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BREV FRA STUD.THEOL.'EN 
Nikolai Wessel 

 

EN TRAVL SEPTEMBER 

Imens redaktionen af dette kirkeblad 
pågår, er det afslutningen på en dejlig 
(men dog meget våd september), en 
september vi kan kigge tilbage på, som 
har været fuld af indhold. Både i det 
nære, og ude i verden. Hvad der kom-
mer til at ske med Brexit og en rigs-
retssag mod Trump, det ved vi intet 
om, men ligesom det kan være svært 
at kigge væk når man kører forbi en 
ulykke ude på motorvejen – selvom alt 
i ens krop egentlig fortæller en, at det 
bør man, så kan det også være svært 
ikke med lige dele gru og fascination at 
følge, hvad det dog er, som foregår ude 
i verden. 

 

Helt så dramatisk har det heldigvis 
ikke været herhjemme i vores egen 
lille andegård. Dog kan vi se tilbage på 
en måned, hvor der har været afholdt 
ikke færre end 2 høstgudstjenester, en 
fælles familiegudstjeneste og en fød-
selsdagsgudstjeneste for Grundtvig på 
Liselund. Der mødte over 40 op til den, 
både nye og gamle venner af menighe-
derne, og helt nye, nysgerrige og inte-
resserede, det var spændende – og 
alle, nye som gamle – er naturligvis 
velkommen i fællesskabet, og i forkyn-

delsen af ordet fra den Gud, som siger 
”Og se, jeg er med jer alle dage, indtil 
verdens ende!”  

 

EN FØDSELSDAGSGAVE 

Bamse siger på et tidspunkt, mens han 
i en, ofte genudsendt, julekalender 
angiveligt bliver spurgt af kylling hvor-
for det er vigtigt at julemanden får sit 
bånd, sit papir og sin saks, at det er 
fordi vi til jul fejrer, at det lille Jesus-
barn bliver født, og han skal have ga-
ver, men da han er død, så kan vi andre 
få dem i stedet. Det er selvfølgelig en 
sjov børnelogik, men der er altså noget 
over det alligevel. For, uden sammen-
ligning med hverken det lille Jesus-
barn eller julemanden, fik vi den 8. 
september, på Grundtvigs fødselsdag, 
et brev fra Grundtvigsfonden om, at vi 
havde fået tildelt 5000 kroner til ind-
køb af salmebogstillægget ”100 sal-
mer", de er i gang med at blive bestilt, 
og jeg ser rigtig meget frem til at bruge 
disse salmer når vi sammen fejrer 
gudstjeneste. 
 
 
NW. 
 



    

 

 
NYT FRA HØVE VALGMENIGHED 
Lis Toelberg Eriksen 

 

Nu er vi kommet godt i gang igen! 
I skrivende stund er det det smukkeste 
sensommervejr, man kan tænke sig, og 
gudstjenesten ”Under bøgen”, som vi 
sluttede af med inden sommerferien, 
synes meget langt væk. Det var en fin 
formiddag med dejligt samvær, dog 
blev vi inde under tag, da vejret ikke 
var det bedste. Når vi inviterer til de 
udendørs arrangementer, skal I ikke 
være bange for at møde op, hvis der er 
truende skyer, vi rykker indenfor i de 
tilfælde. 
 
Over sommeren har det været dejligt 
at vide, at præstegården nu er beboet, 
og at Berit Jensen går og pusler på 
kirkegården, ligesom andre lige lægger 
vejen forbi, så vi er sikre på, at alt er, 
som det skal være! Der har også været 
et par opgaver for menighedsrådet 
over sommeren, sådan er det, og de 
blev klaret. 
 
