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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.  
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KVINDEKIRKE 
                                  (Bragt i Kristeligt Dagblad juli 2016)                                                             

Da jeg var barn i 70´erne var der ikke rigtig forskel på 
drenge og piger. Vi gik ens klædt i træskostøvler og 
overalls og havde  
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alle grydeklip. Jeg ønskede mig brændende en tylskjole og 
en prinsessekrone, men sådan noget fandtes slet ikke i 
butikkerne. Min mor syede i stedet en grøn slå-om 
nederdel til mig. Kantet med lilla fløjlsbånd. Jeg var 
lykkelig for den nederdel. 

Da jeg befandt mig hen imod slutningen af teologistudiet 
var der nu pludselig alligevel forskel på mænd og kvinder. 
I hvert fald når det kom til præstegerningen. Mænd blev 
præster fordi de interesserede sig for teologi og for at 
tænke stort. Kvinder fordi de gerne ville være noget for 
andre mennesker. De var også gode til børnearbejde, som 
ingen regner for noget, selvom børnearbejde i form af 
barnedåb burde være noget der regnedes som kirkens 
fornemste og vigtigste opgave. Det blev ikke direkte sagt, 
at kvinder ikke interesserede sig for teologi, men det lå 
ligesom mellem linjerne. Der var i mellemtiden også 
kommet masser af lyserøde tylskjoler i 
børnetøjsbutikkerne.  

Dette mantra blev gentaget med års mellemrum lige til 
den dag i dag: De kvindelige præster har devalueret faget. 
De kvindelige præster gør kirken til en omsorgskirke. De 
kvindelige præster forfladiger forkyndelsen. De kvindelige 
teologer og præster ”gør noget ved kirken” og ikke mindst:  
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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.  
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De gør den til en kvindekirke. Som om kvinder ikke har 
”gjort noget ved kirken” altid. Kvinder har faktisk altid 
udgjort halvdelen af kirken og har derfor altid præget 
kirken. Ja faktisk ville kirken slet ikke være der, hvis ikke 
nogle marginaliserede kvinder havde fortalt, hvad de 
havde oplevet ved den tomme grav. Det var kvindernes 
stemme, som Grundtvig skriver, der ”lå for apostlenes 
tunger til grund” Opstandelsens mund er kvindefødt! 
                                                                                                                                               
Kvinder har vist også altid været mere aktive 
kirkegængere end mænd. Ligesom kvinder traditionelt har 
stået for, at den kristne børnelærdom blev varetaget i 
hjemmene. Det almindelige præstedømme i sin fineste 
betydning! Det er min erfaring, at det også i dag i 
overvejende grad er mødrene, der står vagt om deres 
børns oplæring i den kristne tro. Mon ikke det mest er 
dem, der nynner salmevers for de spæde hen under aften? 
Er det ikke dem, der søger kirken for at lære de salmer 
deres forældre og skole forsømte at lære dem? Er det ikke 
mest dem, der sidder på kirkebænken om søndagen med 
deres børn? Og så er der præstekonerne. Sådan nogle kom 
der nemlig til da kirken blev luthersk-evangelisk. 
Præsteembedet har i den protestantiske kirke i praksis 
altid været et delt embede.  Mellem præsten og  
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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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præstekonen (MK). Præstekonerne har altid taget sig af 
vigtige kirkelige opgaver, men deres rolle taler man aldrig 
om. Min farmor, Ellen Hauge, var sådan en præstekone. 
Hun prædikede ikke i kirken om søndagen. Men hun 
strikkede tæpper til Mother Theresa sammen med sognets 
damer. Hun tog på husbesøg og var FDF-leder. Hun lavede 
kaffe og bagte boller. Da hun var blevet enke fortsatte hun 
sit kirkelige arbejde. Hun spillede til sammenkomster i den 
svenske sømandskirke og besøgte de gamle på 
plejehjemmet i Hirtshals. Og det blev hun ved med længe 
efter at min farfar var død. Ja faktisk indtil hun selv døde. 
Man kunne også nævne de gudelige forsamlinger – hvor 
både mænd og kvinder deltog og hvor bondekoner sagtens 
kunne læse Kingo og Luther, noget der i dag er alt for 
svært for moderne mennesker, selv dem med en Ph.d. 
grad.                         

