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Der	tages	et	velfortjent	hvil	under	granlægningen	i	Høve,	efteråret	2020.	
Foto:	Lis	Toelberg.	



 

	
	 	

 

VALGMENIGHEDERNES ADRESSER OG TELEFONNUMRE 
	
HØVE	VALGMENIGHED	
Sorø	Landevej	308,	Høve,	4261	Dalmose	
formand:	Lis	Eriksen	Toelberg,	Glænøvej	359,	4230	Skælskør.	58195695.	
mail:	lis.toelberg@gmail.com	
kasserer:	Aslaug	Bugge,	Ærtebjergvej	18,	Tjæreby,	4230	Skælskør.	Tlf:	40337409.	
mail:	aslaug@buggeclausen.dk		
kirkeværge:	Tove	Beierholm,	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	
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	fredag.	

	
For	udlån	af	Høve	Marks	Forsamlingshus:	
Vera	Rasmussen:	tlf.	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	30.	Juli	2021.	
Ferie:	Præsten	holder	ferie	i	ugerne	29,30,31.	Ved	akut	behov	henvises	til	formændene.	
	
	
Tryk:	HassOlsen,	4230	Skælskør,	tlf.	58196474 
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Man	 må	 sno	 sig,	 sagde	 ålen.	 Sådan	
lyder	 et	 gammelkendt	mundheld,	 og	 i	
kirken	af	 i	dag	er	det	 ikke	mindre	ak-
tuelt,	end	det	har	været.	For	nok	er	der	
meget,	 som	 vi	 i	 øjeblikket	 har	 været	
nødt	 til	 at	 sætte	 i	bero.	Men	det	giver	
os	 også	 mulighed	 for	 at	 blive	 mere	
kreative,	 end	 vi	 ellers	 har	 været.	 Og	
det	må	man	sige,	at	det	sidste	år	virke-
lig	har	budt	på.	Nye	kreative	påfund.	
	
Efter	påske,	og	 frem	til	 sommerferien,	
sætter	jeg	mig	hver	tirsdag	på	bænken	
ude	 foran	kirken	og	holde	kirkegårds-
kaffe,	som	jeg	også	gjorde	sidste	forår.	
Jeg	håber,	 at	der	er	 ligeså	mange	som	
vil	 tage	 godt	 imod	 det	 igen	 i	 år.	 Det	
bliver	 hver	 tirsdag	 fra	 6.	 april	 til	 29.	
juni	kl.	11-12	(cirka).	

Ligeledes,	er	der	ved	at	blive	arran-
geret	 pilgrimsgudstjeneste	 2.	 påske-
dag.	Evangeliet	er	apostlenes	vandring	
til	Emmaus	(luk.	24,	13-35),	tanken	er,	
at	man	individuelt,	eller	i	små	grupper,	
går	 fra	 post	 til	 post	 og	 hører	 lydfiler,	
ser	billeder,	eller	hvad	der	måtte	være.	
Det	eneste,	det	kræver	at	deltage,	er	en	
smartphone,	 og	 et	 par	 vandresko	 (tu-
ren	 vil	 være	 ca.	 4	 km.)	 og	 i	 præste-
gårdshaven	hvor	der	vil	være	kaffe	og	
kage.	Mere	besked	vil	komme,	men	er	
man	 nysgerrig	 er	 man	 også	 altid	 vel-
kommen	til	at	kontakte	mig.	
	

Derudover	sidder	vi	en	lille	gruppe,	og	
arbejder	 med	 vores	 familiegudstjene-
ster,	 kirkerødder.	 Vi	 har	 prøvet	 at	
komme	i	gang,	men	det	er	ikke	sådan-
ne	 tiltag,	 som	 egner	 sig	 til	 lancering	 i	
denne	 Corona-tid.	 I	 planlægnings-
gruppen	 har	 vi	 et	 håb	 om,	 at	 vi	 kan	
begynde	i	august,	og	allerede	nu	har	vi	
planlagt,	 at	 det	 i	 stedet	 skal	 ligge		
lørdag	 formiddag.	 Der	 vil	 tilgå	 meget	
mere	information	når	vi	nærmer	os,	på	
men	er	man	interesseret	i	at	høre	me-
re,	 så	 send	 gerne	 en	 mail,	 så	 ved	 jeg	
hvem	 jeg	 skal	 kontakte	når	 vi	 er	 klar.	
Ønsker	 man	 at	 være	 med	 til	 at	 plan-
lægge,	er	man	også	mere	end	velkom-
men	til	at	kontakte	mig,	vi	har	plads	til	
flere	om	bordet.	

