
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HØVE OG HAVREBJERG VALGMENIGHEDER 

 

 

 

 

Der arbejdes på livet løs med restaurering af frescoen i Høve Valgmenighedskirke. I 
næsten tre måneder var kirken lukket ned, og der var kun gudstjenester i Havrebjerg, 
mens kirken i Høve blev istandsat. Resultatet var bestemt værd at vente på. 



 

 
  

 

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: 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. 

 

 

 

 

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, i februar, 
juni og oktober. 

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. Maj 2020. 

 

 
 
Tryk: HassOlsen, 4230 Skælskør, tlf. 58196474 



  

Nikolai Wessel 

 

”VI - GJORDE - DET!” 

Med fare for at citere en tidligere 
dansk toppolitiker og statsminister, da 
det på valgnatten stod klart, at flertal-
let skiftede, har jeg svært ved at finde 
en bedre formulering som skal rumme 
den glæde, jeg har haft de sidste par 
uger. 
 
Det har været et langt, og et sejt forløb, 
men kære menighed, nu er vi sammen 
kommet igennem på den anden side, 
der er igen kommet en præst i Høve- 
og i Havrebjerg Valgmenigheder, og 
det kan vi sammen glæde os over. 

Jeg vil gerne sige alle de medlem-
mer af valgmenigheden, de medlem-
mer fra øvrige valgmenigheder her på 
Sjælland, præstekollegaer, både fra 
valgmenighederne og fra Slagelse 
Provsti. 
 
Jeg er sikker på, at I i løbet af den næ-
ste tid, nok skal få lov til at se rigeligt 
med billeder derfra, så det vil jeg skå-
ne jer for i dag, for mens det står som 
et fyrtårn for flere, er der jo også sket 
meget andet. 
 
Som det også på forsiden blev vist, er 
der her til efteråret været konservato-

rer fra Nationalmuseet i gang med at 
restaurere Høve Valgmenighedskirke, 
og det ses. Nu er det flittige udvalg 
gået i gang med at undersøge den ma-
ling, som skal bruges på væggene, for 
at forbedre indemiljøet i kirken, og 
forhåbentlig også for at bevare fresco-
en bedre. 
 
I Havrebjerg, har der været holdt kon-
cert, der er planlagt endnu flere her til 
den kommende tid. Til efteråret, skal 
Havrebjerg Valgmenighed være med i 
projektet ”Kunst i kirken” som er for 
hele Slagelse Provsti, hvilket forhå-
bentlig vil lokke nogle ind i kirken, 
som ellers ikke ville komme der. 
 
Til sommer, håber jeg, at vi kan genta-
ge succesen med åben kirke i Høve, en 
time om ugen, hvor der kom mange 
nysgerrige sidste år. Vi laver kirke, vi 
afholder arrangementer, som folk 
gider at komme til – både medlemmer 
og nysgerrige. Det skal vi blive ved 
med. For Valgmenighederne, vi er her 
endnu, nu med præst igen. Men et eller 
andet sted, betyder præsten ikke så 
meget, når man har en menighed, og 
nogle menighedsråd som jer. Skal alt 
nok gå for kirken alligevel!  NW.



    

 
 
 
 

Lis Eriksen Toelberg 

 

DER ER SKET SÅ MEGET! 

 
Ja, der er sket meget i vores valgme-
nighed, og til det glædeligste hører 
ordinationen af Nikolai i Roskilde 
Domkirke, og det var skønt, at så man-
ge medlemmer sluttede op om den 
aften! Og nu ser vi frem til indsættel-
sen den 16. februar kl. 14.00, det bliver 
endnu en stor dag, hvor alle er vel-
komne også til receptionen i forsam-
lingshuset kl. 15.00. 
 
Renoveringen af frescomaleriet i kir-
ken er tilendebragt af Nationalmuseets 
dygtige folk, og vi takker for et godt 
samarbejde og en god formidlingsaften 
om arbejdet. Også tak til alle, der bi-
drog med deres arbejdskraft før, under 
og efter renoveringen. Og stor tak for 
alle økonomiske bidrag til renoverin-
gen, det har bragt os meget nærmere 
målet. Vi håber via fondsansøgninger, 
at det bliver muligt at få malet vægge-
ne i kirken, det er som om, at de kalder 
på det, nu hvor frescomaleriet frem-
står så smukt! 
 
Til det mere praktiske hører, at der er 
kommet ny olietank i præstegården, så 
varmen her er fremtidssikret. 

I løbet af foråret vil vi gennemgå grav-
stenene på kirkegården for at sikre os, 
at de står fast, så der ikke kan ske 
ulykker. 
 