Mange kvindelige præster gør ikke kirken til en 
kvindekirke. Ikke mere end den i forvejen er taget i 
betragtning af at over halvdelen af dens menighed udgøres 
af kvinder, ligesom kvinder altid, også før der kom 
kvindelige præster, har stået for undervisning, diakoni, 
forkyndelse, sjælesorg, sang og musik.                                                                                                       
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Kirken er en kvindekirke og har altid været det. For kirken 
er den menighed, hvis liv skal være en åndelig 
gudstjeneste, dvs. den gudstjeneste der består i at tjene 
den nærmeste, trøste den syge, og synge for den spæde, og 
som kommer sammen om at høre evangeliet, bryde brødet 
og synge salmer.                                                                                 
/Nana Hauge  

MEDDELSER                                                                                             
Høve Valgmenighed mangler en kasserer                                             
Aslaug Bugge stopper som kasserer ved næste årsmøde. Er der 
nogen i menigheden, der vil overtage dette arbejde. 
Arbejdsforbruget er omkring 10 timer om måneden og består af 
betaling af regninger, opkrævning af kirkeskat og rykkere, lønkørsel, 
registrering af medlemmer og vedligeholdelse af medlemskartotek, 
bogføring og udarbejdelse af årsregnskab. Indberetninger til SKAT 
én gang årligt. Der bogføres i regnskabsprogram, hvori 
medlemskartoteket også er. Der opkræves via 
regnskabsprogrammet og PBS./Menighedsrådet 

KALENDER            

Sangaften i præstegården tirsdag den 1. november kl. 19.00-
21.00                                                                                                                             
Vi synger efterårssange. Sanne spiller. Medbring selv kaffe/the. Der 
serveres kage. 
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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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Alle Helgens dag den 6. november                                           
Havrebjerg: Gudstjeneste kl. 10.00.                                                                                              
Høve:  Børn og voksne mødes i forsamlingshuset kl. 16.30 og laver 
roelygter eller græskarmænd. Spisning kl. 18.00. Gudstjeneste kl. 
19.00.                                                                          
Ved begge gudstjenester mindes vi vore døde og tænder lys.   
Første søndag i advent den 27. november                                                                                                                                                                           
Adventsmøde i Havrebjerg: Gudstjeneste kl. 14.00. Herefter 
adventsmøde i Havrebjerg forsamlingshus ved freelancejournalist 
og cand. mag. Aein Amripour:                                                                                                             
Kulturmøde på godt og ondt – udfordringer ved at vokse op som 
eksiliraner                                                                                                                      
”Det er ikke en fordel at være anderledes end sine venner som barn – 
slet ikke i forhold til den kulturelle baggrund. Det er en kamp at 
færdes mellem to kulturer. For en voksen er kulturforskelle lettere at 
forholde sig til, men det er også her, man får et alvorligt ansvar for at 
vælge mellem to kulturer. Foredraget vil handle om den personlige 
kamp mellem to kulturer og om siden hen at skulle skelne venner fra 
fjender i det politiske landskab, hvilket skaber konflikter i både den 
iranske og den danske lejr.” 

Høve: Gudstjeneste kl. 19.00. Prædikant: Lis Toelberg Eriksen. 
Herefter gløgg og æbleskiver i præstegården 
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Nytårsgudstjeneste 8. januar 2017                                                                                                     
Kl. 10.00 på Liselund. Herefter champagne og kransekage i Liselunds 
stuer.  

Høve Marks foredragsforening mandag den 16. januar 2017 kl. 
19.30 Udkantsmyten v/Kaare Dybvad MS for socialdemokratiet                            

Kaare Dybvad tager i sin bog UDKANTSMYTEN et opgør med myten 
om, at fremtiden tilhører de store byer, mens resten af landet er 
fortabt. Foredraget tager sit udgangspunkt i dette opgør. 

Entre 50 kr. Medbring kaffekurven. Øl og vand kan købes  

Aftensangsgudstjeneste i Høve torsdag 19. januar kl. 17.00                      
Gudstjeneste med bøn, lystænding og stilhed.  

Fortælleaften torsdag den 2. februar i præstegården kl. 19.00                                                  
Anny Bakmand fortæller. Vi synger også. Medbring gerne strikketøj 
eller andet håndarbejde. Medbring også selv krus og kaffe. Der 
serveres kage. 

Kyndelmissegudstjenester den 5. februar                                                                                               
Ditte Lykke Hansen spiller acordeon ved begge gudstjenester. 

Menighedernes fødselsdag den 26. februar på Liselund                                  
Gudstjeneste kl. 14.00 Efter gudstjenesten: Kaffe, chokolade og 
kage samt fortællingen: Friskolernes trædesten: Chresten Kold i ord 
og musik ved Birthe Fanøe Lund og Christian Søgaard. 

