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Det kimer nu til julefest
Af Konstitueret sognepræst Margith Pedersen

”Det kimer nu til julefest” er den julesalme, jeg holder allermest af. Og der er
ellers nok at vælge imellem.
En julesalme er en salme, som vi synger i julen. Spørgsmålet er så bare, hvornår
det er jul.
For på den ene side er adventstiden en forberedelsestid, hvor forventningen om
den kommende jul kaster lys og glans ind over advent og ind over den mørke tid
op til jul. Vi tager så at sige forskud på julen i forventningen og i forberedelserne
igennem december.
På den anden side kan vi meget nemt fokusere så meget på jul i hele december,
så når festen indtræder og det er blevet 24. december, er vi næsten mætte af
jul. Forberedelsen har da taget overhånd og kommer til at skygge for det, som
skal forberedes.
Jeg har en idé om, at visse salmer hører til ganske bestemte situationer og
lejligheder, - og ikke skal misbruges til andre tider. Sådan her jeg det med ”Det
kimer nu til julefest”. Den skal ikke synges for tidligt. For med den bliver det jul.
Når den synges juleaften og juledag ved julegudstjenesterne, ja så ER det jul.
Den hører ikke hjemme før da, synes jeg; men den får sin betydning ved at
markere julens begyndelse. Det er for mig den stærkeste julesalme, som
rummer det hele:
-

-

-

Traditionen fra hver eneste jul – så længe jeg kan huske.
Lyden af klokkerne, der markerer den store højtid - kombineret med
sangen om hvorfor der ringes – og kimes.
Evangelistens ord om at Gud kom til mennesker julenat som et barn i
en krybbe – og hvor hyrder hører nyt fra Gud
Budskabet om at denne første jul inddrager og omfatter hvert eneste
menneske, som hører historien, - og lader os gå med stille sind som
hyrderne til barnet ind.
Glæden over det forkyndte budskab, som betyder at vi stadig kan
glædes og holde jul.
Velsignelsen i at blive mindet om, at den nat tændtes der lys i skyggers
land. Den nat blev det lys tændt, som stadig lyser ind i vores verden.
Og så kan vi kun bede om, at det også må være tilfældet i vores
verden, når vi synger: ”Kom Jesus, vær vor hyttegæst”
Og endelig håbet om, at julebudskabet vil give genklang hos os og få os
til at synge og lovprise Gud – ja ”sjunge hver, som sjunge kan” – med
tak – og end da ”takke højt vor nytårssang” – for hermed sættes noget
nyt i gang, som vi kender det ved ethvert nytår.

Salmen er en gendigtning af Martin Luthers salme, som i mere tekstnær
oversættelse også findes i salmebogen som ”Fra Himlen højt kom budskab
her”. Så det er med inspiration hos Martin Luther, at Grundtvig skaber
denne enestående julesalme, - hvor det – som det er for salmer – ikke bare
er et spørgsmål om en tekst, men om en symbiose af tekst og melodi, som
ikke kan adskilles og tænkes ind i anden og ny sammenhæng. Glædelig jul.
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Kirkelig vejviser
Konstitueret sognepræst indtil Anna
er tilbage fra sin sygemelding
Margith Pedersen tlf. 20 87 79 95
Mail: mip@km.dk

Graver i Hyllested
Asger Pedersen
tlf. 51 23 58 10
Mail: hyllestedgraverkontor@mail.dk
Kirkeværge i Gimlinge og Hyllested
Bente Damgaard
tlf. 58 18 60 34

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.

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

Hjemmeside Gimlinge-Hyllested

www.gimlinge-hyllested-kirker.dk

Kasserer for kirkekassen
Peter Christensen tlf. 58 54 53 34

Graver i Gimlinge
Anne Otto
tlf. 21 49 24 41
Mail: gimlingegraverkontor@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. 23 80 17 32
Mødested: KÆRNEHUSET,
Spejdervænget 1, Dalmose