 
Generalforsamlingen for Høve valg-
menighed afholdes i skolestuen i for-
samlingshuset onsdag den 25. marts 
kl. 19.30. Igen i år begynder vi med 
fællesspisning kl. 18, tilmelding til 
spisningen sker til Tove Beierholm 
(61716493) eller pr. mail til 
Lis Toelberg: lis.toelberg@gmail.com 
 
senest den 20. marts. Dagsorden til 
generalforsamlingen ses her i kirke-
bladet. 



 

Marianne Højland Larsen 

 

TILLYKKE NIKOLAI … 

med din ordination i Roskilde Domkir-
ke den 31. januar og stadfæstelse i 
vore 2 valgmenigheder, Høve og Hav-
rebjerg. 
Det har været en lang proces fra du 
blev ansat pr. 1. marts 2019 og indtil 
nu, du har været villig til at acceptere 
de udfordringer, som har været under 
vejs, og det har jo også båret frugt. Du 
afsluttede pastoralseminariet den 19. 
december i Vartov, hvor der var en 
gudstjeneste, som flere af dine med-
studerende udførte og efterfølgende 
var der en reception. Vi kunne se, at du 
der havde haft et godt forløb og fået 
gode kolleger, som du sandsynligvis vil 
spare med fremadrettet. 
Præsteindvielsen i Roskilde Domkirke 
den 31. januar, hvor du blev ordineret, 
var en helt særlig oplevelse, det var 
stort at se dig som ordinand, blive 
velsignet af biskoppen. Dejligt var det 
også, at mange af kirkernes medlem-
mer ville deltage, tak til jer som tog 
med til Domkirken. 
 
 

INDSÆTTELSER SØNDAG 

D. 16/2 KL. 11 
Indsættelsen i kirkerne søndag den 16. 
februar glæder vi os til, det vil provst 
Ulla Thorbjørn Hansen stå for, og det 
er kl. 11:00 i Havrebjerg, hvor vi efter-
følgende i kirken har lejlighed til at 
lykønske Nikolai. Kl. 14:00 er indsæt-
telsen i Høve, og efterfølgende er der 
reception for alle interesserede i Høve 
Marks Forsamlingshus kl. 15:00. 
 

KIRKEKONCERT ONSDAG 

D. 11. MARTS 2020 KL. 

19.30  
Ditte Lykke Hansen, som går på det 
Danske Kongelige Musikkonservatori-
um, er på koncert tour i vinterhalvåret 
med sin akkordeon, (kendes også som 
en harmonika inden for den rytmiske 
verden). 
Hun har et bredt repertoire, da hun 
gerne, vil vise hvor meget forskelligt 
musik der kan spilles på en akkordeon. 
Ditte har i årenes løb vundet fire Dan-
marksmesterskaber i harmonika, 
hvoraf hun vandt den første som 13 



    

årig. Derudover har hun vundet kon-
kurrencen ”Unge Spiller Klassisk” fire 
gange, og vundet tre talentpriser.  
Ditte har et bredt repertoire og vil 
gerne vise, at der kan spilles alt fra 
Bach og ny klassisk - til Italiensk un-
derholdning og fransk musette valse 
på en akkordeon.  
Efter koncerten er kirken vært ved et 
glas boblevand. 
Kirkekoncerten er åben for alle og det 
er gratis at deltage. 
 

BØRNEKORET HIMMELSUS 

ONSDAG D. 1. APRIL KL. 19  
Børnegospelkoret "Himmelsus" kom-
mer til Havrebjerg Valgmenighedskir-
ke, med et helt specielt påskeprogram, 
som optakt til Påsken. Koret har ind-

øvet både stille sange og nogle med 
rigtig gang i under ledelse af Hanne 
Blom Dieu og Maria. Koret består af 
omkring 12 børn i alderen 6 til 15 år, 
og de stråler af sang- og livsglæde. 
Himmelsus er kendt fra bl.a. optræ-
den på Slagelse Kulturnat, hvor de 
altid tiltrækker en stor mængde tilhø-
rere. 
 
Himmelsus' koncert indledes og afslut-
tes af cellisten Monica Tønning som 
studerer på Musikkonservatoriet i 
Odense. Monica har sammensat et 
program, der passer til sangkorets 
optræden. 
Alle er velkomne til at nyde denne lille 
aftenkoncert ganske gratis med Hav-
rebjerg Valgmenighed som vært. Efter 
koncerten bydes der på et glas med 
godt indhold og hyggeligt samvær.  