 

 

5 
 

 

                                                                                                                      
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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Høve Marks foredragsforening onsdag den 1. marts 2017 kl. 
19.30 Kurderne i Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien v/ Deniz B Serinci, 
journalist, historiker og forfatter til bogen ”Terrorens kalifat”                              

Det kurdiske spørgsmål er igen aktuelt: I Syrien kæmpede kurderne og 
Islamisk Stat om byen Kobani. I Irak kæmper kurderne for at løsrive 
sig fra Bagdad. I Iran og Tyrkiet kæmper de ligeledes for mere 
kulturelt selvstyre. Den dansk-kurdiske journalist, Deniz Serinci tager i 
dette foredrag udgangspunkt i kurdernes historie i Tyrkiet, Irak, Iran 
og Syrien, hvor de i årtier enten ikke måtte tale deres sprog, blev 
forfulgt af Saddam Hussein eller gjort statsløse. Der trækkes ligeledes 
en linje op til i dag mhp at belyse baggrunden for nutidens konflikter.  

Entre 50 kr. Medbring kaffekurven. Øl og vand kan købes  

Litteraturkredsen                                                                              
Litteraturkredsen mødes den sidste torsdag i januar, februar, marts 
og april. Nye læsere er altid velkomne.  Henvend dig til Nana Hauge 
hvis du er interesseret. Der kræves ingen særlige forudsætninger for 
at deltage. 
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overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over 
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.  

 



9

 

9 
 

 

 
LISELUND                                                  
Vintermøde på Liselund 9. – 14. januar. Se program på 
www.liselund.dk          

Teologimøde 23. – 25. januar                                                                                 
Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes? Om Luther, 
Grundtvig og striden om arven.  Se mere på www.liselund.dk  

Kyndelmissemøde 29. januar – 2. februar                                                               
Om duelighed og dannelse. Se programmet på www.liselund.dk                                                                                                                    
ANDET                                                                                                                     
Kirkebil Høve                                                                                                                
Har du svært ved selv at komme til kirke, da henvend dig til mig, så 
vil jeg prøve at finde kørelejlighed. /Nana Hauge                                            
Samtale/husbesøg                                                                                                                  
Jeg kommer altid gerne på besøg, blot man er venlig at anmode 
derom. Der er også altid mulighed for samtale i præstegården. Jeg 
har tavshedspligt.                                                                                                                                
Fravær                                                                                                                                        
28. – 29. januar er jeg i Ribe med konfirmanderne                                              
Ferie og fri: 11. – 14. november, 20. – 23. januar samt Uge 7                                                                       
Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge eller Henning Ipsen. 
/Nana Hauge 
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Gudstjenester Høve  Havrebjerg  

6. november 
(Alle Helgens 
dag) 

19.00 10.00 

13. november 
(25. s.e.t ) 

Ingen Ingen 

 20. november            
(26. s.e.t) 

9.00 11.00 

27. november  
(1. s. i advent) 

19.00 (prædikant: 
Lis Toelberg) 

14.00 (Adventsmøde 
med Aein Amripour)) 

4. december      
(2. s. i advent) 

11.00  9.00 

11.december (3. 
s. i advent) 

19.00 (9 læsninger) 10.00 (9 læsninger) 

18. december (4 
s. i advent) 

Ingen  Ingen  

24. december 
(juleaftensdag) 

16.00 14.00 
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 Høve  Havrebjerg  

25. december  
1.juledag 

 10.00 

26. december     
2. juledag 

10.00  

8. januar (Hellig 
tre kongers 
søndag) 

10.00 
(nytårsgudstjeneste 
på Liselund) 

10.00 
(nytårsgudstjeneste på 
Liselund) 

15. januar 
(1.s.e.h.3 k.) 

11.00 9.00 

19. januar  Aftensang 17.00  

22. januar 
(2.s.e.h.3 k.) 

Ingen  Ingen  

28. januar 
(3.s.e.h.3 k.) 

Ingen Ingen  

5. februar  19.00 
(Kyndelmisse) 

14.00                                           
( Kyndelmisse) 

12. februar  9.00 11.00 

19. februar Ingen  Ingen  

28. februar 14.00(Liselund) 14.00 (Liselund) 
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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. 

 

 
 
 

 

 



 

12 
 

 
 
 
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 Slagelse tlf. 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  
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, 4200 Slagelse tlf. 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. 58 19 64 74  
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