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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.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
DET ENDER GODT! 

Mens jeg venter på foråret læser jeg Laurabøgerne. Det har jeg gjort 
hvert år siden jeg var 12-13 år. Jeg har også læst dem med mine 
døtre. Jeg har læst dem forfra og bagfra. På dansk og på engelsk. Jeg 
har genfortalt dem og jeg har læst de uredigerede skitser som er 
forlægget til bøgerne og som udkom for et par år siden. 

 

 

HØVE & HAVREBJERG 
VALGMENIGHEDER 

Marts, april, maj, juni 2017 
54. årgang nr. 1 
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Seriens bedste bind er Den lange vinter. I dette bind har familien 
Ingalls efter mange strabadser i det vilde vesten, hvor de har forsøgt 
sig som nybyggere i de relativt ubeboede præriestater, slået sig ned i 
Dakota. 

Forinden har familien krydset floder og endeløse prærier i en 
skrøbelig prærievogn. De har boet i jordhuler, oplevet fejlslagen høst, 
alvorlig sygdom, gæld og lunefuldt vejr. I Dakota har de fundet sig en 
nybyggerlod. Men naturen i Dakota er grum. 

Familien – ja hele det lille nybyggersamfund sner inde i 7 måneder. 
Snestormene starter i oktober og først langt ud på foråret i april, 
begynder det at tø, så der igen kan komme tog med mad og brændsel 
ud på prærien.  

I al den tid toget ikke kan komme igennem snedriverne må Laura og 
hendes familie krybe sammen i køkkenet omkring komfuret og leve 
af brød. For maden slipper gradvist op. Melet må de selv male på en 
kaffekværn af de korn, de efterhånden har meget lidt tilovers af. Til 
brændsel må de vride briketter af det hø, som Far Charles og Laura 
heldigvis fik stakket rigeligt af i eftersommeren.  

Der er nok af grunde til at miste modet i løbet af denne lange vinter, 
hvor der ikke er andet end kulde, mørke og arbejde og groft brød og 
evig blæst. Det føles til sidst som om vinteren aldrig vil få en ende. 
Da snestormene stadig raser i april måned, har Laura næsten glemt, 
at det nogensinde har været sommer. Stormen raser uden for, mens  
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Laura og far Charles, hver dag sidder og vrider briketter af hø indtil 
deres fingre er er valne og hævede.  

Der, hvor alting nu synes allermest håbløst, siger far Charles 
pludselig: ”Den kan ikke slå os”. ”Kan den ikke far?” siger Laura sløvt. 
”Nej – den er nødt til at forsvinde en dag og det er vi ikke. Den kan 
ikke slå os. Vi giver ikke op.” 
”Så følte Laura en varme indvendig. Den var ganske spæd, men den 
var stærk. Den var der hele tiden som et ganske lille lys i mørket, den 
brændte med en spæd flamme, men ingen storm kunne få den til at 
flakke, fordi den ikke ville give op”. Familien overlever. De giver ikke 
op. Snestormene forsvinder. Toget kommer frem. Det bliver forår. 
Efter Den lange vinter bliver Laura uddannet til lærerinde. 
I 1885 gifter Laura sig med Almanzo Wilder. Med deres ægteskab er 
den officielle historie om nybyggerpigen Laura slut. 

Sammen fik Laura og Almanzo datteren Rose Wilder Lane, der 
senere blev forfatter og journalist, samt en unavngiven søn, der døde 
som spæd. Ægteskabets første år var præget af ulykker, som 
kulminerede med økonomisk ruin, efter at en usædvanlig lang 
tørkeperiode ødelagde høsten syv år i træk.  

Efter at deres gård brænder ned må Laura og Almanzo forlade deres 
jord, De begiver sig i prærievogn mod Mansfield, Missouri, og køber 
en gård, Rocky Ridge Farm, hvor de boede resten af deres liv.  

Ser vi nøgternt på Lauras historie, som den er skildret ovenfor – er 
det så en tragedie? I grunden ja. Men hvorfor er det så stadig  
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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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Opbyggelig, god (børne)litteratur? For det er det.  Jo, det er fordi 
bøgerne er en fortælling om, at der er en vej at gå. Selv gennem ørk 
og øde egne. Gennem det store vilde land mod vest. Det er 
fortællinger om tørt land, der bliver til slette. For på trods af græs, 
der tørrer ind og på trods af blomster, der visner og afgrøder der 
ædes op af græshopper og ildkugler, da er der ingen tvivl om, at der 
af mørke skinner lys, at man nok er fortvivlet, men ikke tvivlrådig. 
Det ender godt og efter vinter kommer vår!  

