KIRKEHILSEN
Gimlinge Kirke

Nr. 4 - 25. årg.

Hyllested Kirke

December 2016/Januar - Februar 2017

På træk
Sognepræst Grith Seersholm
Over efterårets klare blå himmel trækker skarpe kiler af gæs og store flokke
af stære. Gennem den kolde friske luft, lyder deres kalden til hinanden: Følg
med! Følg med! De er på vej mod andre himmelstrøg, på vej mod
ynglepladser på vej mod nye jagtmarker. Fugle der hen over sommeren var
en del af naturen omkring os, er nu på vej væk – for en tid. De er på træk.
At være sognepræst er også at være på træk. At være gæst for en tid, at føle
sig hjemme og alligevel altid vide, at man en dag skal videre, væk igen, på
vej mod nye udfordringer, nye kald, nye himmelstrøg. For mig er tiden
kommet nu.
Det har været en fornøjelse at lære jer at kende. En stor glæde at gå
præstekjolen til hos jer. Præstegården i Høve har været mit og familiens hjem
de sidste 8 år. Men nu skal vi videre. Efter 8 år, som sognepræst på landet, er
jeg klar til nye udfordringer. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det
er utroligt ensomt at være sognepræst på landet. Selvom vi har en procentvis
høj kirkegang, i forhold til indbyggertallet, savner jeg, som ene præst
fællesskab og kollegial sparring. Derfor har jeg søgt nyt embede og modtaget
kald fra menigheden i Sankt Peders - Havrebjerg pastorat, hvor jeg glæder
mig til at blive en del af præsteteamet.
Det betyder desværre at vi skal flytte fra området, fra ungernes
barndomshjem og fra det åbne landskab her omkring Flakkebjerg. Jeg
kommer til at savne at have højt til himlen og plads omkring mig, når vi
flytter til Slagelse, men udfordringerne trækker. Jacob underviser fortsat på
Flakkebjerg skole og børnene bliver i deres klasser for skolen her er jo uden
sammenligning kommunens bedste.
Her fra flytterodet og mit halvt nedpakkede kontor vil jeg vil gerne sige jer
tak. Tak for samarbejdet til tidligere og nuværende menighedsrødder. Tak
fordi I gik med på mine mange skøre ideer. Tak fordi I gav mig plads og rum
til at finde mine egne præsteben at stå på. Tak til kollega Anna i Gimlinge og
Marianne i Sørbymagle for støtte og samarbejde. Tak til menigheden fordi I
tog så pænt i mod min familie og mig. Tak for tålmodigheden. Tak for jeres
opbakning til kirkens arrangementer. Tak for jeres fortrolighed. Tak for jeres
tillid. Tak fordi I lod mig være en del af jeres store dage, tak fordi I var med i
kirkens mange hverdage.
Jeg håber at I fortsat vil bakke op omkring kirken og i fællesskab løfte
ansvaret for den lokale kirke. Jeg håber, at I vil tage ligeså godt i mod jeres
kommende præst, som I tog i mod mig og jeg håber at Gud vil gøre store ting
og velsigne jer alle hver især, og lokalsamfundet som fællesskab også
fremover.
Over himlen trækker skarpe kiler af gæs og store flokke af stære. Gennem
den kolde efterårsluft lyder deres kalden,
følg med, følg med! Mit kald er et andet,
men selvom det er nervepirrende og
skræmmende at forlade alt det kendte,
følger jeg det, nysgerrig og spændt på at
finde min nye plads.
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Kirkelig vejviser
Sognepræst i Gimlinge og Hyllested
Anna Jakobsen
tlf. 58 18 61 93
Kirkestræde 3 B, Gimlinge
4200 Slagelse
Mail: ajak@km.dk
Træffes bedst om formiddagen.
Træffes ikke mandag.
Hjemmeside Gimlinge-Hyllested

www.gimlinge-hyllested-kirker.dk

Kirkeværge i Gimlinge og Hyllested
Bente Damgaard
tlf. 58 18 60 34
Organist i Gimlinge og Hyllested
Jacob B. Carlsen
tlf. 55 45 10 75
Kirkesanger i Gimlinge og
Hyllested
Lars Frederiksen
tlf. 40 14 78 95
Tanja Dræberg
tlf. 31 79 83 06

