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Hvordan var morfar?
Spørgsmålet rungede i den kinesiske restaurant i Sverige i
sommerferien. Jeg kiggede ned på min friturestegte reje et kort
øjeblik, så op, og mødte mine børns nysgerrige øjne. Min far havde
de samme levende grønne øjne. Og så fortalte jeg dem om min far.
At min far elskede livet, men også havde det svært nogle gange.
Måske fordi han voksede op i en cirkus-familie på Christianshavn,
hvor de sjældent havde til dagen og vejen. At deres morfar var en
mand, der duftede af øl og kærlighed. At han elskede at gå på
Bakken, i Tivoli, og i zoologisk have med familien. At han holdt af
at lytte til jazz, og læse masser af bøger. At han var både klog og
sjov at være sammen med. At de uden tvivl ville have syntes om
ham. Min far døde for over 20 år siden, men selv om det er længe
siden, tænker jeg tit på ham. F.eks. når jeg hører et nummer af
Louis Armstrong i radioen, eller kommer
forbi Chokoladelykkehjulet i Tivoli, hvor jeg altid spiller nummer 7
og 19, de tal som han altid spillede på (prøv dem, de virker!).
Da vi kom hjem fra ferie, fandt jeg min grønne blikdåse frem, og
viste mine børn et billede af deres morfar. Høj og rank ser han ud,
og jeg kan nærmest fornemme hans lugt og hans stemme. Minder,
spor og erindringer, kan overvælde en, og springe frem lige
pludseligt, og det slår mig, hvor forunderligt og smukt det er, at en
der ikke er her mere, stadig kan fylde så meget i ens liv. For selv
om jeg ikke græder mere, lever minderne stadig i mig, ikke kun på
de store og vigtige dage, men også på helt almindelige dage.
Og jeg er nok ikke den eneste der har det sådan. Vores døde spiller
en stor rolle i vores liv. Sorgen og længslen efter en far, en søster
eller en god ven, som man har mistet, kan være allestedsværende.
Den 5. november holder vi Allehelgens gudstjeneste i Gimlinge
kirke. En gudstjeneste hvor vi tænder lys, ikke bare for dem vi har
mistet i løbet af året, men også for dem man savner i sit liv. Jeg
ved i hvert fald, at jeg vil tænde et lys for min far, mens jeg tænker
på hans helt særlige duft af øl og bøger.
Af Anna Jakobsen, Sognepræst i Gimlinge-Hyllested sogne.
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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 forlænget friweekend den 31. august - 3. september, fri
weekend den 21.-22. oktober og ferie i uge 39.
Sognepræsten i Høve, Lisbeth Ravn Bolin passer embedet på de dage.
Hun træffes på tlf. 58 18 83 12.

Nyt fra menighedsrådet
Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet holder i perioden ordinære åbne møder den
4. oktober og 16 november kl.18:30 i Kirkekassen, Hyllested
Befolkning
Den 1. januar 2017 var der 1440 indbyggere i Gimlinge sogn og den 1. januar
2016 var der 1438 indbyggere og dermed en fremgang på 2 personer.
Den 1. januar 2017 var der 365 indbyggere i Hyllested sogn og den 1. januar
2016 var der 367 indbyggere og dermed en tilbagegang på 2 personer.
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Koncerter, særgudstjenester og
fællesarrangementer

Spaghetti Gudstjeneste
Gimlinge Kirke

Onsdag den 6. september kl. 17
For børn og barnlige sjæle
Vi starter med en kort gudstjeneste i kirken,
hvor vi synger sammen, og præsten fortæller
en historie.
Derefter går vi over i Præstegården og spiser
spaghetti med kødsovs.
Husk at tilmelde dig inden den 4. september,
så vi ved hvor meget pasta der skal koges.
Tilmelding på: ajak@km.dk eller telefon: 58 18 61 93