Endvidere	glæder	jeg	mig	meget	til	
at	 tilbyde	 minikonfirmand-”camp”,	 og	
det	er	mit	håb,	at	tilbud	herom	vil	væ-
re	klar	til	2022.	
Nærværende	kirkeblad	rummer	ikke	

mange	 arrangementer,	 og	 hele	 kirke-
bladet	 rummer	en	vis	grad	af	Corona-
forsigtighed,	men	 jeg	 kan	 anbefale,	 at	
man	 løbende	 holder	 sig	 orienteret	 på	
hjemmesiden	–	her	er	kalenderen	altid	
fuldstændig	opdateret.	
	
Man	 er	 som	 altid	 velkommen	 til	 at	
kontakte	mig,	med	hvad	der	end	måtte	
ligge	 på	 sinde.	 Intet	 spørgsmål	 er	 for	
småt	eller	stort.		61166542.												/NW	 	

BREV FRA PRÆSTEN 
Nikolai	Wessel	

 



 

	
	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDER COVID-19 ER DET GODT AT HAVE NOGET AT TAGE SIG TIL! 

Med	store	undrende	øjne	går	jeg,	
hvor	anemonerne	lyser	hvidt.	
Og	midt	i	forårets	lysvæld	står	jeg	
og	ser	mod	himlen	og	spørger	blidt:	

Hvem	opfandt	lærken	og	nattergalen,	
hvem	satte	knopper	på	birk	og	bøg?	
Og	hvem	bestemte,	at	netop	svalen	
sku'	være	svale	og	gøgen	gøg?	
(Halfdan	Rasmussen:	Noget	om	kraft)

I	 denne	 sælsomme	 Covid-19-tid,	 hvor	
meget	 er	helt,	 som	det	plejer	 at	 være,	
og	 hvor	 alt	 alligevel	 er	 anderledes,	
rummer	naturen	 store	 glæder,	 som	vi	
kan	nyde	at	se	spire	frem	uden	at	være	
urolige	for	noget!		

Og	 i	 Høve	 Valgmenighed	 har	 vi	 i	 de	
seneste	 måneder	 ageret	 efter	 anbefa-
lingerne,	hvilket	har	betydet	aflysning	
af	 nogle	 gudstjenester	 og	 aflysning	 af	
enkelte	 møder.	 Imidlertid	 er	 der	 bag	
kulisserne	 foregået	meget.	 I	måneder-
ne	efter	1.	januar	har	årsregnskabet	og	
årsskriftet	 krævet	 stor	 opmærksom-
hed,	 begge	 er	 hovedhjørnestene	 i	me-
nighedsrådets	 dokumentation	 for	
årets	arbejde.	

I	løbet	af	januar	og	februar	er	der	holdt	
møder	 i	 årshjulsudvalget	 og	 fondsud-
valget.	 Arbejdet	 med	 årshjulet,	 nær-

mer	 sig	 sin	 afslutning.	Og	når	 alle	op-
gaver	 står	 samlet	 måned	 for	 måned,	
ses	det,	hvor	meget,	der	egentlig	 fore-
går	 året	 igennem,	 det	 er	 godt,	 at	 vi	
løfter	i	flok!		

I	 fondsudvalget	 har	 vi	 prioriteret	 de	
opgaver,	vi	i	det	kommende	år	vil	søge	
fondsmidler	til,	og	andetsteds	her	i		

	
kirkebladet	 kan	 I	 se,	 at	 vi	 fortsat	 vil	
blive	 meget	 taknemmelige	 for	 økono-
miske	donationer	fra	medlemsskaren.		