Igennem 6 onsdage fra 11.00 til 12.00 
har Bent og jeg haft rundvisninger i 
kirken, på kirkegården og i forsam-
lingshuset. Der var imellem 2 og 6 
personer hver gang, og vi oplevede 
stor interesse og engagement fra tilhø-
rerne, som oftest blev det en dialog 
imellem os om tiden, da de folkelige 
bevægelser havde så stor og positiv en 

betydning i danmarkshistorien. I for-
beredelsen til fortællingen har vi haft 
stor gavn og glæde af de uvurderlige 
kilder i form af jubilæumsskrifter med 
mere, der fortæller historien om Høve 
Valgmenighed, en form for historie-
skrivning, vi aldrig må forsømme! 
Netop dér finder eftertiden sine histo-
riske rødder. Skulle nogen af jer have 
gæster fra Jylland eller et andet sted 
fra, der gerne vil have en rundvisning, 
så skal I bare kontakte os, vi står gerne 
til rådighed. 
 
I sidste kirkeblad var menighedsrådets 
overskrift: ”Jeg har en drøm”, nemlig 
drømmen om, at hvert enkelt medlem i 
dette år finder et nyt medlem til valg-
menigheden. Og det er så glædeligt, at 
vi i det sidste halve år har fået omkring 
15 nye medlemmer. Velkommen til jer, 
vi glæder os til samarbejdet og sam-
været med jer! Vi har meget at se frem 
til, gudstjenester i kirken; renoverin-
gen af fresco-maleriet, som det er vort 
håb, at vi får det sidste økonomiske 
fundament til i de kommende måne-
der. Arrangementer, som arrange-
mentsudvalget så fint har planlagt til 
glæde for os alle. 
 
Slutteligt takker vi alle, der yder stor 
og småt for, at alt er, som det skal væ-



 
re, ikke mindst en stor tak til de præ-
stevikarer, der gerne træder til, når vi 
har behov for det. 
 

INDSAMLING 
Kære medlemmer og venner i Høve 
Valgmenighed. 
 
På menighedsrådets vegne opfordres I 
til, hvis I har lyst og mulighed, at hjæl-
pe med et særligt bidrag til istandsæt-
telse af kalkmalerierne i vores kirke i 
Høve. 
 
Vi har fået tilsagn om 382.000 kr. i 
fondspenge, men mangler lige godt 
100.000 kr. for at dække de fulde om-
kostninger til renoveringen. 
 
Det drejer sig om hjælp til at dække 
differencen op til hele beløbet for Na-
tionalmuseets fuldstændige istandsæt-
telse af triumfvæg og kor bue.  
 
Jeres bidrag vil blive meget positivt 
modtaget.  
 
De, som ser en glæde i at støtte eller 
kan henvise til fonde, som har interes-
se i vores kirkekunst, hører vi meget 
gerne fra. 
 
Støttebeløb kan indbetales på kon-
tonummer 6150 – 1850459 (særlig 
indsamlingskonto) eller på  
 
MobilePay nummer 162333 mær-
ket Kalkmalerier. 

Beløb kan også gives anonymt ved 
anmodning herom. 
 
Der er skattefradrag på indbetalingen, 
hvilket reducerer udgiften med 1/3. 
Fradrag gives for indtil 16.300 kr. 
inklusiv kirkeskatten pr. medlem. Med 
en ”Forpligtelseserklæring”, kan man 
få fradrag for 16.300 udover kirke-
skatten. Ønskes Forpligtelseserklæ-
ring, så kontakt mig venligst, og jeg vil 
sørge for, den bliver udfærdiget. Belø-
bet vil blive indberettet sammen med 
kirkeskatten, når året er omme. 
 
Det er aftalt med Nationalmuseet at 
påbegynde renoveringen til oktober i 
år, og det vil vare ca. 2 måneder.  
 
Med håb om en rigtig god indsamling 
sendes alle de bedste hilsener fra me-
nighedsrådet 
 
Lis Toelberg  
formand  
Høve Valgmenighed 
 
E-mail: lis.toelberg@gmail.com 
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NYT FRA HAVREBJERG VALGMENIGHED 
Marianne Højland Larsen 

 

KONCERT 

 
 
Monica Tønning og Jesper Mølle Jensen, som har skabt en lille duo, har en forkærlig-
hed for akustisk, levende musik. Monica studerer cello på Syddansk Musikkonservato-
rium, Jesper er stort set selvlært guitarist, pianist og sanger. 
Aftenen bød på amerikansk pop, på egne kompositioner, et indslag fra musicalgenren 
samt et cellostykke fra den klassiske verden. 
Kirken var fyldt med levende lys, som gav en dejlig stemning, og der kom omkring 40 
tilhørere. Efter koncerten, bød kirken på et glas ”boblevand”, og det gav en god afslut-
ning på aftenen.  