Graver i Gimlinge
Anne Otto
tlf. 21 49 24 41
Mail: gimlingegraverkontor@mail.dk

Kasserer for kirkekassen
Peter Christensen tlf. 58 54 53 34

Graver i Hyllested
Asger Pedersen
tlf. 51 23 58 10
Mail: hyllestedgraverkontor@mail.dk

Formand for menighedsrådet
Verner Lindberg
tlf. 58 11 10 11

Dalmose FDF
- er et sjovt og spændende tilbud til
alle børn fra 7 år og opefter.
Vil du være med, så kontakt:
Mette Petersen
Tlf. 55 45 30 82
Mødested: KÆRNEHUSET,
Spejdervænget 1, Dalmose

Sognepræst Anna Jakobsen

Kort fortalt
Præsten holder fri
Jeg holder vinterferie i uge 7 fra den 11. - 19. februar. Friweekend
den 17. - 18. december og den 14. - 15. januar.
Høstkollekt
Vi samlede ind ved høstgudstjenesten, og der blev i alt samlet
1.311,50 kr. ind, som efterfølgende er sendt til KFUK’s Sociale
Arbejde. Tusind tak til alle der har bidraget.
Kollekt i advents- og juletiden
Vi samler ind til julemærkehjemmet i Skælskør.
Menighedsrådet
Menighedsrådet har i skrivende stund ikke fastlagt mødetidspunkter
for 2017. Se det på vores hjemmeside www.gimlinge-hyllestedkirker.dk
ADVENT
Adventstiden begynder fire søndage før jul. Ordet advent er latin og betyder
”komme” med meningen: Herren kommer til os.
Den Herre, der skal komme, er Jesus Kristus. Adventstiden er en
forberedelsestid til eftertanke over betydningen af Jesu fødsel. Derfor er
adventstidens liturgiske farve i kirken også violet for faste og forberedelse (hvad
der svarer til fastetidens farve op til påske). Helle Brink
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Koncerter, særgudstjenester og
fællesarrangementer
Koncert med Hyllested koret
Onsdag den 30. november kl. 19
er der koncert med
Hyllested koret i Hyllested Kirke.
Så kom til en hyggelig aften med
glæde og sang!

Familiedag i Hyllested Kirke
Søndag den 4. december kl. 14.30
I samarbejde med Hyllested Landsbyråd holder vi en eftermiddag
med masser af julerier for børn.
Vi mødes i Kirkekassen (ved P-pladsen overfor kirken) til Klippeklistre, og bagefter går vi over i kirken og pynter juletræet.
Bagefter er der underholdning med jule dukketeater og trylleri.
Der vil være æbleskiver, kaffe og sodavand i rigelige mængder!
Ring til Anna på 58 18 61 93 eller mail til ajak@km.dk senest den 1.
december, så vi er sikre på at der er æbleskiver nok!
Så gå ikke glip af denne herlige jule eftermiddag!

Julegudstjenester
Juleaften

Gimlinge kl. 14 & 16
Hyllested kl. 15

Julemorgen Gimlinge kl. 9
Hyllested kl. 10.30

Nytårsgudstjeneste
Søndag den 1. januar kl. 14 i Gimlinge Kirke
Kom og vær med til Nytårsgudstjeneste i
Gimlinge Kirke. Bagefter ønsker vi hinanden godt
nytår i våbenhuset med champagne og
kransekage.

Hellig Tre Konger-aften
Torsdag den 5. januar kl. 19 i Gimlinge Kirke
Denne aften fejrer vi julens afslutning, at
De Hellig Tre Konger fandt frem til
Jesusbarnet, som de gav guld, røgelse og
myrra.
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Hvem var Luther?
I 2017 er det 500 år siden Martin
Luther slog 95 teser op på porten til
slotskirken i Wittenberg – en
begivenhed der blev startskuddet til
reformationen.
Derfor har vi inviteret Cand. theol. fhv.
lektor, højskoleforstander og præst
Henning Nørhøj som vil komme og
fortælle os
”Historien om Luther” Det sker i

Gimlinge Kirke tirsdag den
24. januar kl. 19
Så kom til en spændende foredragsaften, vi drikker en kop kaffe
undervejs. Fællesarrangement i gl. Hashøj kirkesogne

Koncert i Hyllested Kirke
Onsdag den 1. februar kl. 19
I samarbejde med Hyllested
Landsbyråd holder vi en koncertaften med koret Intakt.
Efter koncerten vil der være
kaffe og boller med ost!
Intakt er kendetegnet ved et
yderst bredt repertoire, der vil
tilfredsstille et blandet publikum. Intakt synger bl.a. danske
sange, viser, og salmer men
også
engelske
musicals,
highlights fra film og meget
mere.