Sognepræst Anna Jakobsen

Præst
I skrivende stund er sognepræst Anna Jakobsen sygemeldt og indtil hun
er tilbage er Margith Pedersen konstitueret sognepræst for Gimlinge og
Hyllested sogne.
Margith skriver her om sig selv.
Hermed en kort præsentation af mig selv: Jeg har en lang erfaring bag
mig som højskolelærer, præst og generalsekretær, i de sidste 13 år i
Danske Sømands- og Udlandskirker. Det fortæller jeg meget gerne mere
om!
Jeg har været præst i forskellige embeder på Fyn og Sjælland, primært
vikariater i kortere og længere perioder i Solrød, Rorup og Glim. Jeg er
gift med en præst, Werner Fischer-Nielsen, som netop er gået på pension
fra præsteembede i Haslev, og vi bor fortsat i Haslev.
I mit seneste job i Danske Sømands- og Udlandskirker har jeg haft
ansvaret for at ansætte og udsende præster og støtte menighederne i at
varetage deres menigheds liv i fremmede lande. Det har været under
meget forskellige vilkår fra, hvad vi kender i Folkekirken. F. eks.
varetages mange flere opgaver af frivillige, - for andet er ikke muligt.
Jeg glæder mig til at møde menighed og medarbejdere, konfirmander og
menighedsråd i Gimlinge og Hyllested i den periode, det måtte blive. Mit
telefonnummer er 20 87 79 95 og mail: mip@km.dk
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Koncerter, særgudstjenester og
fællesarrangementer

Babysalmesang i Flakkebjerg Kirke
Hver tirsdag klokken 11 indbyder vi til babysalmesang i Flakkebjerg
kirke. Tilbuddet er for alle babyer fra 0-12 måneder og deres mor
eller far. Vi synger og danser sammen og baby får en tæt kontakt
med sin forælder. Bagefter spiser vi vores medbragte mad sammen i
sognegården ved siden af kirken. Det er gratis at være med, og
tilmelding er ikke nødvendig. Tilbuddet gælder også for dig der bor i
Hyllested, Gimlinge og Dalmose!

Familiedag i Hyllested
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 Knud Kristiansen på 23 93 62 62
eller mail til sr491@ofir.dk senest den 7.
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. 10.30
2. juledag

Hyllested kl. 10.30

Julesøndag Hyllested kl. 10.30

Nytårsgudstjeneste
Mandag 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
Søndag den 7. 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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Koncert i Hyllested Kirke
Søndag den 4. februar kl. 16
I samarbejde med Hyllested Landbyråd holder vi igen i år koncert
med koret Intakt.
Intakt blev dannet i 1998 af de fire sangere, der dengang alle sang i
Skt. Nikolai kirke i Holbæk.
Idéen var at finde gamle sange, evergreens
og folkeviser og arrangere dem i moderne og
jazzede satser – altså noget nyt til noget
gammelt. De moderne toner leverede
jazzpianisten Jesper Ankjær, som hurtigt blev
gruppens faste pianist, og i dag komponerer
han mange af Intakts arrangementer.
Jesper kan nu også høres i en mere klassisk
sammenhæng sammen med sin kone,
Therese Ankjær, der spiller cello. Therese
akkompagnerer også Intakt, og giver
melodierne flot fylde med sit dejlige cellospil

Konceptet
viste
sig
hurtigt
at
være
efterspurgt, og Intakt har
i dag givet koncerter i
mange kirker på Sjælland
samt på Fyn og i Jylland.
Derudover bliver de også
flittigt
brugt
til
fødselsdage, receptioner,
bryllupper og ved mange
andre festlige lejligheder.
Intakt har et bredt repertoire, der består af alt fra danske folkeviser,
salmer og årstidssange til revysange, highlights fra tegnefilm og
musicals. Efter koncerten vil der være kaffe og boller med ost!

Fastelavn i Gimlinge Kirke
Søndag den 11. 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, mimeren, klovnen
og artisten Tapé.
Det koster 25 kroner for voksne at
deltage. Pengene går til Folkekirkens
Nødhjælp.
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Spaghetti Gudstjeneste i Gimlinge Kirke
Torsdag den 8. marts kl. 17
For børn og barnlige sjæle
Vi starter med en kort gudstjeneste i kirken, hvor vi synger
sammen, og præsten fortæller en spændende historie.
Derefter går vi over i Præstegården og spiser spaghetti med
kødsovs.
Husk at tilmelde dig inden den 5. marts, så vi ved hvor meget
pasta der skal koges.
Tilmelding på: ajak@km.dk eller
telefon: 58 18 61 93
Vi håber på at se jer…
…slurp…!!!