 

RESTAURERING AF HØVE VALGMENIGHEDSKIRKE 
Nikolai Wessel

 
Som det fremgår tidligere i nærværen-
de kirkeblad, så skal triumfvæggen i 
Høve Valgmenighedskirke restaureres. 
Det skal den af hold af konservatorer 
som kommer fra Nationalmuseet. De 
påbegynder arbejdet med besigtigelse 
og dokumentation i starten af oktober,  
 
og så begynder arbejdet ellers med at 
få vores skønne triumfvæg, ikke blot 
restaureret, men få den sikret, så 
kommende generationer også kan 
nyde det åndehul i hverdagen som 
kirken er. 
 
Det betyder imidlertid, at kirken frem 
til juleaftensdag ikke vil være tilgæn-
gelig for os, da der bl.a. skal  
 

sættes et stort stillads op. Derfor vil 
der fra 1. Oktober og frem til 22, de-
cember kun være én ugentlig gudstje-
neste, og den vil være  I Havrebjerg 
Valgmenighedskirke.  
 
 
Da bestyrelsen er opmærksom på, at 
det kan være en udfordring at komme 
til Havrebjerg, hvis ikke man har bil,  
kan man kontakte Nikolai senest lør-
dag ved middagstid, så skal han nok 
finde ud af at få arrangeret fælleskør-
sel.  
 
 
Vi glæder os meget til at åbne dørene 
for Den nyrestaurerede kirke juleaf-
tensdag kl. 16. 

  



    

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

 
MØDER - OG 
ARRANGEMENTER
 
 
 
8. december kommer Margaret Lindhardt og leder fællessangen i forsamlingshuset i 
Høve kl. 14. Margaret Lindhardt er kendt fra giro 413, hvor hun i mange år sad bag 
mikrofonen og gav fælles oplevelser og indtryk ud i æteren. Alle er hjerteligt velkom-
ne. 
 
 
 

 
 
 
 
EN SØRGELIG NYHED - OG EN OPSANG TIL PRÆ-
STERNE I DE SJÆLLANDSKE VALGMENIGHEDER 
 
Ved efterårsmødet 6. oktober, fortalte de fra Frederiksborg Valgmenighed, at de opgav 
kampen for at holde liv i valgmenigheden, og har sidste gudstjeneste den 24. novem-
ber kl. 10.30, hvor de lover, at de lukker og slukker med et brag! 
 
Vi fik en kollektiv opsang af formanden for Fredriksborg Valgmenighed. At vi ikke må 
glemme arbejdet med dem, som skal bære Valgmenighederne i fremtiden, at vi skal 
prioritere at arbejde for alle aldersgrupper – og ikke mindst for, og med, børnene, og 
deres forældre. Det er noget, som vi allerede arbejder med at planlægge i det små, og 
det gør at vi er endnu mere bekræftede i, at det er det rigtige at have i sigtet, udover 
det arbejde som i forvejen har været i kirkerne. Det er jo altså ikke en enten-eller, men 
en både-og.  



 

HØSTPRÆDIKEN FRA PRÆSTEPRAKTIKKEN  
Nikolai Wessel 

 
Guds nåde og fred, og vor Herrers Jesu Kristi kærlighed, være med os alle. 
Amen. 

hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste 
som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville 
retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus svarede og sagde: 
»En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak 
tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst 
den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til 
stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til 
ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i 
hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og 
sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for 
ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af 
disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige 
svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør lige-
så!« Luk. 10. 23-34 