På	den	smukkeste	solskinsdag	og	med	
klingrende	 frost	 holdt	 fondsudvalget	
møde	 i	Mindelunden	på	Liselund,	hvor	
gravpladsen	 for	 Niels	 Dael	 og	 hans	
familie	tilhører	Høve	Valgmenighed.	Vi	
ejer	320	m2	på	Liselund,	og	gravstene-
ne	trænger	til	renovering.	Derfor	mød-

NYT FRA HØVE VALGMENIGHED 
Lis	Eriksen	Toelberg 
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tes	vi	med	stenhugger	Vanja	Schwartz,	
der	 vurderede	 arbejdets	 omfang	 og	
dertil	arbejdsmetoder.	Det	bliver	en	af	
de	større	opgaver,	da	stenene	er	beva-
ringsværdige	og	er	en	del	 af	den	dan-
ske	 kulturarv.	 Det	 bliver	 en	 stor	 dag,	
når	vi	kan	byde	på	et	glas	champagne	i	
den	renoverede	mindelund.	

Slutteligt	skal	det	fremhæves,	at	vores	
ansatte	i	samråd	med	menighedsrådet	
gelejder	 os	 alle	 beundringsværdigt	 og	
omsorgsfuldt	 igennem	 alle	 Covid-19-
restriktioner	 på	 trods	 af,	 at	 retnings-
linjerne	mildt	sagt	i	perioder	har	været	
noget	 rodede	 og	 uigennemskuelige	 –	
stor	tak	til	jer	for	det!	

 
	
	
        
Kunst og kirker,	som	skulle	have	været	
afholdt	 den	 7.	 og	 8.	 november,	 blev	 i	
sidste	øjeblik	aflyst.	Vi	havde	glædet	os	
rigtig	meget	og	forberedelserne	til	hele	
arrangementet	 i	 provstiet,	 havde	 væ-
ret	i	gang	i	næsten	et	helt	år,	så	det	var	
ærgerligt,	at	det	ikke	kunne	gennemfø-
res.	 Arrangementet	 vil	 blive	 gennem-
ført	 i	 2021,	 hvis	 forholdene	 omkring	
Covid-19	 tillader	 det.	 Her	 er	 Havre-
bjerg	Valgmenighed	med	igen,	og	med	
de	 samme	 udstillere,	 billedkunstner,	
Tina	Kolding	fra	Fanø	og	glaskunstner,	
Svend	Holst	Pedersen	fra	Bornholm.	
Forberedelserne	 til	 2021-arrange-
mentet	 er	 så	 småt	 gået	 i	 gang.	 Sæt	
allerede	nu	kryds	i	kalenderen	d.	
13.	–	14.	november.	
	
      

            
Reglerne for gudstjenesterne	 i	 julen	
pga.	Covid-19,	blev	dagen	før	juleaften,	
en	 politisk	 kastebold.	 Reglerne	 blev	
pludselig	ændret	 til,	 at	 der	 kun	måtte	
holdes	en	andagt	under	30	minutter	og	
menigheden	 ikke	 måtte	 synge	 med.	
Det	var	ikke	let	for	biskopper,	provster	
og	præster,	at	få	indpasset	en	planlagt	
juleaften	 efter	 disse	 udmeldinger,	 og	
hverken	 kirkeminister	 eller	 sund-
hedsmyndighederne	 ville	 rigtigt	 tage	
et	ansvar.	Udmeldingen	fra	biskopper-
ne	blev,	at	man	anbefalede	at	aflyse,	og	
ellers	kun	at	holde	en	andagt	som	ud-
meldt.	
	
	
Valgmenigheden	 valgte,	 ud	 fra	 det,	 at	
holde	 en	 andagt	 juleaften,	 Nikolai	 læ-
ste	 juleevangeliet	 og	 Sanne	 spillede	
melodierne	 til	 flere	 julesalmer	 og	 af-

NYT FRA HAVREBJERG 
Marianne	Højland	Larsen	

 



 

sluttede	med	en	 fantasi	 over	Dejlig	 er	
jorden.		
Vi	var	ikke	mange	kirkegængere	mødt	
op	 i	Havrebjerg,	 da	 folk	 nok	mente	 af	
det	også	blev	aflyst	her.	Alligevel	blev	
det	meget	stemningsfuldt	og	gav	ro	til	
eftertænksomhed,	at	 se	 juletræet	med	
de	 levende	 lys	 og	 lytte	 til	 de	 kendte	
toner	og	julebudskabet.	
	