Så tragedierne på trods er bøgerne tekster, der bekræfter 
barnet/læseren i, at nok er der død og mørke og kulde, men man kan 
leve i det. For der er også sammenhold, kærlighed og selvopofrelse 
og alt står i far Charles OG GUD FADERS hånd. Der er nok vilde og 
farlige kræfter, der truer uden for. Der er glubske ulve, farlige bjørne, 
vilde indianere, snestorme, ildkugler og uciviliserede nybyggere. 
Men Far Charles holder ulvene fra døren, han overlever snestorme 
alene i huler. Han nedkæmper bjørne og forhandler med indianere 
og vrede jernbanearbejdere. Når far støber kugler til sit gevær, er det 
Laura og Marys opgave at holde øje med om far gør noget forkert. 
Men far gør aldrig noget forkert! Han har en historie og en sang til 
enhver situation – også når modet mistes.  
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Far ved altid råd! som er overskriften på et af kapitlerne i Den lange 
vinter. Det er det kapitel, hvor det sidste forråd er sluppet op, men 
hvor far Charles finder korn hos naboerne i et skjult depot.  

Ja, alt står i (Guds) faderhånd. Og glæden ved livet, troen på at det er 
værd at leve, og tilliden til Guds gode forsyn, er intakt hele 
fortællingen igennem. 

Og sådan skal det være, for den, der fortæller et barn, eller en voksen 
for den sags skyld, at verden ikke er til at leve i, er en nidding som 
K.E.. Løgstrup sagde det.  

(Let redigeret version af klumme bragt i Dansk kirketidende) 

/Nana Hauge  
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Frivillige søges! 
Jeg kunne ind imellem bruge praktisk hjælp til 
konfirmandarrangementer især. Det drejer sig om et par gange eller 
tre om året. Kan du hjælpe bare en gang om året er det velkomment.  
/Nana Hauge 
 

REFORMATIONSÅR 2017                               
Studiedag om Luther og reformationen                                                  
Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 9 – 15 i Pakhuset, Rosengade 4, 4200 
Slagelse                                                                                                                        
 
I anledning af 500-året for reformationen 2017 sætter en gruppe af 
provstiets præster fokus på et vigtigt pædagogisk produkt deraf, 
nemlig Luthers katekismus. Korte oplæg ved Nana Hauge, Gitte 
Rasmussen, Poul Damsgaard, Lise Flindt Hansen og Morten Brøgger 
Diskussion / samtale / samvær/ salmer og sange/ frokost og kaffe  

Deltagelse er gratis. Frokost/kaffe/øl & vand kan tilkøbes. Pris for 
frokost + kaffe/te: kr. 100,- / person – kræver tilmelding til 
kirkekontoret senest tirsdag den 14. marts på tlf. 58 52 05 11.  

(Vil du gerne med, men kan ikke køre selv, kan jeg sørge for kørsel. 
Henvend dig på tlf. eller mail. / Nana Hauge) 

KALENDER                                                      
Fødselsdag                                                                                                                 
Husk menighedernes fødselsdag søndag den 26. februar på Liselund 
kl. 14.00. Gudstjeneste, sang, musik, fortælling. 
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Aftensangsgudstjeneste torsdag den 16. marts kl. 19.00 i Høve 
Kort gudstjeneste med stilhed, lystænding, sang og altergang. 
 
Generalforsamling i Høve søndag den 26. marts  
Frokost i forsamlingshuset efter gudstjenesten. Herefter 
generalforsamling. Tilmelding til spisning til Nana Hauge. 
 
Litteraturkredsen 
At læse sammen med andre hitter. Over hele Danmark mødes folk og 
taler sammen, om det de læser.  Sådan har man gjort i de danske 
præstegårde de sidste 100 år, og det gør vi også i præstegården på 
Høve Mark. Litteraturkredsen mødes næste gang torsdag den 23/2. 
Herefter den torsdag den 30/3 og torsdag den 27/4. Alle dage kl. 
13.00-15.00. 
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. Alle er velkomne.  
 