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har fået budgettet for 2018 på plads. Der er på anlæg afsat
34.000,til at forsætte kirkegårdsplanen for Hyllested kirkegård.
Menighedsrådet har igennem en del år haft et stort ønske og arbejdet for at
bygge ny ”præstegård”. Provstiudvalget har afsat 5.000.000,- kr. så vi kan
komme i gang. Vi arbejder for, at der i 2018 kan påbegyndes bygning af
præstebolig med kontor og i 2019 påbegyndes bygning af menighedshus.
Hvis man gerne vil se budgetter og regnskaber, er der mulighed for det på
hjemmesiden sogn.dk.
Ved høstgudstjenesten blev der samlet ind, og der blev i alt samlet 756,- kr.
ind, som efterfølgende er sendt til KFUM’s Sociale arbejde på Toften i
Slagelse.
Menighedsrådet holder i perioden ordinære åbne møder den 10. januar og
den 8. februar kl. 18.30 i Kirkekassen, Hyllested.
Verner Lindberg

”Pixibog” om den kristne tro
Tekst fra hjemmesiden roskildestift.dk
Det er en svær disciplin at formulere sig kort om, hvad den kristne tro er.
Men det er dejligt, når nogen kaster sig ud i forsøget. Nu udgives et hæfte
på 26 sider som et bud på en introduktion til det kristne liv.
Med udgangspunkt i Fadervor inviteres læseren med på en rejse, hvor
kristendommens kerne præsenteres. Det sker i korte afsnit med overskrifter
som Gud, Det underfulde, Ondskab og Påske.
En række kirker under Danske Kirkers Råd gået sammen om at udgive dette
hæfte som en fælles henvendelse til danskerne om, hvad de ser som kernen
i den kristne tro.
Det er første gang, at repræsentanter fra så bred en vifte af folkekirkelige
grupperinger, frikirker og Den katolske Kirke er gået sammen om en sådan
fælles henvendelse; og det sender et signal om at det, der samler os, er
vigtigere end det, der skiller os. Hæftet kan således bruges i alle kirker og
kirkelige organisationer i Danmark og det er et godt udgangspunkt for
samtaler om kirke, tro og eksistens. ”Noget om den kristne tro” koster kr.
34.95 og kan købes på www.bibelselskabet.dk
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Døbte, viede og begravede / bisatte
Gimlinge Kirke
Døbte:
13.08.17
13.08.17
17.09.17
29.10.17

Alma Bechsgaard Hoxer Kjeldsen
Max Wibe Kjeldsen
Albert Kærlund Kjestrup
Storm Asker Hansen

Viede:
09.09.17 Heidi og Michael Bønlykke Jensen
Begravede/Bisatte:
16.08.17 Lena Hanne Ohrberg Sivertsen
23.08.17 Arne Frede Kryssing-Berg
10.11.17 Bodil Elisabeth Dalsø

Hyllested Kirke
Døbte:
27.08.17 William Wesselhoff Jakobsen
30.09.17 Matthis Koldbech Jørgensen
28.10.17 Lilli Marie Leidesdorff Ankerskjold
Begravede/Bisatte:
06.09.17 Anthon Thomsen

