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Udendørsgudstjenesten under bøgen i Høve, markerede sommerens komme 
Foto: Lis Toelberg 



 

 
  

 

VALGMENIGHEDERNES ADRESSER OG TELEFONNUMRE 
 

HØVE VALGMENIGHED 

Sorø Landevej 308, Høve, 4261 Dalmose 

formand: Lis Eriksen Toelberg, Glænøvej 359, 4230 Skælskør. 58195692. 

mail: lis.toelberg@gmail.com 

kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør. Tlf: 40337409. 

mail: aslaug@buggeclausen.dk  

kirkeværge: Ejvind Petersen, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde, 

tlf. 61716493 

graver Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose 

tlf: 21236866 

 

 

HAVREBJERG VALGMENIGHED 

Krænkerupvej 53, Havrebjerg, 4200 Slagelse 

formand: Marianne Højland Larsen, Borrevænget 7, 4270 Høng.  

Tlf. 41278070 / 5885 4008 mail: hoejlandlarsen@mail.tele.dk 

kasserer: Lise Lundsgaard Byhøjvej 10, 4200 Slagelse tlf. 23241272,  

mail: henningjensen@outlook.dk 

kirkeværge: Michael Tønning, Nordvej 5, 4200 Slagelse tlf. 58530777 

graver: Leif Juhl tlf. 42317071. 

 

organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse. tlf. 58526226  

valgmenighedspræst: Nikolai Wessel, Sorø Landevej 306, Høve. 4261 Dalmose. 

Tlf. 61166542 mail: praesten@hoeve-havrebjerg.dk – fri mandag og fredag. 

 

 
Høve Marks Forsamlingshus: Vera Rasmussen, 58188008 

 

 

valgmenighedernes hjemmeside: www.hoeve-havrebjerg.dk  

 

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

Kirkebil: Vil du gerne I kirke, men er det ikke muligt selv at finde til kirke, kontakt da 
gerne Nikolai senest lørdag kl. 12, så finder vi en løsning. 

Kirkebladet er valgmenighedernes interne blad og udkommer tre gange årligt. 

Indlæg til bladet modtages med tak, og kan afleveres til Nikolai Wessel. Stof til næste 
nummer af bladet skal være Nikolai i hænde senest 1. oktober 2022. 

Ferie: Præsten holder ferie i uge 42. Ved akut behov henvises til formændene. 

 

 
 
Tryk: HassOlsen, 4230 Skælskør, tlf. 58196474 



 

Imens jeg skriver dette, nyder vi endnu 
en af de skønne sensommerdage. 
Selvom det i år ikke har været ligeså 
varmt som tidligere år, har vi stadig 
haft godt med gode og varme sommer-
dage.  Inden sommerferien fra gudstje-
nester i valgmenighederne, kunne vi 
synge Lars Busk Sørensens skønne nye 
salme fra 100 salmer, ”Den lange lyse 
sommerdag”, og jeg er glad for, at det 
indtil videre også ser ud til, at vi har en 
gudstjeneste-gang eller to, hvor den 
endnu kan synges, i den lyder det: 

Den lange, lyse sommerdag 
af solen gennemglødet 
så smukt forvandlet til en sang 
af kærlighed i brødet: 
Det synger i mit blod, 
at livets Gud er god 
og under mig en lykkedag på jorden. 

Jeg rører barken på et træ, 
jeg hører bølgebruset, 
jeg ser et barn med skrabet knæ 
i løb henover gruset: 
Det synger i mit blod …  

Jeg ved jo godt, at jeg skal dø, 
og tankerne herinde 
er flygtige som tidselfrø 
på sommeraftenvinde: 
Det synger i mit blod… 

Her har jeg da mit liv og bor 
den korte, lyse sommer, 
mens hvedekornet kærligt gror, 
og himmeriget kommer: 
Det synger i mit blod… 

Nu vender vi så småt tilbage til hverda-
gen igen, vi fejrer gudstjeneste sammen 
igen d. 7. august, og derfra ca. hver 14. 
dag. Skulle der vise sig at være inte-
resse for konfirmationsforberedelse, 
hvor vi svarer på det simple spørgsmål: 
Hvorfor, så skal det være hjerteligt vel-
komment. 

