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Af konstitueret sognepræst Peter Borring Sørensen

Tak er kun et fattigt ord
Og dog! Taknemmelighed er for tiden et af ”plus-ordene” blandt de
mange råd til, hvordan man lever det gode liv. Det er måske et af de
livsstilsråd, der er værd at overveje en gang mere.
For ganske nylig var jeg til en afskedsreception for en tidligere kollega fra
Kirkens Korshær. Denne betroede og meget afholdte kollega havde
været ansat i Korshæren i mere end 30 år. Gennem årene havde hun
opbygget en kæmpe kontaktflade, hvilket kom til udtryk i de mange
kolleger og frivillige, der var mødt op til receptionen for at tage afsked.
Her var en kollega, som efterlod et stort tomrum efter sig. Et fælles tema
for dagens mange taler var, at afskeden på ingen måde kom belejligt.
Kollegaen efterlod slet og ret et savn. De fleste talere foretrak at sige ”på
gensyn”, fordi det simpelthen var for trist at sige ”farvel”. Et andet fælles
tema for talerne var deres store taknemmelighed for, at kollegaen var
lige præcis den, hun er. Ordet ”tak” var nok konklusionen på samtlige
taler den dag. En taler citerede netop linjen Tak er kun et fattigt ord, når
det gælder dig fra sangen, som Poul Bundgaard gjorde kendt. Herefter
gjorde taleren opmærksom på, at tak netop ikke er et fattigt ord.
Har mange mennesker ikke et stille tidspunkt på dagen, hvor der gøres
status over dagens oplevelser og tildragelser? Det kan meget vel være
under aftenbønnen. Aftenbønnen kan være stunden, hvor man beder
om styrke til at gennemleve livets tildragelser. Aftenbønnen kan også
være en lejlighed til rette en tak til Gud for dagens gode muligheder og
oplevelser. Det ligger sikkert i mange af os, at vi er lidt varsomme med at
være for glade, for tænk nu hvis! Man kunne frygte, at ens fryd over
dagens held og lykke blev opfattet som forstadiet til hovmodighed. Der
ligger en vis portion ydmyghed i det at sige tak. Når man husker at takke
for det gode, får man derved ”lov” til uforbeholdent at glæde sig, fordi
man i sin taknemmelighed samtidig udviser ydmyghed. Meget af det
gode i dit liv er uden tvivl resultater af din egen indsats, men de basale
livsvilkår blev skænket dig uden din egen fortjeneste. Taknemmeligheden for disse basale livsvilkår kan man kun rette til Gud. Med de
basale livsvilkår menes din familie, at være født i et fredeligt og
velordnet land, godt helbred, øvrige opvækstvilkår og livet i sig selv.
Disse vilkår er blevet dig givet uden din egen indsats. Når det gælder
disse basale livsvilkår er tak ikke et fattigt ord. Ordet tak er et kort udtryk
for taknemmelighed over for livet og Skaberen af det.
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Kirkelig vejviser
Konstitueret sognepræst indtil Anna
er tilbage fra sin sygemelding
Peter B. Sørensen
tlf. 24 84 64 33
Mail: pbso@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.
Hjemmeside Gimlinge-Hyllested

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

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
Sognepræst Anna Jakobsen er sygemeldt og indtil hun er tilbage er Peter Borring
Sørensen konstitueret sognepræst for Gimlinge og Hyllested sogne.
Mit navn er Peter Borring Sørensen. Jeg er 43 år gammel.
Mit liv har udspillet sig både i Jylland og på Sjælland. Jeg er
vokset op i Hillerød, men har boet i Jylland i 16 år. Som helt
ung flyttede jeg til Jylland for at studere. Jeg blev teologisk
kandidat i 2004. Derefter arbejdede jeg som arkivar på
rådhuset i Horsens og senere hen på Cheminova. I 2012
flyttede jeg til Helsingør. Her blev jeg valgt ind i menighedsrådet ved Sct. Mariæ
Sogn i Helsingør og blev frivillig i den lokale afdeling af Kirkens Korshær. Jeg har
desuden medvirket til at arrangere et kirkeligt familiearbejde.
Efter jeg flyttede til Sjælland, blev jeg ansat i en natvarmestue, også under
Kirkens Korshær, på Nørrebro i København. Da min kontrakt med Kirkens
Korshær på Nørrebro løb ud, begyndte jeg på Pastoralseminariet i København,
hvorfra jeg blev færdig i december 2016. I efteråret var jeg konstitueret
sognepræst i Kirke Saaby – Kisserup Pastorat mellem Roskilde og Holbæk.
Under mit vikariat som præst i Gimlinge – Hyllested Pastorat har jeg kontor på
Atkærcentret lige over for fodklinikken på samme gang som caféen. Når jeg ikke
har ærinder omkring i pastoratet, befinder jeg mig så vidt muligt på mit kontor
tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00 til kl. 11.00. Derudover står døren til mit
kontor åben, og jeg vil gerne forstyrres! Jeg ser frem til at møde jer alle!
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Koncerter, særgudstjenester og
fællesarrangementer
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 forsamlingshuset og spiser spaghetti med
kødsovs.
Husk at tilmelde dig inden den 5. marts, så vi ved hvor meget
pasta der skal koges.
Tilmelding: Peter på mail pbso@km.dk
eller telefon 24 84 64 33 eller Bente på
telefon 58 18 60 34
Vi håber på at se jer…
…slurp…!!!