Skærtorsdag  
Aftengudstjeneste i Høve kl. 19.00. Laurits Dahl som til dagligt 
uddanner sig på Slagelse MGK medvirker med stemningsfuld musik 
på bratsch. Kaffe. 
 
Konfirmation 
Søndag den 23. april kl. 10.00 er der konfirmation i Høve 
valgmenighedskirke.  
 
Årsmøde i Havrebjerg Valgmenighed 
Onsdag den 19. april kl. 19.30 på Liselund. Efter 
generalforsamlingen taler Nana Hauge under titlen: Hvad skal vi 
med Det gamle testamente  
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8

 

8 
 

 
 
 
Folkemøde i Høng, lørdag den 27. maj 
Havrebjerg valgmenighed er igen med på folkemødet i Høng og 
arrangerer blandt andet en debat om forholdet mellem stat og kirke.  
Nærmere program følger. Følg med i dagspressen og på folkemødets 
facebookside. 

Rengøringsdag i Høve                                                                                    
Onsdag den 17. maj kl. 9.00 

Valg- og frimenighedernes årsmøde på Mors, lørdag– søndag 
den 20. – 21 maj.  Mød bla. højskoleforstander Simon Axø, Den 
danske salmeduo. Samvær med andre menigheder.  Se hele 
programmet i kirken.                                                                                                                      
 
Sidste gudstjenester inden sommerferien 
Søndag den 2. juli: I Høve fejrer vi gudstjeneste under bøgen kl. 
10.00. For de morgenfriske er der morgenmad kl. 9.00 i 
Præstegårdshaven 
I Havrebjerg er der gudstjeneste kl. 19.00. Herefter kaffe og kage.  
 
Valgmenighedernes gudstjenester og 
arrangementer er åbne for ALLE.  
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Kommende arrangementer 
 
Udflugt                                                                                                               
Søndag den 27. august Sensommerudflugten går i år til Køge hvor vi 
skal besøge 
KØS og blandt andet se skitserne til Bjørn Nørgaards gobeliner.  
Mere herom i næste kirkeblad. 

                                                                                    
Kulturel folkefest i Skælskør 2.-3. september 2017 
Høve valgmenighed arrangerer minimaratonsang. Kom og syng fra 
højskolesangbogen.  Mere herom i næste kirkeblad. 
 
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 
 
Præsten holder fri 
11. -13. marts, 12. – 15. maj, 12. – 19. juni.  
Fra den 1. – 5. maj er jeg på efteruddannelse i Løgumkloster 
Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge i Høve og Henning Ipsen i 
Havrebjerg 
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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 
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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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Gudstjenester i 
marts, april, maj, 
juni 

Høve  Havrebjerg  

5. marts (1.s.i.f.) 11.00 9.00 

12. marts (2.s.i.f.) Ingen Ingen  

16. marts (NB! 
torsdag) 

19.00 
(Aftensangsgudstjeneste) 

 

 19. marts  (3.s.i. f.) Ingen  10.00 

26. marts (midfaste) 11.00 
(Generalforsamling) 

9.00 

2. april (Mariæ beb) 9.00 11.00 

9. april 
(Palmesøndag) 

11.00 9.00 

13. april   
(Skærtorsdag)  

19.00 (kaffe) Laurits 
Dahl spiller bratsch 

Ingen  

14. april               
(Langfredag)  

Ingen  

 

10.00 

16. april                  
(Påskedag) 

9.00 11.00 
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Gudstjenester i 
marts, april, maj, 
juni 

Høve  Havrebjerg  

23. april (1.s.e.p.) 

 

10.00                    
(Konfirmation) 

Ingen 

30. april (2.s.e.p.) 11.00 9.00 

7. maj (3.s.e.p) 9.00 11.00 

14. maj (4.s.e.p.) Ingen Ingen  

21. maj (5.s.e.p.) 

 

Grundtvigske valg og 
frimenigheders               
årsmøde 

Grundtvigske valg og 
frimenigheders 
årsmøde  

25. maj (Kristi 
himmelfartsdag) 

Ingen 10.00 

28. maj (6.s.e.p.) 10.00 Ingen  

4. juni (Pinsedag)  9.00 11.00 

11. juni (Trinitatis) 11.00 9.00 

18. juni (1.s e.t.) Ingen  Ingen  

25. juni (2.s.e.t.) 9.00 11.00 

2. juli (3.s.e.t.) 10.00 (Under bøgen) 19.00 (kaffe) 
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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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Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,  
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Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74 
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