Ellers går hverdagen i kirken snart igen 
sin gang med hjemmebesøg, studie-
kredse, koncerter og gudstjenester. Det 
er dejligt at holde lidt pause, få tid til at 
reflektere, læse og samle ny inspiration 
og energi. Men nu ser jeg virkelig også 
frem til, at vi kommer i gang med guds-
tjenesterne igen – imens jeg nyder den 
(måske) sidste varme – og konstate-
rede, at Lars Busk havde ret: 

Det synger i mit blod, 
at livets Gud er god 
og under mig en lykkedag på jorden. 

 
 /NW  

Nikolai Wessel 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Så mange forskellige måder! 
Vi kommunikerer mundtligt med hin-
anden ofte med korte beskeder. Vi skri-
ver via mails, messenger eller sms. Vi 
meddeler i nyhedsbreve, på Facebook, 
og vi holder møder med dagsordener 
og referater, vi taler telefonisk sam-
men, og vi meddeler via hjemmesiden. 
Og så har vi kirkebladet, og når alt kom-
mer til alt, så er det her, vi skal forsøge 
at huske det hele – hvilket ansvar! 
 
Tak, for fremmødet (og dejlig mad) til 
den ordinære generalforsamling, ikke 
mindst for spørgsmål og indlæg, og det, 
der skal føres videre, tages med på 
fremtidige dagsordener. 
 
Rengøringsdagen forløb fint og med 
god stemning i strålende vejr, meget 
blev nået, blandt andet blev tre tomme 
gravsteder ordnet, så et bed med blan-
dede blomster og stauder kan vokse 
frem i de kommende år. Skulle I dele 
stauder derhjemme, så modtages de 
gerne af vores plantefoged Berit. 
 
Tyverisikringen af rummet med vores 
haveredskaber er klaret, og nu er det 
meget vanskeligt med gitter for døren 
at trænge sig ind, vi håber det bedste!  
 
 

 
 
 
 
 
 
8 personer fra Høve - og Havrebjerg 
valgmenigheder er inviteret med som 
deltagere i et landsdækkende forsk-
ningsprojekt ”Nordiske Frivillige” ar-
rangeret af Menighedsplejerne i Dan-
mark. Her er 50 fra hvert land – Dan-
mark, Sverige og Norge – deltagere og 
videregiver deres erfaringer med frivil-
ligt arbejde for at opildne kommende 
generationer til det frivillige. Projektet 
er støttet af A.P. Møllers Fond, og derfor 
er enhver deltagelse gratis. Det er dej-
ligt, at også valgmenighederne spørges 
her! 
 
I kan læse om Høve Valgmenigheds del-
tagelse i efterårets Kunst & Kirker på 
plakaten her i bladet, vi glæder os til 
weekenden, og vi kan få brug for nogle 
kager/småkager, det kan vi tale om ef-
ter sommerferien. 

I skrivende stund er vi lige midt i mid-
sommerens hjerte, og vi ønsker, at I har 
en god og dejlig sommer, i menigheds-
rådet holder vi også sommerferie, det 
betyder imidlertid ikke, at vi afholder 
os fra at stikke hovederne sammen i lø-
bet af sommeren, hvis der er noget, der 
skal klares! 

Læg mærke til ekstraordinære ge-
neralforsamlinger d. 7. og 21/9! 
 

Lis Eriksen Toelberg 



 

 

 
 
Årsmødet blev afholdt den 1. maj i 
kirken efter gudstjenesten.  
To af medlemmerne i menighedsrådet, 
genopstillede ikke, det var Anders 
Tønning og Henrik Lundsgård. Des-
værre var der ikke andre, som lige nu 
havde mulighed for at stille op, så p.t. 
er vi 4 i menighedsrådet. Generalfor-
samlingen gav menighedsrådet man-
dat til at supplere med nye medlem-
mer hvis muligt. Vi siger tak til Anders 
og Henrik for jeres arbejde og engage-
ment. 
 
Kulturdag i Havrebjerg lørdag, den 
3. september 
Havrebjerg by arrangerer kulturdag 
hvert andet år, og Valgmenigheden er 
selvfølgelig også med der. 
Hele arrangementet starter kl. 9.00 
ved forsamlingshuset med fælles mor-
genkaffe, og i løbet af dagen vil der 
være forskellige arrangementer i byen. 
Der vil være fællessang fra Højskole-
sangbogen i kirken i løbet af dagen. 
Kom og vær’ med. 
 