             

	
Nedenfor	 en	 lille	 historisk	 gennem-
gang	 af	 den	 udførte	 forskønnelse	 i	
2019/2020,	 tal	 for	 finansieringen	 og	
vores	 ønsker	 til	 fremtiden,	 ikke	 at	
forglemme.		

Kirkerum	og	udsmykning	i	Kirken	blev	
istandsat.		

Hen	 over	 vinteren	 2019-2020	 restau-
rerede	 Nationalmuseet	 kalkmalerier-
ne.	Hele	vægområder	-	 flere	m2	-	blev	
genopbygget	og	malet	som	oprindeligt	
efter	freskometoden	på	våd	mørtel,	og	
resterende	malerier	på	korvæggen	og	i	
koret	blev	renset.		

Det	hele	beløb	sig	til	387.602	kr.		

Årsmødet i Havrebjerg	er	 ikke	 fastsat	
med	 dato	 endnu,	 da	 vi	 i	 skrivende	
stund	ikke	ved	hvornår	forsamlingsre-
striktionerne	 p.g.a.	 Covid-19	 bliver	
lempet.	 Der	 bliver	 sendt	 indkaldelse	
med	dagsorden	ud	på	mail/brev,	når	vi	
ved	 mere	 om	 hvornår	 vi	 kan	 samles	
igen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

I	2019	er	 isat	ny	yderdør	 til	koret.	En	
massiv	 egetræsdør	 i	 snedkerkvalitet.	
Den	kostede	ca.	37.000	kr.	isat.	

I	 efteråret	 2020	 fik	 vi	 malet	 kirke-
rummet	 i	 lys	 grå	 farve	 for	 63.803	 kr.	
Det	blev	grundigt	og	fint	udført	af	ma-
ler	 Carsten	 Grøn	Majsner	 fra	 Vemme-
lev,	og	væggene	står	nu	pæne	i	forhold	
til	 de	 restaurerede	 freskomalerier.	
Samtidig	 blev	 varmeapparater	 i	 koret	
udskiftet.		

	I	2019/2020	søgte	vi	Beckett	Fonden,	
Aage	og	 Johanne	Louis-Hansens	Fond,	
Idagaardfonden,	 Velux	 Fonden,	 Augu-
stinus	 Fonden	 og	 A.P.	 Møller	 Fonden	
for	 at	 sikre	 økonomien	 ved	 restaure-
ringsopgaverne.	 Ligeledes	 søgte	 vi	

FREMTIDSSIKRING AF  
HØVE VALGMENIGHEDSKIRKE 
Lars	Ellegaard	
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Driftstilskud	for	2020.	

Augustinus	Fonden	bevilgede	382.000	
kr.	Slots-	og	Kulturstyrelsen	har	bevil-
get	56.778	kr.	i	driftstilskud	for	2020.	

For	 at	 nå	 i	 mål,	 spurgte	 vi	 i	 efteråret	
2019	 også	 jer	 medlemmer,	 om	 I	 ville	
bidrage	ekstra	ud	over	kirkeskatten	til	
vedligeholdelsesopgaverne.		

Det	 blev	positivt	modtaget.	 Vi	 fik	 ind-
samlet	56.000	kr.	mange	tak	for	det!	

Vores	beholdning	på	vedligeholdelses-
kontoen	til	særligt	vedligehold	er	efter	
disse	udskrivninger	i	dag	på	ca.	65.000	
kr.	 og	 ønskerne	 til	 videre	 opgaver	
fortsat	omfattende.	

