 
sproget. Og derfor finder menneskets relation til Gud også sted gennem 
det ord af Gud, som mennesket hører. Troen kommer af det, der høres, 
som Paulus formulerer det i et af sine breve. 

Det er egentlig slet ikke så underligt, at en relation kan finde sted 
gennem det at høre. Hvis man undersøger ordene til-høre eller sam-
hørighed, ser man jo, at der er en sproglig sammenhæng mellem det at 
stå i en relation og så det at lytte, høre.  

Nu kunne man måske så forfalde til at tro, at det med at høre, kun angår 
intellektet, men i Bibelen angår det hørte ord ikke kun intellektet. Ordet 
bliver jo netop til kød i mennesket Jesus Kristus. Ordet angår derfor hele 
mennesket: øret, forstanden, øjet og hjertet, for ”ordet er dig nær, i din 
mund og dit hjerte” (Rom 10,8).  
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Endelig er Ordet i vor mund – som Grundtvig siger det – lys for alle 
sjæle. Derved mener han nok, at ordet er stærkt. Med ord giver vi 
verden, hinanden og os selv betydning.  

Mit håb er det derfor, at vi sammen kan arbejde for gode betingelser for 
med ord at kaste lys over tilværelsen ved både gudstjenester, samtaler, 
højskoledage, foredrag, udflugter, koncerter og sang og i det hele taget 
have åndeligt udsyn til verden.  

Nu glæder jeg - og min familie - os til at kommer på plads i 
præstegården og til at møde jer alle sammen; ved gudstjenesterne i 
kirkerne, på skolen, i forsamlingshuset og præstegården, og hvor vi 
ellers kan finde på det.  

/Nana Hauge 

Nana Hauge er ansat pr. 1. august og flytter sammen med sin familie 
ind i præsteboligen i løbet af juli.  

 
 
Konfirmandindskrivning i Præstegården 

onsdag den 21. august kl. 19.30. 
Der vil være konfirmandindskrivning i 

Præstegården i Høve. Her mødes 

konfirmander og forældre til information om 

vinterens konfirmandundervisning. Nana 

glæder sig til at møde jer alle. Af hensyn til 

kaffebrygning, vil hun gerne have, at I 

tilmelder jer efter den 1. august på telefon 58 

18 65 42.  
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Takkebrev fra Iben  

TUSIND TAK for den fine afsked, I gav mig den 28. april. Den var jeg meget rørt 

over og tænker tilbage på med glæde: en dag helt efter mit hjerte. Det flotte 

fad har fået ærespladsen på spisebordet, så det nyder jeg at se på hver dag. 

Nu har jeg jo kun en stue og ikke nogen spisekrog i køkkenet (møblerne er sat 

ud på terrassen og hjørnet fyldt op med tomme flyttekasser) - så jeg ser det 

hver dag og kan fryde mig over den "søgende kvinde" og tænke, at det er jo 

mig! 

Tiden hernede bare løber i øjeblikket, den ene dag tager den anden. Hver 

ledig stund har været brugt på at sætte ting på plads og gøre lejligheden her 

på Calle Maestra Aspiazu til et hjem. For som Lars Saabye Christensen skriver i 

"Halvbroderen": et menneske er ikke et menneske uden et sted. Der mangler 

nu kun ganske få kasser at få styr på - og så billeder og loftlamper. Det er rart. 

De sidste uger i Danmark var lidt hjemløse for mit vedkommende, også de 

første dage i Fuengirola - for ikke at sige meget! Men nu står planterne på 

terrassen, tøjet er i skabene, møbler og tæpper er på plads og reolerne fyldt 

med bøger. Så nu begynder det da at ligne noget. Min spanske mobiltelefon er 

blevet brugelig, internettet kører osv. - alle de der små ting, man har gjort sig 

afhængig af - og det er der noget beroligende ved, når nu der er 3000 km. til 

gode, gamle, velkendte Vestsjælland, hvor alting bare fungerede. 

Margrethekirken er et miniDanmark! Det er sin egen lille verden, folk kender 

hinanden, og der bliver sludret. Mange står for at skulle til Danmark på ferie, 

en del er allerede taget af sted. Der er også en pæn flok, der rent faktisk 

flytter herfra lige nu og opgiver deres status som resident. I hvert fald for en 

periode. De spanske myndigheder gør det ikke så nemt at være 

udlandsdansker for tiden. 
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Indsættelsen var meget festlig, kirken var stuvende fuld, og det gik heldigvis 

godt med prædiken, så nu har jeg haft min debut. 

Ved kirken er der en dygtig canadisk organist, Richard, gift med en polak, der 

spiller i Malagas symfoniorkester. Han opførte nærmest en lille minikoncert, 

så der blev klappet! Det gør han efter sigende hver søndag. Til gengæld gider 

han ikke have, at folk snakker, mens han spiller! 

På søndag venter der så en konfirmation - igen, igen. Vi havde generalprøve i 

dag, og de unge mennesker mødte op med mor og en flok søskende, så det 

var ganske hyggeligt. Men det bliver nu lidt mærkeligt at konfirmere nogen, 

man slet ikke kender i forvejen... 