DEN 3. ALDER
GØR DEN TIL LIVETS BEDSTE
Onsdag den 13. september kl. 19
Kirkerup Lade ved Urtemosegård
Der findes ingen alder, hvor det er for sent at udforske nye sider og
træffe nye valg.
Personer omkring de tres har fået en hel generation foræret. Tidligere
var mange slidt ned, når arbejdslivet ophørte. I dag lever vi ikke bare
længere, rigtig mange står med 20 år, hvor kroppens motor kører
lydefrit. Mange stortrives med mulighederne, men psykologer
fortæller, at den største gruppe hos dem i dag er seniorer, der er
ensomme, triste eller bare kørt fast i livet.
Under foredraget får samtlige deltagere
en
regulær
indsprøjtning
med
inspiration, energi og nye vinkler - samt
værktøjer til at gøre den tredje alder til
livets bedste.
Hanne Faldborg fortæller med humor
og stor fortælleglæde. Hun er en af
Danmarks mest benyttede
foredragsholdere.
Foredraget er gratis, og alle er velkomne - Du behøver ikke at
være fyldt de 60.
Et fællesarrangement med menighederne Gl-Hashøj Kirkesogne.
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Høstgudstjeneste

Søndag den 24. september kl. 11
Hyllested Kirke
Kom og vær med til en hyggelig gudstjeneste, hvor vi takker Gud for
at høsten er i hus!
Vi samler ind til en god gave til KFUM’s Sociale Arbejde, og efter
gudstjenesten er der lidt at drikke og spise i våbenhuset.

”Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde,
Der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde”

Foredrag med Charlotte Rørth
Torsdag den 5. oktober kl. 19
Skørpinge Kirke

Charlotte
foredrag:

Rørth

skiver

om

sit

Vi er mange, der har mødt Jesus,
mærket en hånd eller talt med en
engel.
”Mange advarede mig om, at jeg
ville blive latterliggjort, hvis jeg
fortalte om mit møde med Jesus.
Men det er gået lige modsat. Det er
som om, folk trænger til et
fællesskab, hvor de trygt kan tale om
det guddommelige; det, der er så
svært at finde ord for.”
Sådan siger journalist Charlotte Rørth, forfatter til den overraskende
bestseller, ”Jeg mødte Jesus”. Siden udgivelsen har hun været en af
landets mest efterspurgte foredragsholdere. Hidtil er flere end 25.000
mødt op for at debattere tro og tvivl, og over 1000 har skrevet til
hende om deres egne oplevelser.
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Alle Helgen i Gimlinge Kirke
Søndag den 5. november kl. 17

I ord, bøn og musik mindes vi denne søndag, de mennesker vi har
måttet sige farvel til i det forgangne år.

Døden må vige for dødsrigets kræfter!
Livet er gemt i et jorddækket frø.
Se, i opstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i opstandelsens lys skal vi dø.
Svein Ellingsen

Familiedag
Hyllested Kirke

Søndag den 10. december kl. 14.30

I samarbejde med Hyllested Landsbyråd holder vi en eftermiddag
med masser af julerier.
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 7.
december, så vi er sikre på at der er æbleskiver nok!
Så gå ikke glip af denne herlige jule eftermiddag!
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Døbte, viede og begravede / bisatte
Gimlinge kirke:
Døbte: 09.07.17 Alva Lia Riber Hansen, Dalmose
Bisat: 26.05.17 Kirsten Nielsen, Dalmose
Hyllested kirke:
Døbte: 12.05.17 Emma Bolatta Poulsen, Grønland