Fondsgruppen	 i	menighedsrådet	 -	 Lis,	
Mona	 og	 Lars	 E	 -	 holdt	 sidst	 i	 januar	
møde	for	at	skabe	overblik	over,	hvilke	
fonde,	 vi	 skal	 søge	 midler	 fra	 i	 2021.	
Det	blev	til	gode	forslag,	og	vi	er	gået	i	
gang.	Hvis	nogen	af	jer	kender	til	øvri-
ge	 relevante	 fonde,	 kan	 jeg	 kontaktes	
på	mail:	le@minipigs.dk.	

Pengene	skal	bruges	til	at	fremtidssik-
re	kirkens	kulturværdi	 igennem	grun-
digt	vedligehold	og	renovering.	

	Vores	planer	omfatter	bl.a.:	

- Istandsættelse	af	Niels	Daels	gravsted	
- Slibning	 og	 behandling	 af	 kirkens	
fordør	

- Forsatsvinduer	i	kirkerummet	
- Renovering	af	kirkegårdsmuren	
- Etablere	belysning	af	kirketårn	
- Rensning	og	maling	af	kirkegårdslåger	
- Installering	af	lys	på	parkeringsplads	
- Maling	af	forsamlingshuset	
- Ophæng	 til	 malerier	 i	 forsamlingshus	
og	kirke	

Vi	nævner	alle	disse	ønsker	og	formål	i	
erindringen	 om,	 hvordan	 præsten	 i	
gamle	dage	 i	efterårets	kirkeblad	hav-
de	indlagt	et	girokort	med	en	lang	liste	
over	 bidragsønsker.	 Bidrag	 kan	 ind-
sættes	 på	 konto	 i	 Sparekassen	 Sjæl-
land	 Fyn,	 Reg.	 nr.	 6150	 Konto	 nr.	
1850459	 eller	 via	 MobilePay	 ved	 at	
scanne	koden	her	inde	i	app’en:	



 

Som	 opmærksomhed	 til	 en	 særlig	 bi-
dragsyder	bringer	vi	et	mindeskrift	om	
Olga	Mathiesen	 (f.	 Thirup)	 som,	 uden	
vores	 opmærksomhed,	 afgik	 ved	 dø-
den	i	december	2020.		

	
	

	

Vi	 mindes	 Olga,	 som	 i	 tak	 for	 en	 god	
barndom	i	Høve	og	skolegang	i	 frisko-
len	donerede	et	større	beløb	til	kirken	
i	forbindelse	med	restaureringen.	

	
	
	
	
	
	

	
Olga	Mathisen	 er	død	 i	 en	 alder	 af	 87	
år.	 Vores	 storesøster	 er	 gået	 bort.	 Fa-
milien	 overhoved	 er	 ikke	 mere.	 Olga	
var	den	ældste	af	Thora	og	Ole	Thirups	
børneflok.	Jeg,	Dagny,	er	nummer	4.	
Vi	 havde	 fælles	 forældre	 og	 barn-
domshjem,	 men	 ikke	 fælles	 barndom.	
Olga	 var	 syv	 år	 ældre	 end	 jeg.	 Da	 jeg	
begyndte	 i	 friskolen	 kom	 hun	 ud	 at	
tjene.	
	
Efter	 forskellige	 pladser	 tog	 hun	 til	
Hvide	Sande	 for	at	blive	kokkepige	på	
sømandshjemmet.	
	
”Hvordan	kan	du	da	få	dig	til	at	rejse	til	
sådan	 et	 ugudeligt	 sted”,	 var	 en	 be-
mærkning	fra	en	gårdmandskone,	Olga	
tidligere	havde	tjent	hos.		
Hun	rejste	i	1953	til	Hvide	Sande.	
	
Det	må	virkelig	have	være	en	omvælt-
ning	at	komme	fra	Sjælland	til	udkan-
ten	 af	 Danmark,	 hvor	 det	 talte	 sprog	
var	svært	at	forstå	og	med	et	forblæst	
	

	
landskab	af	klitter	og	marhalm.	
	