Alt i byen forekommer stadigvæk helt, helt nyt. Jeg har ikke været så meget 

rundt og kigge selv, men i dag har jeg da været ude at køre alene og kom 

helskindet hjem igen. Spanierne har deres helt egne trafikregler: ingen grund 

til at bruge blinklyset for meget, så når vi ligger og kører i byens utallige 

rundkørsler, er det altid spændende at se, hvor de har tænkt sig at bevæge sig 

hen ad. De kan også finde på pludselig at holde stille - ikke i rundkørslen men 

på et gadehjørne - uden at have givet nogen form for tegn, og så må man se at 

liste uden om, hvis man altså kan for modkørende. Her er ikke så brede gader, 

at det gør noget. Men lige så mange trafikkanter, som hvis det havde været på 

H. C. Andersen Boulevard. Heldigvis er de flinke og hensynsfulde. Selv om man 

dummer sig, får man ikke revet hovedet af... 

I overmorgen kommer så de første gæster fra Danmark herned, min gamle 

studiekammerat og veninde, Merete og hendes mand Henrik.  Vejret er 

strålende, 28 grader var der i dag, så nu må badesæsonen vel snart begynde. 

Hils omkring jer og hav det rigtig godt. Mange solfyldte hilsener fra Iben. 
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SENESTE NYT 

Hvis du har brug for kirkelige handlinger indtil 1. august. 
Hvis du har brug for kirkelige handlinger indtil Nana starter den 1. august, 

kan du kontakte enten Henning Ipsen tlf. 56 48 42 77 eller Aslaug Bugge tlf. 

58 14 10 20. 

 

Bestyrelsesvalg 

Der har været generalforsamling i begge menigheder. 

I Havrebjerg Valgmenighed var der genvalg til Henning Ipsen og Henning 

Jensen for to år. Birgit Kjeldsen ønskede kun valg for 1 år og Marianne Højland 

blev valgt som suppleant. Michael Tønning fortsætter som revisor. 

 

I Høve Valgmenighed blev Anny Bakmand fra Skælskør valgt ind. Vi byder 

velkommen til hende. Lars Westh, Tove Beierholm og Aslaug Bugge blev 

genvalgt. Erik Ellegaard blev genvalgt som bilagskontrollant. Igen i år, blev 

Jørgen Friis valgt til suppleant. Da vi stadig mangler et medlem i bestyrelsen, 

er Jørgen indtrådt i bestyrelsen. Der er stadig en ledig plads – så hvis nogen 

har lyst til arbejdet, vil de være hjerteligt velkommen! 
 

Opfordring 

I forbindelse med ændringerne af prøveprædikerne, var det fint, at vi havde 

mange af jeres mailadresser. Det vil være fint at have flere! Hvis du er 

interesseret i nyhedsbreve, så send din mailadresse til Aslaug Bugge på 

aslaug@buggeclausen.dk. HVIS du vil have kirkebladet på mail, skal du skrive 

det i mailen, ellers får du bare nyhedsbreve. 

 

Lejlighed udlejes på Høve Mark 
Graverboligen i forsamlingshuset er nyistandsat og klar til at blive lejet ud. 

Hvis I kender nogen, der er boligsøgende og interesseret i at flytte på landet i 

smukke omgivelser til en meget rimelig husleje, hører vi gerne fra jer. Kontakt 

Tove Beierholm på tlf. 6171 6493. 
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DET SKER I HØVE OG HAVREBJERG 
 

PRÆSTEINDSÆTTELSE 
Den 11. august bliver Nana Hauge indsat i begge menigheder. Det er provst 

Ernst Otto Diderichsen fra Skælskør Provsti, der står for indsættelsen. 

Havrebjerg Valgmenighedskirke kl. 10.00. Bagefter en let servering. 

Høve Valgmenighedskirke kl. 15.00. Efter indsættelsen inviterer 

menighedsrådet på kaffebord i forsamlingshuset.  

Vi håber, at rigtigt mange kommer. Nana glæder sig til at møde jer alle! 

Menighedsrådene 

 

ANDRE TING 

Kirkeskat i Høve 
Jeg har fået nogle spørgsmål om kirkeskatten, efter at vi har indført PBS. 

Vi har tidligere fået ønsker om automatisk opkrævning af kirkeskat, fordi nogle 

medlemmer synes, det er vanskeligt at beregne det selv.  

Samtidigt har vi nu et bogføringsprogram med et medlemskartotek indbygget, 

hvor det gør alting nemmere for kassereren at opkræve via PBS, fordi det 

både gør opkrævningsprocessen og bogføringen af indbetalingerne meget 

hurtigere. 