Høstgudstjeneste, søndag, den 4. 
september kl. 11:00 
Traditionen tro, holder vi høstgudstje-
neste i kirken, Efterfølgende spises 

medbragt frokost i Høng hos Marianne 
Højland, Borrevænget 7.  
 
 
 
 
Koncert i Kirken med Monica Tøn-
ning i en trio, onsdag, den 21. sep-
tember kl. 19:30. 
Monica Tønning har netop færdiggjort 
sit cello bachelorstudie på Syddansk 
Musikkonservatorium, og hun vil give 
en koncert med sin trio. De har stude-
ret sammen, og de har et koncertpro-
gram med henholdsvis cello, akkor-
deon og sang. Aftenen vil også byde på 
fællessang.  
Efter koncerten vil kirken være vært 
ved et lille traktement. Alle er vel-
komne. 
 
Rengøringsdag i kirken lørdag, den 
24. september. 
Vi håber at nogen af kirkens medlem-
mer vil komme og give en hånd med, 
der skal bl.a. støvsuges, pudses mes-
singtøj og vaskes bænke af. 
 
Udflugt for begge menigheder søn-
dag, den 9. oktober til Helligånds-
kirken og Slagelse Kloster. 
Menighedsrådet i Havrebjerg arrange-
rer i år udflugten for begge 

Marianne Højland Larsen 

 



 

menigheder og turen går til Hellig-
åndskirken og Slagelse Kloster,  
Programmet ser foreløbigt sådan ud: 
Vi begynder kl. 11:00 med en gudstje-
neste i Helligåndskirken, derefter spi-
ser vi vores medbragte mad i et lokale 
ved siden af kirken, og derefter vil Klo-
sterforstander Helle Jürgensen vise 
rundt i klostret. Vi slutter af med en 
kop kaffe og arrangementet slutter ca. 
kl. 16:00. 
Der er ingen tilmelding, mød bare op 
på adressen Bredgade 7D. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielser i Høve Valgmenighed 
Kristoffer og Sarah Agerlin Pilegaard Lar-
sen, viet d. 30. juli 
 

Vielser i Havrebjerg Valgmenighed 
Benjamin og Marie Fulton Rose, 
Viet d. 18. juni. 

Døde i Høve Valgmenighed 
Hanne Elise Hansen, død d. 30. marts 2022 
Aage Simonsen, død d. 29. maj 2022 
Poul Bergkvist Hansen, død d. 10. juli 2022 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
Hermed indkaldelse til Ekstraordi-
nære generalforsamlinger i Høve 
Valgmenighed. 
Onsdag den 7. september 2022 kl. 
17.00 og onsdag den 21. september 
2022 kl. 17.00 
Møderne afholdes i Forsamlingshuset, 
hvor valgmenigheden serverer en kop 
kaffe med kage til. 
 
Dagsorden den 7. september 2022 
kl. 17.00 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Information om vores godken-

delse vedrørende skattefra-
drag på medlemsbidrag 

4. Forslag til vedtægtsændringer 
gennemgås og sættes til af-
stemning. Disse sendes ud i et 
Nyhedsbrev, når formulerin-
gen er endeligt godkendt af 
SKAT. 

5. Eventuelt 
 

Dagsorden den 21. september 2022 
kl. 17.00 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Afstemning mhp. effektuering 

af vedtægtsændringerne 
4. Vedtagelse af årligt kontingent 
5. Information vedrørende det 

videre forløb 

 
 
 
 
 
 

6. Eventuelt 
 
 
Baggrund: 
SKAT har udtaget os til kontrol vedrø-
rende vores godkendelse som religiøst 
samfund, hvor man kan fradrage sit bi-
drag i sin skattepligtige opgørelse.  
De har fundet vores vedtægter ulovlige 
i forhold til §11 om opløsning af valg-
menigheden, idet der skal stå, at even-
tuelle midler gives til en forening i 
Danmark eller et andet EU-land. 
Desuden skal vi have et kontingent, 
som ikke er fradragsberettiget, som gi-
ver én rettighederne som medlem.  
De har derfor frataget os tilladelsen, 
som vi kan ansøge om igen senest den 
1. oktober 2022. Derfor skal vores ved-
tægter ændres inden. 
Vi gør ikke noget anderledes end de 
fleste andre valgmenigheder i Dan-
mark, og Foreningen af Grundtvigske 
valg- & frimenigheder er derfor også i 
gang med et arbejde, men vi er nødt til 
at handle hurtigt for at kunne ansøge 
igen. Man kan kun ansøge én gang om 
året. 
  