Slusen,	hvorom	byen	var	opstået,	deler	
byen	i	to	områder.	Nordpå	var	der	lige	
landbrug.	 Syd	 for	 slusen	 var	 der	 kun	
sand.	 Der	 lå	 sømandshjemmet.	 Byens	
hovederhverv	var	fiskeri,	og	det	tiltrak	
fiskere	 fra	 hele	 landet.	 Derfor	 et	 sø-
mandshjem	 hvor	 de	 fremmede	 kunne	
spise	og	leje	et	værelse.	
	
En	 af	 dem,	 der	 kom	 for	 at	 spise,	 var	
Arne	 Mathiesen.	 Han	 var	 begyndt	
vognmandskørsel	med	et	spand	heste.	
De	stod	udenfor	sømandshjemmet	når	
Arne	var	inde	og	spise.	Disse	heste	var	
det	eneste	hjemlige	 i	Olgas	verden.	Så	
de	 skulle	 selvfølgelig	 have	 brødskor-
perne	 –	 senere	 fik	 hun	 også	 Arne	 at	
fodre	på.	
	
Sømandshjemmet	 var	 nu	 ikke	 et	 ugu-
deligt	 sted,	 som	 det	 var	 blevet	 spået.	
Tværtimod	var	det	et	 Indre	Missionsk	
miljø.	Sømænd	der	er	på	havet	tit,	er		
	
	

TIL MINDE OM OLGA MATHISEN 
Dagny	Jensen 

Foto	fra	invitationen	til	Olgas	80	års	fødsels-
dag.	Venligst	udlånt	af	Dagny	Jensen.	
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underlagt	 naturens	 luner,	 og	 de	 har	
brug	for	de	højere	magter.	
	
I	hjemmet	 i	Høve	 fulgte	vi	mindre	 sø-
skende,	 via	 breve,	 Olgas	 færd	 i	 det	
fremmede.	 Så	 kom	 dagen,	 hvor	 hun	
skrev,	 at	 nu	måtte	mor	 og	 far	 hellere	
komme	 over	 og	 se,	 hvad	 hun	 gik	 og	
lavede,	 for	 nu	 havde	 hun	 forlovet	 sig	
med	 Arne,	 men	 inden	 hun	 blev	 gift,	
havde	hun	 et	 fem	måneders	 højskole-
ophold,	 og	 et	 år	 i	 huset	 hos	 lægen	 i	
Hvide	 Sande.	 Imens	 gik	 Arne	 rundt	
med	et	barnebillede	af	Olga	og	fortalte	
alle,	at	det	var	hans	pige.	

De	blev	gift	i	1955	i	Høve,	en	rigtig	
forårsdag	med	udsprungne	frugttræer.	
Det	 var	 noget	 andet,	 end	 den	 jyske	
fauna,	som	nogle	i	selskabet	var	bedst	
kendt	med.	

Arne	havde	købt	et	lille	træhus.	Det	
blev	 deres	 første	 hjem.	 Olga	 anlagde	
sin	 første	 have,	 efter	 at	 grunden	 var	
påført	et	læs	muldjord	og	skabt	læ	for	
vestenvinden.	 ”Olga	 finder	 I,	 hvor	 der	
er	 blomster”	 var	 svaret,	 når	 nogen	
spurgte	om	vej.	
	
Inde	 voksede	 en	 børneflok	 frem.	 Det	
blev	til	tre,	før	det	nuværende	hus	blev	
bygget	 på	 den	 store	 grund,	 hvorfra	
Arnes	virksomhed	nu	blomstrede.	

Hestene	 var	 skiftet	 ud	med	 lastbi-
ler,	 og	 entreprenørmaskiner	 var	 også	
kommet	til.	Fra	sit	køkkenvindue	hav-
de	Olga	nu	udsyn	til	en	kontorbygning	
med	 garage	 til	 de	 mindre	 biler	 og	 en	
hal	til	de	andre	maskiner	og	lastbiler.	
	
I	begyndelsen	var	det	Olga	der	stod	for	
regnskabet	 og	 havde	 styr	 på,	 hvor	 de	
forskellige	 arbejdede.	 De	 kom	 ind	 og	
aflagde	 beretning,	 og	 selvfølgelig	 blev	
køkkenet	til	kaffestue.	
	