For at kunne beregne kirkeskatten, skal jeg have den skattepligtige indkomst 

for året før. Hvis jeg har et samtykke, kan jeg få beløbet fra SKAT i løbet af 

aug./sept. måned, når de sidste selvangivelser er afleveret til SKAT i juli. Jeg vil 

så kunne beregne kirkeskatten og sende en endelig opkrævning (fratrukket 

det allerede betalte beløb i april eller juni) i september/oktober. For de af jer, 

der ønsker det, kan I tilmelde jer til automatisk opkrævning via PBS. Det gøres 

på 3 forskellige måder: via netbank, via banken eller ved at sende kontonum-

mer og bankens registreringsnummer til mig, så tilmelder jeg. Hvis ikke I 

ønsker automatisk opkrævning, betaler I bare girokortet som I plejer.For jer, 

der ikke har givet samtykke, skal I stadig selv beregne kirkeskatten og betale 

det korrekte beløb via girokortet.  

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I stadig er i tvivl om noget.        Aslaug 
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Arrangementer m.m. 
 

Søndag d 7. juli kl. 10 i Høve Valgmenighed: Gudstjeneste under bøgen. 

Friluftsgudstjeneste på græsplænen. For de morgenfriske er der kaffe og 

morgenbrød kl. 9. 
 

Kirkerengøring i Havrebjerg lørdag den 3. august kl. 9 

Hjælpende hænder er meget velkomne, så kirken er fin til indsættelsen. 
 

Søndag den 11. august i Havrebjerg, kl. 19.30: Sommersangaften 
Monica Tønning står for den musikalske del. Kaffebord bagefter. 
 

Søndag d. 25. aug. 9.00 gudstjeneste på Liselund ved Karen Marie Ravn 

Efterfølgende kan man vælge foredrag 10.30 v. Niels Gunder Hansen. 60 kr. 
 

Grundtvigs fødselsdag fejres på Liselund den 8. september. 
Vi har sagt ja til at stå som arrangører af Grundtvigs fødselsdag på Liselund, 

fordi Vibeke Hein er ude at rejse.  Programmet er følgende: 

14.30 Gudstjeneste ved Nana Hauge. Derefter kaffebord og foredrag.   

Mere herom senere, deriblandt pris. 
 

Høstgudstjeneste søndag 15. september for begge menigheder i Høve. 

Nana og hendes mand vil byde på grill i haven efter gudstjenesten. 
 

Den 6. oktober: Efterårsmøde for de sjællandske valgmenigheder 
I år er det vores tur til at arrangere efterårsmødet. Programmet er:  

Kl. 10 Gudstjeneste på Liselund v. Nana Hauge.  

11.30 Frokost   12.30 Musikalsk indslag  

13.45 Foredrag ved Eberhard Harbsmeier, rektor, Løgumkloster:  

Skyld og forsoning - både i politik og religion. 

Efter foredraget kaffe og farvel. Pris 250.  

Tilmelding senest 25. september til Nana Hauge eller Henning Ipsen. Betaling 

til konto 2204 3415761855 senest den 3.oktober.
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GUDSTJENESTER I  

JUNI, JULI OG AUGUST    HAVREBJERG                      HØVE 

Søndag den 23.juni 

4. søndag efter trinitatis  

10.00 Lund Sørensen Ingen 

Søndag den 30. juni 

5. søndag efter trinitatis 

Ingen Ingen 

Søndag den 7. juli 

6. søndag efter trinitatis  

Ingen 10.00: Gudstjeneste 

Under bøgen – Carl Lock 

Søndag den 14. juli 

7. søndag efter trinitatis 

Ingen Ingen 

Søndag den 21. juli 

8. søndag efter trinitatis 

Ingen Ingen 

Søndag den 28. juli 

9. søndag efter trinitatis 

Ingen Ingen 

Søndag den 4. august 

10. søndag efter trinitatis 

Ingen Ingen 

Søndag den 11. august 

11. søndag efter trinitatis 

10.00 Indsættelse af 

Nana Hauge 

15.00: Indsættelse af 

Nana Hauge 

Søndag den 18. august 

12. søndag efter trinitatis 

10.00 Liselund  

– Holger Jepsen 

10.00 Liselund  

– Holger Jepsen 

Søndag den 25. august 

13. søndag efter trinitatis 

9.00 Liselund 

Karen Marie Ravn 

9.00 Liselund 

Karen Marie Ravn 

Søndag den 1. september 

14. søndag efter trinitatis  

9.00: Nana Hauge 11.00: Nana Hauge 

Søndag den 8. september 

15. søndag efter trinitatis 

14.30 Liselund 

Nana Hauge 

14.30 Liselund 

Nana Hauge 

Søndag den 15. september, 

16. søndag efter trinitatis 

Høstgudstjeneste m. gril – 

se Høve 

11.00 Nana Hauge 

Høstgudstjeneste 

Søndag den 22. september, 

17. søndag efter trinitatis 

Ingen Ingen 

Søndag den 29. september, 

18. søndag efter trinitatis 

11.00 Nana Hauge 9.00 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 

Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42  

Organist: Simon Søvndal, Akacievej 6, 4200 Slagelse, simon@soevndal.com  

– kun til 1. juli 

                  

 

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  

Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42  

Organist: Simon Søvndal, Akacievej6, 4200 Slagelse, simon@soevndal.com 

– kun til 1. juli 

 

Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42  

Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74  