 
 



 

Lars Ellegaard
 
Freskomalerierne i Høve er grundtigt 
blevet renset og repareret af fire dyg-
tige medarbejdere fra Nationalmuseet. 
under ledelse af konservator Johanne 
B. Mogensen. 
Vi havde, inden igangsættelsen søgt 
støtte fra seks forskellige fonde. Vores 
budget for arbejdet var knap 500.000 
kr. Augustinus Fonden gav tilsagn. De 
ydede os i alt 382.000 kr. hvorfor vi 
opfordrede til frivillige bidrag fra me-
nighedsmedlemmerne til at udfylde de 
manglende ca. 100.000 kr.  
Her fik vi indsamlet 57.000 kr., og man 
er stadig velkommen til at bidrage, 
hvis man har lyst.  
Hvad vi måtte mangle, dækker kirkens 
gavekonto, som vi ellers passer godt 
på. 

Efter et par ugers restaureringsar-
bejde kom Poul Grinder-Hansen, 
kunsthistoriker fra Nationalmuseet, og 
fortalte om Niels Skovgaards kunstne-
riske arbejder og specielt gennemgik 
motiverne i korbuens freskomaleri.  
Mere end 40 personer kom denne 
aften og her blev fremhævet Niels 
Skovgaards interesse for udsmykning 
af de Grundtvigske kirker og i vores 
tilfælde valget af korsfæstelsesmotivet, 
hvor den korsfæstede Kristus, undta-
gelsesvis vender hovedet mod venstre, 

det sønderrevne tæppe, de mørke 
skyer med Syvstjerne midt over, som 
symbol på Gud Fader og duen som 
symbol på pinsen og Helligåndens 
komme, altså manifestering af hele 
treenigheden. I baggrunden det lysen-
de parti over apsis med sol og det ly-
sende skin, som symboliserede åben-
hed. Grinder-Hansen fortalte også om 
de vanskeligheder, Skovgaard havde 
oplevet under arbejdet. Farverne i 
1909-10, hvor arbejdet stod på, havde 
drillet og måtte laves om. Derfor er der 
i dag rundt i buen laser af tæppet, som 
fremstår i rød-lilla farve. Fejlfarvnin-
gen blev gen-malet med blå farve og de 
enkelte flige, som tilbagestår, vidner 
om den fejlagtige farve tilbage for 110 
år siden.  
Arbejdet med korbuen blev færdig-
gjort af Nationalmuseet først i decem-
ber, og efter nytår kom Johanne igen 
og færdiggjorde apsis og buen bag 
alteret. 
 
Fortil mod korbuen på sidevæggene er 
der malet to farveprøver i lys grå, som 
man er velkommen til at kommentere. 
En af dem er foreløbig i forslag, når vi 
forsøger at realisere fortsat vedlige-
hold af kirkevæggene. 
 
 

 



    

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

 
 
16. februar Indsættes Nikolai Wessel som Valgmenighedspræst. Som det også tidlige-
re er anført her i bladet, foregår det ved gudstjeneste kl. 11 i Havrebjerg Valgmenig-
hedskirke og kl. 14 i Høve Valgmenighedskirke. Gudstjenestens første del ledes af 
provst Ulla Thorbjørn Hansen, og Nikolai overtager før prædiken, og holder sin første 
prædiken som valgmenighedspræst. Efter gudstjenesten i Høve er der reception, hvor 
alle er hjerteligt velkomne. 
 
10. marts kl. 19-20.30 er der sangaften i Høve Valgmenighedskirke. Vi vil synge et 
udvalg af salmerne i det nyanskaffede salmebogstillæg ”100 salmer”. Der vil både 
være kendte og mindre kendte salmer – og melodier. Der vil blive lagt vægt på at syn-
ge nogle af de salmer, som vi med stor sandsynlighed også vil møde i højmessen og 
ved de kirkelige handlinger. I pausen ca. halvvejs er Høve Valgmenighed vært for et 
glas vin og lidt chips til at smøre ganen med, til lidt yderligere sang. 
 
11. marts kl. 19.30 Er der koncert ved Ditte Lykke Hansen i Havrebjerg Valgmenig-
hedskirke. 
 
1. april kl. 19.00 er der koncert med børnekoret ”Himmelsus” i Havrebjerg Valgme-
nighed. Efter ca. en halv time, tager Monica Tønning over, og spiller en times tid. 
 
9. april kl. 19 holdes der i år i Havrebjerg Valgmenighedskirke, en liturgisk aften-
gudstjeneste. Det vil være en gudstjeneste uden prædiken, hvor der er fokus på fortæl-
lingen om skærtorsdag og langfredag, og nogle tilpassede musikalske indslag. 
 
1. juni er det 2. pinsedag, og der holdes fællesgudstjeneste for kirkerne i gl. Hashøj 
kommune. Sidste år var sognekirken i Høve vært, i år er Lundforlund kirke vært.  
 