Der	var	telefon	der	skulle	passes.	Sam-
tidigt	var	hun	husmor	og	børneopdra-
ger.	Med	fire	livlige	drenge	og	en	pige,	
var	 der	 nok	 at	 se	 til.	 Men	 det	 var	 et	
dejligt	 sted	 at	 komme.	 Mine	 børn	 el-
skede	at	holde	ferie	der.	Og	selvfølgelig	
skulle	 der	 bades.	 Men	 Vesterhavet	
spøger	 man	 ikke	 med	 når	 man	 skal	
holde	 styr	 på	 en	 flok	 kåde	 unger.	 Så	
Olga	 anskaffede	 sig	 to	 stykker	 snor.	
Med	en	hånd	midt	på	 linerne	blev	der	
fire	ender	at	binde	om	 livet	på	unger-
ne.	 ”Jeg	mødte	kun	 smilende	 folk”	be-
rettede	Olga	siden.	

Foto	fra	invitationen	til	Olgas	80	års	fødsels-
dag.	Venligst	udlånt	af	Dagny	Jensen.	
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Som	 tiden	 gik,	 voksede	 firmaet.	 Olga	
blev	afløst	af	ansatte.	Børnene	flyttede	
hjemmefra	 og	 Olga	 fik	 tid	 til	 andet.	
Selvfølgelig	 blev	hun	 formand	 for	den	
stedlige	afdeling	af	Det	 Jyske	Havesel-
skab,	 og	 formand	 blev	 hun	 også	 for	
den	 lokale	afdeling	af	Røde	Kors.	Hun	
sad	 i	menighedsrådet	 og	 gav	 præsten	
gode	råd	om	havearbejdet.	
	
Den	 første	 udlandsrejse	 gik	 til	 Tune-
sien.	Her	 fandt	Arne	ud	af,	dels	at	det	
var	 spændende,	og	at	han	godt	kunne	
tage	af	sted	fra	firmaet.	Siden	blev	det	
til	mange	rejser.	
	
Selvfølgelig	 har	 der	 været	 bump	 på	
vejen.	Det	var	ikke	så	godt,	at	datteren	
blev	gravid	og	fik	barn,	men	hun	var	på	
efterskole.	 Men	 da	 drengen	 var	 født,	
tog	Karen	 tilbage	 på	 skolen	 og	 gjorde	
den	 færdig,	 mens	 Olga	 fik	 endnu	 et	
barn	 at	 passe.	Han	blev	 til	 stor	 glæde	
for	bedsteforældrene.	
	
At	den	ældste	søn	ikke	magtede	at	føre	
firmaet	videre,	var	en	bet.	Det	overgik	
på	 andre	 hænder.	 Den	 yngste	 søn	 er	
fortsat	ansat	i	firmaet.	
Men	 den	 største	 sorg	 havde	 Olga	 og	
Arne	nok,	da	de	mistede	en	 lille	pige	 i	
en	 trafikulykke	 tidligt	 i	 ægteskabet.	
Graven	på	kirkegården	blev	tit	besøgt,	
og	i	den	blev	Arne	stedt	til	hvile	i	2009.	
Men	Olga	valgte	at	blive	brændt,	så	det	
kun	var	en	urne,	der	skulle	nedsættes.	
Der	skulle	 ikke	graves,	hvor	 lille	Tove	
ligger.	 Hendes	 navn	 står	 også	 på	 den	

klokke,	Olga	og	Arne	skænkede	kirke-
gården.	

	
	
Olga	 døde	 af	 kræft	 i	 mundhulen	 kort	
før	 jul,	 i	 det	 hjem,	 hun	 gennem	 alle	
årene	 var	 dronning	 i,	 omgivet	 af	 hen-
des	børn.	
	
Vi	 søskende	var	der	 få	dage	 før	 for	 at	
tage	afsked.	Der	var	hun	klar	og	kunne	
deltage	 i	 samtalen,	 men	 vi	 vidste	 alle	
hvor	det	bar	hen.	
	
Æret	være	Olga	Mathisens	minde.	
	