Fastelavn i Gimlinge Kirke
Søndag den 26. februar kl. 14
Igen i år holder vi en forrygende børne-gudstjeneste
sammen med Dalmose FDF.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i
forsamlingshuset, spiser fastelavnsboller, og bliver
underholdt
af
tryllekunstneren
Andreas.
Det koster 25 kroner
for voksne at deltage.
Pengene
går
til
Folkekirkens Nødhjælp.
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Nyt fra menighedsrådet
Den 13. september blev der holdt orienterings- og opstillingsmøde i
konfirmandstuen, og der blev fundet 2 kandidater fra Hyllested sogn og
6 kandidater fra Gimlinge sogn. Da der kun er indkommet 1 liste fra
Hyllested sogn og 1 liste fra Gimlinge sogn blev afstemningsvalget aflyst.
Det nye fælles menighedsråd for de 2 sogne har i skrivende stund ikke
konstitueret sig. Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.
Født medlem: (sognepræsten)
Anna Jakobsen
Kirkestræde 3 B, Gimlinge, 4200 Slagelse
Valgte medlemmer fra Hyllested sogn:
Martin Freeman
Jellingevej 1B, 4261 Dalmose
Knud Kristiansen
Venslevvej 14, 4261 Dalmose
Suppleant fra Hyllested sogn:
Tove Pedersen
Jellingevej 4, 4261 Dalmose
Valgte medlemmer fra Gimlinge sogn:
Sanna Bayat
Nyvej 8, 4261 Dalmose
John Eriksen
Vollerupvej 34, 4200 Slagelse
Bente Damgaard
Katrinevej 12, 4200 Slagelse
Peter Christensen
Havelyvej 7, 4200 Slagelse
Thomas Baun Christensen
Liljevænget 6, 4261 Dalmose
Verner Lindberg
Ørnevej 16, 4261 Dalmose
Suppleant for Gimlinge sogn:
Bente Levring
Ørnevej 47, 4261 Dalmose
Tak til alle I det “gamle menighedsråd” for et godt samarbejde i den
forløbne periode. Tak for indsatsen til Bente Levring og Lars
Kristoffersen. Tak til Suppleant Grethe Holm Bertelsen for en aktiv
indsats.
Mødedatoer for ordinære møder er ikke fastsat endnu, men der
henvises til hjemmesiden: www.gimlinge-hyllested-kirker.dk
Verner Lindberg

Alle er præster
Tekst fra hjemmesiden folkekirken.dk
I middelalderen var både kirken og samfundet strengt hierarkisk
opbygget. Jo højere, man var placeret i hierarkiet, des større magt havde
man. Og i den kirkelige pyramide handlede det både om politisk magt og
om magten over sjælenes frelse. Paven var øverst, dernæst kom
kardinaler og biskopper, under dem var præsterne placeret, og
allernederst kom lægfolket, som var de fleste, men havde mindst magt.
Det almindelige præstedømme
Luther vendte denne pyramide på hovedet. ”Enhver, som er krøbet ud af
dåben, er lige meget præst og biskop”, sagde han. Alle er med andre ord
præster. Dette kaldes for ”det almindelige præstedømme”.
Inden for den lutherske kirke er det derfor menigheden, der har den
største magt. En luthersk menighed vælger sin egen præst og
bestemmer selv i vid udstrækning over den lokale kirke. Folkekirken er fx
ikke opbygget hierarkisk, men har en flad struktur, hvor menighed og
præst er ligeværdige.
Luther gjorde op med den katolske kirkes hierarkiske opbygning ved at
introducere det almindelige præstedømme.
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Døbte, viede og begravede / bisatte
Gimlinge Kirke
Døbte:
10.09.16 Alekzander Rud Ebenezerson, Dalmose
09.10.16 Silja Senniksen, Dalmose
09.10.16 Emilie Estoft, Dalmose
Viede:
27.08.16 Jeanette Annelie Wengel & Bernth Finn Hansen
Bisatte:
09.08.16 Hanne Irma Hansen, Dalmose
11.10.16 Janne Madsen, Dalmose
02.11.16 Knud Henry Iversen, tidl. Dalmose