6-7. juni er der årsmøde i foreningen af de Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. I 
anledning af 100året for genforeningen er det i år i Bovlund og Rødding. 
 
5/7 kl. 9 er der morgenkaffe i Høve Marks Forsamlingshus inden vi kl. 10 holder 
udendørsgudstjeneste (om den danske sommer vil). Evt. resterende kaffe og morgen-
brød vil kunne spises efter gudstjenesten. 

  



 

 
   

 

Onsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30 i skolestuen i Høve Marks 
Forsamlingshus. Vi indleder med fællesspisning kl. 18.00 hertil er tilmelding. 
 
Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning for året. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af mindstebetaling af kirkeskat. 
6. Valg af menighedsråd. 
7. Valg af menighedsrådssuppleanter. 
8. Valg af bilagskontrollant. 
9. Eventuelt. 

 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage forud for 
generalforsamlingen. Stemmeret har ethvert medlem, der er registreret som 
medlem 1 måned før afholdelse af generalforsamling, og som er fyldt 15 år. 
 

 

Jeg vil gerne rette en stor tak, til pastor emeritus Gunner Lund-Sørensen, som siden 
Nana Hauges afsked i sommeren 2018, har været en uvurderlig hjælp for valgmenig-
hederne, både i forbindelse med konfirmationen i Høve i 2019, med gudstjenester 
inden jeg blev ansat (det halve år, hvor valgmenighederne virkelig stod uden præst) 
og senest her i løbet af efteråret, hvor du har haft en gudstjeneste om måneden. Det 
har været en stor hjælp, og for det, skal der lyde en stor tak. 
 
Ligeledes vil jeg takke de præster, både aktive, emeriti og præster som i øjeblikket 
har andet arbejde end præsteembede, for den hjælp I har ydet gennem det sidste år. 
Ingen er nævnt, ingen er glemt, det har været en stor hjælp, og en ikke mindre tak 
lyder herfra! 
 
/NW 



 

 
 

 

 

 
Hermed indkaldes til årsmøde for Havrebjerg Valgmenighed på Liselund d. 22. april 
2020 kl. 19.30. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 2019  
4. Indkomne forslag – senest 8 dage før til formand 
5. Valg til menighedsrådet 
6. Valg af revisor for 2 år: 
7. Eventuelt. 

 
Efter årsmødet, vil Nikolai underholde om sin tid på pastoralseminariet. 
 

 

 
Det er tid til at indbetale medlemsbidrag for 2020, og vi opfordrer til, at det bliver 
indbetalt senest 1. april. 
Kontingentet er mindst 1,5 % af årsindkomsten fra sidste år.   
Beløbet bedes indbetalt til Nordea Bank på kontonr.: 2204-3415761855.  
Betaling er enten af to rater senest 1/4 og 1/10 eller af én gang senest 1/4. Det skal 
fremgå tydeligt med navn, hvor indbetalingen kommer fra og om det er ½ årligt eller 
for hele året. 
 
Pensionister skal minimum betale 2.000 kr. pr. år. De unge medlemmer skal selv 
betale kirkeskat, når de er fyldt 18 år.  Mens de går i skole og er under uddannelse 
skal de betale 500 kr. om året.  Når de er færdige med uddannelse skal de betale or-
dinært medlemsbidrag. Når de unge mennesker flytter hjemme fra, er det vigtigt, at vi 
får oplysning om deres nye adresse samt mail-adresse. 
Spørgsmål om medlemsbidrag henvises kasserer Lise Lundsgård Jensen,  
Lises kontaktoplysninger findes på forsidens bagside.  



 

Tilmelding ved at udfylde følgende formular: kortlink.dk/24ta3 



 

FEBRUAR – JUNI 2020

 
 

DATO SØNDAGENS NAVN HØVE HAVREBJERG 

16/2 Seksagesima 14 11 
1/3 1. søndag i fasten 9 11 
15/3 3. søndag i fasten 11 9 
29/3 Mariæ bebudelse 11 9 
5/4 Palmesøndag 9 11 
9/4 Skærtorsdag  19 
10/4 Langfredag 10  
12/4 Påskedag 11 9 
3/5 3. s. e. påske 9 11 
17/5 5. s. e. påske 11 9 
31/5 Pinsedag 11 9 
1/6 2. pinsedag Fællesgudstjeneste i Lundforlund 
7/6 Trinitatissøndag Årsmøde i foreningen af Grundt-

vigske Valg- og frimenigheder. 
21/6 2. søndag efter trinitatis 9 11 
5/7 3. søndag efter trinitatis Under bøgen i Høve kl. 10.* 

 

 
* Morgenkaffe fra kl. 9 i forsamlingshuset. Se mere under ”arrangementer” i bla-
det. 