Olga	efterlader	sig	fem	børn,	
Otte	børnebørn	og	tre	oldebørn.	 	

Foto	fra	invitationen	til	Olgas	80	års	fødsels-
dag.	Venligst	udlånt	af	Dagny	Jensen.	
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Dersom	intet	andet	er	anført,	
finder	arrangementer	sted	i	
præstegården,	og	der	er	gratis	
entré	og	alle	er	velkomne.	

	

  
	
	
Grundet	usikkerheden	vedr.	Covid-19	og	de	dertil	følgende	restriktioner,	er	der	ikke	plan-
lagt	arrangementer	i	valgmenighedskirkerne.	Vi	vil	dog	især	henlede	opmærksomheden	
på	følgende	gudstjenester,	vi	henviser	i	øvrigt	til	hjemmesiden,	hvor	kalenderen	altid	er	
opdateret.	
	
5.	APRIL,	2.	PÅSKEDAG	Vil	vi	i	år	holde	en	virtuel	påskevandring	i	stedet	for	en	guds-
tjeneste.	Evangeliet	er	apostlenes	vandring	til	Emmaus,	og	gennem	en	gåtur	i	kirkens	
lokalområde,	vil	det	være	muligt	at	følge	en	række	refleksioner	og	meditationer	over	
evangeliet.	Mere	information	kan	findes	i	kirkebladet,	eller	kontakt	præsten.	
	
Kirkekaffe	–	Fra	tirsdagen	efter	påske	og	frem	til	1.	juli	sidder	præsten	klar	på	bæn-
ken	i	Høve	med	en	kande	kaffe	og	en	småkage.	HVER	TIRSDAG	KL.	11-12	
	
19.	MAJ	ER	DER	RENGØRINGSDAG	I	HØVE:	Vil	du	give	en	hånd	med,	eller	er	blevet	
glemt	i	opringningen,	kontakt	da	kirkeværge	Tove	Beierholm.	
	
ÅBEN	KIRKE	det	er	efterhånden	blevet	en	tradition,	at	vi	i	Høve	Valgmenighed	holder	
åben	kirke	i	juli	måned.	I	år	er	det	følgende	onsdage	i	juli:	14,	21	og	28	juli.		
Det	er	fra	kl.	11-12	
Alle	er	velkomne	under	skyldig	hensyntagen	til	de	til	enhver	tid	gældende	restriktio-
ner.	
	
	
SØNDAG	D.	4.	JULI	ER	DER	GUDSTJENESTE	UNDER	BØGEN	FRA	kl.	9	er	der	mor-
genkaffe	i	Høve	Marks	Forsamlingshus	inden	vi	kl.	10	holder	udendørsgudstjeneste	
(om	forsamlingsforbuddet,	og	den	danske	sommer,	vil).	Evt.	resterende	kaffe	og	mor-
genbrød	spiser	vi	efter	gudstjenesten.	

	 	

MØDER- OG 
ARRANGEMENTER 



 
12 

 
 
 
	
	

DATO	 SØNDAGENS	NAVN	 HØVE	 HAVREBJERG	
28/3	 Palmesøndag	 11	 9	
1/4	 Skærtorsdag	 	 15	
2/4	 Langfredag	 10	 	
4/4	 Påskedag	 11	 9	
5/4	 2.	påskedag	 Pilgrimsgudstjeneste	i	

Høve	10-14	
18/4	 2.	søndag	efter	påske	 9	 11	
25/4	 3.	søndag	e.	påske	 11	 9	
9/5	 5.	søndag	e.	påske	 9	 11	
23/5	 Pinsedag	 11	 9	
30/5	 Trinitatis	søndag	 9	 11	
13/6	 2.	søndag	efter	trinitatis	 11	 9	
27/6	 4.	søndag	e.	trinitatis	 9	 11	
4/7	 5.	søndag	e.	trinitatis	 Under	bøgen	kl.	10		

(morgenmad	fra	kl.	9	i	
forsamlingshuset)	

	
	
16/8	 11.	søndag	e.	trinitatis	 11	 9	

GUDSTJENESTER 
APRIL – AUGUST 2021 