Menighedsrådet i Høve

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Kundskabstræet: Personlig nylæsning af Biblen 
Bibellæsning skrevet lige ind i menneskenes hjerter! 

 
Aksel Bording, mangeårig skoleleder 
ved Stevns Friskole og præst ved 
Stevns Valgmenighed igennem 15 år, 
har skrevet denne nylæsning af Biblen 
med en fint formidlende og personligt 
reflekterende fortolkning. Sproget er 
nutidigt og mundret, og forfatteren 
træder meget tydeligt frem, som en er-
faren formidler både for børn og 
voksne. Således kan fortællingerne 
bruges nærmest ordret som forlæg til 
fortælling, og bogen er et særdeles 
godt værktøj til lærerens eller præ-
stens forberedelse af bibelfortælling 
og for alle, der ønsker en tolkning til li-
vet. At forfatteren lader kendte bibel-
ske personer tale direkte, gør perso-
nerne meget nærværende og levende 
for læsernes sanser.   
I introduktionen beskriver Aksel Bor-
ding åbenhjertigt sine personlige årsa-
ger til at skrive bogen. En grænseover-
skridende følelsesmæssig oplevelse 
gjorde, at forfatteren blev fremmed 
overfor sig selv, og det medførte en 
krisetilstand, der varede syv år, det var 
før det senere sikkerhedsnet af psyko-
loger og psykiatere. Det blev bibellæs- 

 
 
ning, der bar Bording igennem den 
hårde åndelige rejse, og en dybere for-
ståelse af bibelteksterne betød, at for-
fatteren nåede frem til en nytolkning 
af gudsbilledet og dermed af kristen-
dommen. 
Bogen er delt op i tre dele Den gamle 
pagt – fortællinger fra Det gamle testa-
mente, Den nye pagt – fortællinger fra 
Det nye testamente og Kundskabs-
træet, hvor trådene samles. 
Vi møder de gamle urfortællinger, og 
alle de fortællinger, vi husker bedst fra 
barndommen. Og de bliver lyslevende 
for alle sanser, og det går op i en hø-
jere enhed med barndommens trygge 
erindring og med den voksne læsers 
livserfaring og refleksion indover, lige 
netop i det felt er Kundskabstræet 
skrevet direkte ind i menneskers nuti-
dige hjerter. 
Da jeg havde læst den sidste side, kig-
gede jeg op og tænkte, at det i sandhed 
er en bog, hvor man føler sig holdt i 
hånden af forfatteren, og det er mit 
håb, at den må blive læst af mange som 
en meget livgivende tolkning til livet!  

Anmeldelse af Lis Toelberg



 

  

I denne bog tolkes Biblen som en for-
tælling om en åndelig rejse, der søger 
mod den fuldkommenhed, der findes i 
kærligheden. Rejsen udgår fra Kund-
skabstræet om godt og ondt. Den be-
gynder i det øjeblik, du bliver dig be-
vidst, at det onde findes i verden og 
også lever i dig samtidig med, at du 
vælger det gode som din rejsekamme-
rat på din livsvej. 
I bogen genfortælles udvalgte bibelske 
fortællinger i et levende nutidigt og ær-
ligt fortællesprog. Vi møder farverige 
personligheder som Abraham, Jakob, 
Moses, David, Esajas, Jesus Kristus. De 
er det kristne menneskets åndelige for-
fædre og har haft stor indflydelse på 
verdens kulturudvikling. 
Kundskabstræet kan bruges direkte til 
at fortælle efter eller læse de bedste af 
de bibelske fortællinger fra. 
Gennem det bibelske og mytiske billed-
sprog, der rummer en underliggende 
livstydende dybde tolkes et nutidigt, 
personligt gudsbillede, hvor syndefal-
det ses i et ganske andet lys end som 
Guds straf. Bogen tegner et billede af 
Gud som kærlighedens tilgivelse. 
I Tolkningerne indgår forfatterens egne 
religiøse oplevelser og ses i lyset af den 
nyere bibelforskning og naturvidenska-
ben. 
Biblen og kristendommen taber gene-
relt betydning i nutidens samfund. 
Hvorfor sker dette betydningstab i vor 
tidsalder, set på baggrund af den altdo-
minerende rolle kristendommen har 
spillet det sidste årtusind ved opbyg-
gelsen af den danske samfund? 
Det giver denne bog ikke blot et bud på, 
men også hvordan betydningstabet kan 
vendes ved en nytolkning af det kristne 
gudsbillede. 