Gud ind i hverdagslivet
Tekst af Jørgen Michael Rasmussen
Fredag d. 6. oktober var Kirke På Vej vært ved et spændende inspirationsarrangement i Gråbrødre Kapel i Roskilde.
Kirke På Vej havde inviteret briten Graham Booth til Roskilde for at inspirere
de fremmødte i, hvordan man i en moderne travl hverdag kan skabe plads til
en større religiøs praksis.
Graham Booth medbragte i sin tilgang til et hverdagsliv med Gud således –
med hans egne ord - ingen opfordringer til de tilhørende om at gå i kloster,
men en inspiration til, hvordan man måske alligevel kan lade sig inspirere af
de gamle dyder til at bringe Gud mere ind i hverdagen. Vi behøver ifølge
Graham ikke fjerne os fra de daglige pligter for at få albuerum til en religiøs
praksis, men vi kan måske indarbejde nogle religiøse rutiner i vores hverdag,
og øve os i at have Gud med i vores daglige gøremål, hvad enten det er
arbejde, shopping eller transport.
Med sig havde Graham Booth 10 gode råd til et liv i harmoni med Gud
1) Du skal øve dig i at lære hele livet
2) Rejs gennem livet med en ”Soul Friend”
3) Indarbejd en daglig rytme af bøn, arbejde og ”Re-creation”
4) Lev så simpelt som muligt
5) Hav respekt og omsorg for skaberværket
6) Hel det, det der er ødelagt
7) Vær åben for Helligåndens virke og vær lyttende
8) Bed for det gode for at overvinde ondskaben
9) Søg imod helhed og sammenhold
10) Del ud af Jesus og retfærdighed
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Børn fortjener ikke at blive ofret i det
politiske spil
I ugeavisen Søndag Morgen skrev freelance-konsulent, forfatter m.m.
Mogens S. Mogensen i oktober en artikel, som her gengives i forkortet
udgave. Overskriften lød som ovenfor angivet og underteksten lød:
”Hvordan ville vi have det, hvis vore børn skulle vokse op i hele deres
barndom og måske ungdom på et asylcenter?”
Indledningsvis anfører han, at FNs Børnekonvention blev tiltrådt af
Danmark i 1991, og at Danmark dermed også har pligt til at efterleve
den. Han henviser til artikel 2: Deltagerstaterne skal træffe alle passende
forholdsregler for at sikre, at ”barnet beskyttes mod alle former for
forskelsbehandling eller straf på grund af barnets forældres, værges eller
familiemedlemmers stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller tro”
og artikel 3: I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse
udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd,
domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal
barnets tarv komme i første række”.
Mogens S. Mogensen slår derefter fast, at konventionen så også gælder
børn af asylansøgere og flygtninge, som af forskellige grunde ikke har
kunnet udvises til deres hjemlande, og som har levet mange år eller hele
deres liv på forskellige asylcentre og udsendelsescentre.
Ifølge Udlændingestyrelsen er der over 100 børn, der har befundet sig i
det danske asylsystem i mellem 4 og 12 år ....
Han nævner derefter et aktuelt eksempel og spørger er det virkelig at
lade ”barnets tarv komme i første række” at fastholde det i et liv på et
asylcenter? ....og fortsætter, at det må vi, som lever i et samfund med en
stolt tradition for at tage os godt af de mest sårbare, kunne gøre meget
bedre.
Uanset hvad man måtte mene om asylansøgere, flygtninge og
indvandrere, og uanset hvilken politik man måtte mene, at der skal føres
på dette område; så burde alle kunne være enige om, at børn er børn,
der har krav på vor beskyttelse, uanset hvilke forældre de har, og uanset
hvad deres forældre måtte have foretaget sig.
Og Mogens S. Mogensen slutter: ”Hvad, hvis det var vores børn?” Hvis
ikke en ny gennemlæsning af FNs børnekonvention er tilstrækkeligt, så
kunne vi hver for sig forestille os, at det var vore egne børn, det
handlede om. Hvordan ville vi have det, hvis vore børn skulle vokse op i
hele deres barndom og måske ungdom på et asylcenter? Hvordan ville vi
have det, hvis vore børn skulle vokse op i fattigdom? Det er som bekendt
en gylden regel, at vi skal gøre mod andre, som vi gerne vil have, at de
gør mod os (citat slut).
Dette er ikke, og skal ikke være, et politisk indlæg. Men måske er det i
grunden ikke så mærkeligt, at afviste asylansøgere på et udrejsecenter,
udviste frustrationer under et politiker / ministerbesøg i starten af
november. Vi må i hvert fald konstatere, at børn (og forældre) rundt om
i verden har meget forskellige livsvilkår. Lad os huske at takke Gud for,
hvor godt vi har det...
Og så kunne man få den tanke, at vi velbjergede (kristne) mennesker
somme tider glemmer at elske os selv(?) men - jævnfør det dobbelte
kærlighedsbud (Mattæus kap. 22, v. 37-40) - vel især glemmer, at vi skal
elske vores næste!!
Peter Christensen
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Gudstjenester

December 2017
Søn. d. 3.12

1. Advent

Søn. d. 10.12

2. Advent

Søn. d. 17.12

3. Advent

Søn. d.24.12

Juleaften

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

Man. d. 25.12 Julemorgen
Tirs. d. 26.12 2. Juledag
Søn. d. 31.12 Julesøndag

Hyllested
Gimlinge
Gimlinge
Hyllested*
Hyllested
Gimlinge
Hyllested
Gimlinge
Gimlinge
Hyllested
Hyllested

Januar 2018
Man. d. 1.1
Søn. d. 7.1
Søn. d. 14.1
Søn. d. 21.1
Søn. d. 28.1

Nytårsdag
1. søndag efter
Hellig Trekonger
2. søndag efter
Hellig Trekonger
Sidste søndag efter
Hellig Trekonger
Septuagesima

Kl. 14

Gimlinge*

Kl. 19

Gimlinge*

Kl. 9
Kl. 10.30

Gimlinge
Hyllested

Kl. 9

Gimlinge/LB

Kl. 10.30

Hyllested

Februar 2018
Søn. d. 4.2

Seksagesima

Søn. d. 11.2
Søn. d. 18.2
Søn. d. 25.2

Fastelavn
1. søndag i Fasten
2. søndag i Fasten

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

Høve
Gimlinge
Gimlinge*
Hyllested
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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