Hyllested Kirke
Viede:
24.09.16 Kasper Meng Jakobsen & Gitte Wesselhoff Jakobsen

At være med i et menighedsråd….
Af Peter Christensen, Vollerup

At være med i et menighedsråd, er at være med i et arbejdsfællesskab.
Et arbejdsfællesskab som styrer sognets kirkelige og administrative
anliggender, og et arbejdsfællesskab som det påhviler, at virke for
gode vilkår for det kristne evangeliums forkyndelse, som det lyder i
menighedsrådsloven.
Hvad var ud over dette arbejdsfællesskab grunden til, at jeg stillede
op til menighedsrådsvalget, selvom jeg allerede har været medlem i
mere end 30 år, og burde lade nye kræfter komme til?
Jeg føler stadig stolthed og glæde over – og god mening i - at være
med i den uafbrudte række af generationer, som har støttet op om de
kirker, som for næsten 900 år siden blev bygget i Gimlinge og
Hyllested. De danske kirker er blevet udstyret og vedligeholdt til, at
være udgangspunkt for formidling af den kristendom, som har formet
vor tids tro, kultur og samfundsform.
Efter min mening vor tids fantastisk gave, som jeg synes, der er god
grund til at værne om!
Denne gave synes i disse år desværre at blive udfordret, dels i et
mindre omfang af en indvandring af folk med en anden religion og
kulturbaggrund, og dels af almindelig sekularisering i samfundet og
ikke mindst af en tilsyneladende udtalt ligegyldighed over for
kristendommen og dens budskab.
Jeg vil derfor gerne fortsat være med til, at støtte op om vore kirker,
også i et bredere perspektiv.
I håb om, at jeg ved min støtte til og deltagelse i kirkens arbejde, kan
være med til at prikke lidt til ligegyldigheden, lod jeg mig vælge til
menighedsrådet for endnu en 4-årig periode!
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Katolikker og protestanter styrker dialogen
Af Bo Nygaard Larsen, Roskilde Stift
Pavens besøg i Lund og Malmø mandag den 31. oktober var historisk. Men
det fik et ekstra skær over sig, da det blev offentliggjort, at den katolske kirke
sammen med Det Lutherske Verdensforbund vil arbejde for en fælles nadver.
Det var første gang, at katolske og lutherske ledere sammen markerede
Reformationens indførelse. På den måde var gudstjenesten den sidste
oktoberdag
den
foreløbige
kulmination
på
erklæringen
om
retfærdiggørelseslæren, som den katolske kirke og Det Lutherske
Verdensforbund indgik i 1999.
Arbejdet om en nærmere forståelse af hinanden fortsatte op gennem årene, og
i Lunds historiske domkirke underskrev Pave Frans og Munib A. Younan,
der er præsident i Det Lutherske Verdensforbund, så erklæringen Fra konfilkt
til fællesskab – sammen i håbet.
Luther er med. Erklæringen gør det klart, at katolicismen og protestantismen
har mere til fælles, end der er modsætninger, og dermed er knuden med 499
års konflikt løsnet op. Det gælder også i spørgsmålet om Martin Luther, der
satte Reformationen i gang i 1517. I sin prædiken ved gudstjenesten i Lunds
domkirke sagde Pave Frans blandt andet: »Martin Luthers åndelige erfaringer
udfordrer os til at huske på, at vi intet kan gøre uden Gud. Med begrebet
’troen alene’ minder han os om, at Gud altid tager initiativet, før nogen
menneskelig reaktion, endda også når han i samme øjeblik søger at vække
denne reaktion. Doktrinen om retfærdiggørelsen udtrykker således essensen i
den menneskelige eksistens foran Gud.«
Lignende ord kom fra Martin Junge, der er generalsekretær i Det Lutherske
Verdensforbund. »Som vi ser Jesus iblandt os, må vi også se hinanden påny.
Vi anerkender, at der er meget mere, der forener end adskiller os. Vi er grene
af det samme træ. Vi er forenet i dåben. Det er derfor, at vi her er i dag: for at
højtideliggøre hvem vi er i Kristus,« sagde Martin Junge.
Glad biskop. I Domkirken sad biskop Peter Fischer-Møller, der var blandt de
få inviterede danskere.
»Det er virkelig værd at fejre, at katolikker og lutheranere i fællesskab kan
takke for reformationen og den betydning, den stadig har for os. Det fælles
dokument om retfærdiggørelse af tro fra 1999 var en milepæl, som også blev
nævnt ved dagens gudstjeneste. Pave Frans nævnte Luthers kamp for en
nådig Gud og understregede, at de er Gud, der kommer os imøde, at det er
Gud, der retfærdiggør os,« sagde Peter Fischer-Møller efter gudstjenesten og
fortsatte: »Det er virkelig glædeligt med en fælles forståelse af
Reformationens betydning. Vi taler om fællesskab, og vi holder gudstjeneste
sammen.«
Målet om den fælles nadver. Rygtet kom næsten til at tale sandt. Det gik på,
at der ved gudstjenesten i Lund ville blive holdt fælles nadver. Den katolske
kirke tillader ikke katolikker at deltage i nadver med protestanter, og netop
det manglende nadverfællesskab er det, der mest har adskilt den katolske og
den protestantiske kirke.
Men det store skete nu alligevel i Lund. En del af aftalen om fællesskab går
ud på at arbejde hen imod en fælles nadver.
»Mange medlemmer i vores menigheder længes efter at modtage nadveren
ved ét bord. Vi anerkender den smerte, der er hos dem, der må leve hele livet
sammen uden at kunne dele Guds forløsende tilstedeværelse ved alterbordet,«
hedder det i erklæringen.
De nye toner glæder Peter Fischer-Møller. »Det er godt, at vi nu for alvor kan
begynde at tale om en fælles nadver. Når vi taler om at være i et fællesskab,
er det ærgerligt, at vi ikke kan mødes i det største fællesskab af dem alle,
nemlig nadveren. Så der er der klart et forbedringspotentiale,« sagde Peter
Fischer-Møller.
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Gudstjenester
December 2016
Søn. d. 4.12