I dag fejrer vi, at høsten er i hus. Eller at 
den er godt på vej til at være det. Sådan 
var det i hvert fald i gamle dage. I dag, 
hvor det er de færreste af os, som be-
skæftiger os med landbrug, men høst-
gudstjenesten er dog stadig en tradition 
som er kommet for at blive, og alle 
kirker med respekt for sig selv, fejrer 
fortsat troligt høstens komme, hvert år i 
september måned – sågar kirkerne inde 
midt i byerne holder høstgudstjeneste. 
Hvordan kan det være? Tilbage i tiden, 
handlede det jo om, at håbe og bede til, 
at det forråd vi nu har fået samlet, at 
det også er tilstrækkeligt til at leve for i 
et helt år, at takke for høsten, til den 

gode Gud, som skænkede os livet og 
som nu har skænket os føde til det næ-
ste år. I det perspektiv kan det synes 
underligt at holde høstgudstjeneste. I 
dagens Danmark er der jo ikke mange 
som konsekvent går sultne i seng, og 
hvis de gør, så er det i hvert fald ikke 
fordi høsten har slået fejl. Men når nu 
høstgudstjenesten ikke er, hvad den har 
været, hvad er så pointen med at vi i 
dag holder høstgudstjeneste? Det ven-
der jeg tilbage til. 

 

 



 

 

 

Hvem er min næste? 

 

En af de spændende ting, i hele den 
næstediskussion som fra tid til anden 
blusser op er, at, vi mennesker har det 
med at tage udgangspunkt i os selv. Det 
samme udgangspunkt tog farisæren, da 
han spurgte Jesus ”Hvem er min næ-
ste?” ligeledes når politikere og me-
ningsdannere definerer, eller i hvert 
fald forsøger at definere, hvem der er – 
og i særdeleshed hvem der IKKE er – 
min næste. Det er snæversynet, og det 
tjener et egoistisk perspektiv. Formålet 
i vores tanker er, at vi skal afgrænse os. 
Vi skal have en liste over, hvor mange 
led vi skal bevæge os ud, før vi når til et 
sted, hvor den vi møder, ikke længere 
kan defineres som vores, som min næ-
ste, og jeg derfor med god samvittighed 
kan lukke øjnene for. Den hjemløse, den 
voldsramte mand eller kvinde, den 
flygtning som har krydset halvdelen af 
verden for at være I sikkerhed for vold 
og tortur, dem leder vi efter grunde til 
ikke at tage os af. Vores spørgsmål om, 
hvem vores næste er, er ligeså egoi-
stisk, som det var da præsten og levit-
ten blot gik forbi den arme, røvede og 
gennembankede rejsende. 

Men samtidig er det også det mest 
menneskelige, at vi tager udgangspunkt 
i det, som vi kan forholde os til, det som 
er trygt. Det vi kender til først og sidst 
er os selv. Det er det vi lærer når vi går 
til coach, til selvudviklingskurser i job-
centeret eller på aftenskole, og hvor vi 
ellers kigger hen, for at blive klogere på 
os selv. De har alle det til fælles, at de  

 

 

starter og slutter alle samme sted – 
inde i os selv.  

Med dagens evangelium, viser Jesus 
hvor absurd og ligegyldig vores tanke 
om, hvem der er vores næste er. For når 
vi sætter os selv i centrum, får vi svære-
re ved at se dem, som ikke er os. Den 
tidligere Roskildebisp Jan Lindhardt 
skrev imens han var biskop en selvbio-
grafi som hed En biperson i mit liv. 
Lindhardts ærinde med den titel, udfol-
der han i det første kapitel, som også 
har de samme navn.  Grunden til navnet 
er, at I en kristen forstand er der altid to 
som kommer foran os selv, Gud og næ-
sten. Det kan altså højest blive til en 
tredjeplads, og det er jo ikke så ringe 
endda, der er da mange som ved de 
olympiske lege vil være yderst lykkeli-
ge, hvis de kunne få en tredjeplads – 
som Lindhardt tørt konkluderer. Når 
Lindhardt understreger, at der altid er 
mindst de to, som i vores liv træder 
forud for os selv, så henter han det fra 
den bibelske grundfortælling, det som 
vi alle har med i vores bagage. Herun-
der bl.a. dagens lignelse om den barm-
hjertige samaritaner. Og når vi ser på 
det svar, Jesus giver, eller i hvert fald 
det svar han selv får farisæren til at 
give, så er der en lille vending. En lille 
rystelse, ikke noget stort og alvorligt, 
nej, man bemærkede det såmænd 
knapt nok hvis ikke man virkelig ville. 
Men gensvaret Jesus kommer med, 
efter at have fortalt lignelsen om den 
barmhjertige samaritaner, er ”Hvem 
var en næste for ham?” Jesus tvinger os 
til at bevæge os ud af os selv, væk fra 
vores egen forståelse, hvor vi er cen-