Periodens helligdage
Fra www.folkekirken.dk v/Peter Christensen

Kort om trinitatis
Trinitatistiden er begyndt søndagen efter pinse og varer til
sidste søndag før advent. Trinitatis betyder treenighed på latin.
Gennem vinterens og forårets mange højtider bliver
begivenheder knyttet til Gud som skaber, som Guds søn og som
Helligånd fejret hver for sig. Og Trinitatis søndag er en lille
kirkelig festdag for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud
Helligånd.
Trinitatistidens farve er grøn, der i kirken symboliserer håb og
vækst.
Midt i trinitatistiden kommer Sankt Hans og høsttiden. Sankt
Hans har vi fejret, og snart følger høstgudstjenesten i en pyntet
kirke. Denne har karakter af en takkegudstjeneste for naturens
gaver.
Alle Helgens søndag falder altid første søndag i november.
Gudstjenesten Alle helgens dag skaber gennem bønner og
salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. I
mange kirker (herunder vores) bliver navnene på dem, som i
årets løb er døde, læst op.
I middelalderen mindedes man særligt helgener og martyrer,
altså dem, som døde for deres tros skyld. Nu fejrer vi som
nævnt Alle Helgen i folkekirken til minde om alle vore døde.
Endelig kan nævnes Mortensaften den 10. november, hvor vi
spiser and eller gås til minde om Martin (fordansket til Morten),
der var biskop i den franske by Tours, og som iflg. legenden fik
sit skjulested afsløret af en flok gæs. Martin af Tours døde i år
397 og blev senere ophøjet til katolsk helgen. Mortens dag er
dog ikke en helligdag i den evangelisk-lutherske kirke.
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Herren velsigne dig ...
v/Peter Christensen
Jeg hørte en gang en historie om en kirkegænger, som søndag efter
søndag kun deltog i en lille del af gudstjenesten. De nærmere
omstændigheder har jeg glemt, men han kom først ind kirken efter
prædikenen, og gik ud igen inden gudstjenesten var helt slut.
Hvad var meningen med det?
Jo, han ønskede såmænd blot at høre præsten lyse (fremsige)
velsignelsen med ordene:
”Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig
og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Amen”.
For ham var velsignelsen simpelthen det vigtigste.
Hvad synes du er vigtigst ved en gudstjeneste (højmesse)?
Om velsignelse - helt kort:
Når et menneske velsignes er det en bøn eller ønske om, at dette
menneske må stå under Guds beskyttelse. Selvom det er præsten, der
siger eller lyser velsignelsen, udgår den egentlige velsignelse altså fra
Gud.
Velsignelse er et vigtigt motiv i både Det Nye og Det Gamle
Testamente og en del af den folkekirkelige gudstjeneste. Her siger
man den apostolske velsignelse efter prædikenen og den aronitiske
velsignelse ved gudstjenestens afslutning (jf. ovenfor).

Kirkens korshær
… alle mennesker er noget værd
Kirkens Korshær protesterer, når mennesker, der lever på kanten af
samfundet, bliver overset og overhørt. Når deres værdi som
menneske gøres til et spørgsmål om arbejdsevne og indtægt. Og når
vores medmennesker må sove på gaden, og børn må gå sultne i skole.
Derfor holder vi landsindsamling den 26. november 2017.
I Slagelse kommune driver Kirkens Korshær varmestuer i Slagelse,
Korsør og Skælskør. Her kan ensomme, fattige, misbrugere, hjemløse
og psykisk sårbare mennesker få støtte og rådgivning, et måltid mad,
få vasket tøj og måske vigtigst af alt have et sted at slappe af og møde
omsorg, nærvær og respekt fra frivillige og ansatte.
Over hele landet samler vi ind denne dag og du kan også melde dig
som indsamler enten i Skælskør, Slagelse eller Korsør. Der er ruter af
forskellig længde og varighed. Tilmeld dig hos Flemming Jantzen tlf.
25180389, flj@kirkenskorshaer.dk eller på
www.danmarkmodfattigdom.dk.
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Gudstjenester
September 2017
Søn. d. 3.9
Ons. d. 6.9

12. Trinitatis
Spaghetti
gudstjeneste
Søn. d. 10.9 13. Trinitatis
Søn. d. 17.9 14. Trinitatis
Søn. d. 24.9 Høstgudstjeneste

Kl. 9
Kl. 17

Gimlinge/LB
Gimlinge

Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 11

Hyllested
Hyllested
Gimlinge
Skørpinge
Hyllested*

Oktober 2017
Søn. d. 1.10 16. Trinitatis
Søn. d. 8.10 17. Trinitatis
Søn. d.
15.10
Søn. d.
22.10
Søn. d.
29.10

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

18. Trinitatis
19. Trinitatis
20. Trinitatis

Gimlinge/LB
Hyllested
Gimlinge
Gimlinge
Hyllested
Hyllested/LB

Kl. 9
Flakkebjerg
Kl. 10.30 Gimlinge

November 2017
Søn. d. 5.11
Søn. d.
12.11
Søn. d.
19.11
Søn. d.
26.11

Alle Helgens dag
22. Trinitatis

Kl. 17
Gimlinge*
Kl. 10.30 Hyllested

23. Trinitatis

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

Sidste søndag i
Kirkeåret

Hyllested
Gimlinge
Høve
Hyllested

December 2017
Søn. d. 3.12 1. Søndag i Advent Kl. 9
Hyllested
Kl. 10.30 Gimlinge

Bemærkninger til gudstjenestelisten:
Kirkekaffe: Der er kirkekaffe ved alle 10.30 gudstjenester
/LB = Gudstjenesten forrettes af sognepræst Lisbeth Bolin, Høve
* = 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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