2. Advent

Søn. d. 11.12

3. Advent

Søn. d. 18.12

4. Advent

Lør. d.24.12

Juleaften

Søn. d. 25.12

Julemorgen

Kl. 9
Kl. 14.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 14
Kl. 15
Kl. 16
Kl. 9
Kl. 10.30

Skørpinge
Hyllested*
Hyllested
Gimlinge
Gimlinge/JE
Gimlinge
Hyllested
Gimlinge/EOD
Gimlinge
Hyllested

Januar 2017
Søn. d. 1.1
Tors. d. 5.1
Søn. d. 8.1
Søn. d. 15.1
Søn. d. 22.1
Søn. d. 29.1

Nytårsdag
Hellig Trekonger
1. søndag efter
Hellig Trekonger
2. søndag efter
Hellig Trekonger
3. søndag efter
Hellig Trekonger
4. søndag efter
Hellig Trekonger

Kl. 14
Kl. 19

Gimlinge*
Gimlinge*

Kl. 10.30

Hyllested

Kl. 9

Gimlinge/JE

Kl. 10.30

Hyllested

Kl. 9
Kl. 10.30

Hyllested
Gimlinge

Februar 2017
Søn. d. 5.2
Søn. d. 12.2
Søn. d. 19.2
Søn. d. 26.2

Sidste søndag efter
Hellig Trekonger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 14

Høve
Hyllested
Gimlinge/PD
Hyllested/OG
Gimlinge*

Bemærkninger til gudstjenestelisten:
Kirkekaffe: Der er kirkekaffe ved alle 10.30 gudstjenester
/EOD = Gudstjenesten forrettes af emeritus Ernst Otto Diderichsen
/JE = Gudstjenesten forrettes af emeritus Jørgen Ertner
/PD = Gudstjenesten forrettes af sognepræst Poul Damsgård, Slagelse
/OG = Gudstjenesten forrettes af sognepræst Ole Grabas, Slagelse
* = Særgudstjeneste, se inde i bladet

Kirkebil
Kan bestilles til kørsel til alle gudstjenester og alle arrangementer i sognene, hvor
præst eller menighedsråd står som indbyder.
Henvendelse til DanTaxi på tlf. 58 53 53 53 senest dagen før kl. 18
___________________________________________________________
Udgives af Gimlinge og Hyllested sognes menighedsråd i forening, og med sognepræsten som
ansvarshavende. Tryk: Jannerup offset, Slagelse.
Materiale bedes afleveret til præsten senest 1 mdr. før udgivelse datoerne 1/3,1/6,1/9 & 1/12
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