 
trum i det hele – og resten af verden, 
resten af vores verden, tager sit ud-
spring her. Det byder Jesus, på sin egen 
måde, som han flere steder gør, han 
beder os stoppe op, og ikke nok med at 
han beder, han byder os, at vi skal sørge 
for at se os omkring, se hvem der har 
behov for hjælp – og ham – eller hende 
– er jeg en næste for. Den som mangler 
hjælp, er min næste. Den er jeg en næ-
ste for. 

Paulus skriver et sted, at Kristi kærlig-
hed tvinger, og normalt er det sådan, at 
det med at blive tvunget, er noget som 
vi har det svært med. Det får os til at 
gøre noget vi ellers ikke ville gøre, ja, i 
nogle tilfælde noget vi slet ikke kunne 
finde på at gøre. Og I den forstand, er 
det Jesus gør i dagens evangelium også 
at tvinge os. Han tvinger os til at se om 
bag alt det som vi normalt lader et 
menneske definere ved,  Men når det er 
med næsten for øje, og i kærlighed vi er 
fordret til det, Så bliver vi tvunget, ikke 
med vold og magt – men af kærlighed. 
Som når de nybagte forældre bare ikke 
kan være upåvirkede af det nyfødte 
barn, hverken af den hjerteskærende 
gråd eller den glade pludren. Som når 
de voksne børn ikke bare kan se til 
mens mere eller mindre hjælpeløse 
forældre ødelægger det for sig selv. 

Eller som vennegruppen som bare ikke 
kan se til, når en af dem er på vej ud i 
noget dumt, og ikke kan vende det døve 
øre og blinde øje til når han siger ”Lad 
mig være". Kristi kærlighed tvinger os 
til, at glædes, Til at høre og se. Til at sige 
uretten og uretfærdigheden imod, li-
gemeget hvem den måtte ramme, lige-
meget hvor den måtte ramme.  

 

Og lige netop her, er grunden til at vi 
stadig holder høstgudstjeneste. Også i 
byerne. For det som vi i dag kalder 
høstgudstjeneste, kaldte man før i tiden 
for en takkegudstjeneste. Og selvom at 
det I dag er noget andet vi har at takke 
for, så er det stadig det vi gør. Vi siger 
tak. Hvad vi føler, at vi har at takke for 
kan være meget individuelt. Men vi kan 
alle stille os op, og sige tak for de gaver, 
som er blevet vores. Vi siger med yd-
myghed tak. Vi lover, at bruge det pund 
som blev os givet. 

 
Og giv mig til sidst, 
et navn herrer Krist, 
som er i din livsbog indskreven. 

 

Amen. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
GUDSTJENESTER 
OKTOBER 2019-JANUAR 2020 
 
 
 

 
Gudstjenesterne markeret (GLS) forestås af Gunner Lund-Sørensen, og 
vil være med nadver. Her er der også mulighed for at afholde dåb. 
 
* I Havrebjerg 26/12 holdes gudstjeneste som juledag. 

DATO SØNDAGENS NAVN HØVE HAVREBJERG 
13/10 17 s. e. trinitatis  10 
20/10 18. s. e. trinitatis (GLS)  10 
3/11 Alle helgen  14 
24/11 S. søndag i kirkeåret (GLS) 10 
1/12 1. søndag i advent  10 
15/12 3. søndag i advent  10 
24/12 Juleaftensdag 16 14 
25/12 Juledag 10  
26/12 2. Juledag*  10 
5/1 Hellig 3. konger Gudstjeneste på Liselund kl. 14 
19/1 2. søndag e. h3k 11 9 