Kundskabstræet 
Af Aksel Bording 
 
Skriveforlaget 
Udkommet 18. marts 2022 
 
Vejledende pris: 299,95 kr. 
Kan købes i nethandelen, 
www.skriveforlaget.dk 
 



 

  



 Dersom intet andet er anført, 
finder arrangementer sted i 
præstegården, og der er gratis 
entré og alle er velkomne. 

 

 
 
31. august kl. 10-12: Prædikenværksted i konfirmandstuen, vi læser sammen tek-
sterne til de kommende gudstjenester, og taler om hvad der falder os ind. Alle er hjer-
teligt velkomne, og der er ikke krav om forkundskaber eller forberedelse. 
 
3. september kl. 9-16: Kulturdag i Havrebjerg, Der vil være fællessang i Havrebjerg 
Valgmenighed (Se mere under ”Nyt fra Havrebjerg”). 
 
4. september kl. 11: Høstgudstjeneste i Havrebjerg, med efterfølgende madpakkespis-
ning hos Marianne Højland i Høng. 
 
11. september kl. 11: Høstgudstjeneste i Høve, med efterfølgende kirkefrokost. 
 
7. og 21. september kl. 17: Ekstraordinære generalforsamlinger i Høve Valgmenighed 
jf, indkaldelsen i bladet. 
 
21. september kl. 19.30: Koncert i Havrebjerg Valgmenighedskirke ved Monica Tøn-
ning i trio med to studiekammerater. Alle er velkomne, og entre er gratis. 
 
24. september: Rengøringsdag i Havrebjerg Valgmenighedskirke. 
 
28. september, 5. og 13. oktober kl. 10-12: Studiekreds i Konfirmandstuen: En 
Grundtvigsk tolkning af Folkekirkens Lutherske bekendelsesgrundlag, med afstikkere 
til bogen ”må vi være her? – Folkekirken efter Luther”. For yderligere information og til-
melding, kontakt Nikolai Wessel. Der vil være kaffe og brød. 
 
2. oktober kl. 9-16: Efterårsmøde i de sjællandske Valg- og frimenigheder. Holdes i 
Københavns Valgmenighed, for mere information og tilmelding kontakt Nikolai Wessel. 
 
9. oktober kl. 11-16: Udflugt til Slagelse kloster, se omtale i ”Nyt fra Havrebjerg”. 
 
11-13 November kl. 10-16: Kunst og kirker, Alle 16 deltagende kirker har åbent 10-
16 begge dage. Gudstjeneste kl. 9 i Høve søndag, hvor der vil holdes gudstjeneste mens 
kunsten også kan beundres. 



 

 

 

DATO SØNDAGENS NAVN HØVE HAVREBJERG 
7/8 8. søndag efter trinitatis 9 11 
21/8 10. Søndag efter trinitatis 11 9 
4/9 12. søndag efter trinitatis 9 11 
11/9 13. søndag efter trinitatis 11  
21/9  Koncert i Havrebjerg kl. 19.30 
2/10 Efterårsmøde i de sjæl-

landske valgmenigheder 
Ingen gudstjenester, afholdes i 
Københavns Valgmenighed 

9/10 16. søndag e. trinitatis Udflugt, gudstjeneste kl. 11 i 
Slagelse Kloster 

30/10 20. Søndag e. trinitatis 9 11 
6/11 Alle Helgens dag 11 9 
12-
13/11 

Kunst og Kirker – åbent 10-
16, 

Gudstjeneste 
søndag kl. 9 

 

20/11 Sidste søndag i kirkeåret 9 11 
27/11 Første søndag i advent 11 9 

AUGUST – NOVEMBER 2022