Skærtorsdags-gudstjeneste i Gimlinge Kirke
Den 29. marts kl. 17

Efter gudstjenesten samles vi i forsamlingshuset, og spiser
påskemiddag sammen.
Tilmelding senest den 23. marts til Bente Damgaard på tlf. 58 18 60
34 eller Peter Borring Sørensen på tlf. 24 84 64 33 eller mail
pbso@km.dk
Påskemiddagen koster 50, - kr. for voksne og 25,- kr. for dem under
14 år. Beløbet går ubeskåret til Frelsens Hær.

Gudstjenester i Påsken
Palmesøndag

Hyllested Kirke kl. 10.30

Skærtorsdag

Gimlinge Kirke kl. 17

Langfredag

Hyllested Kirke kl. 10.30

Påskedag

Gimlinge Kirke kl. 9
Hyllested Kirke kl. 10.30

Anden påskedag

Gimlinge Kirke kl. 10.30
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En aften med den tidligere gangster Lonne
Torsdag den 12. april kl. 19
Fælleshuset ved Høve Præstegaard
Vi har inviteret forfatter Peter Grønlund
indenfor. Han er foredragsholder, en af
mediernes oftest brugte eksperter om
subkulturelle emner og nu er han aktuel
med bogen Born Free – og han tager en
helt særlig ven med: Gangsteren Lonne.
Mød oldschool gangsteren Lonne, som
har siddet mere end 31 år i fængsel for
alfonseri, smugling, vold og stort set alle
andre former for kriminalitet. I Born Free
kan du læse om Lonnes dramatiske og
ekstreme liv.
Born Free er den ærlige historie om Lonne, fortalt af Lonne selv og
dem, der står ham nærmest. Det er lige på og hårdt. Det er uden
filter. Det er pensionisten Lonne, som nu ser tilbage på de sjove tider
med sprut, kvinder og vilde fester – men der er også en bagside af
medaljen, der har kostet ham mere end et halvt menneskeliv i
fængslet, hvoraf masser af ensomme timer blev slået ihjel i
isolationsceller.
I kan møde Lonne og Peter Grønlund denne torsdag i april, og høre
en masse røverhistorier fra det kriminelle underdanmark, som Lonne
var en del af i mange år. Det bliver underholdende. Det bliver
anderledes. Det bliver super sjovt.

Bøn og Brunch
Fredag den 27. april er det Store Bededag,
det fejrer vi med en gudstjeneste i Hyllested
Kirke klokken 10.
Bagefter spiser vi brunch i Kirkekassen.
Husk at tilmelde dig til Bente Damgaard på tlf.
58 18 60 34 eller Peter Borring Sørensen på tlf.
24 84 64 33 eller mail pbso@km.dk

Tilmeld dig inden den 18. april, så vi ved hvor
meget bacon der skal steges.

De kommende års konfirmationsdatoer
Her er en oversigt over hvilke datoer konfirmationerne de
kommende år afholdes i vore kirker.
2019
28. april i Gimlinge
5. maj i Hyllested

2021
25. april i Gimlinge
2. maj i Hyllested

2020
26. april i Gimlinge
3. maj i Hyllested

2022
24. april i Gimlinge
1. maj i Hyllested
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Forårets konfirmander
Følgende unge mennesker forventes konfirmeret:
Gimlinge, 29. april kl. 11
Per Madsen
Julie Pallesen
Johanna Allingham de Cordier
Kristian Langøren
Benjamin Huniche
Pau Thomas Andersen Boraso
Josephine Nørmark Larsen
Theis Bønlykke Larsen
Mads Larsen
Philip Adam Ejlersen
Lea Andersen
Christoffer Korsgaard Petersen
Frederik Aarestrup Pedersen
Tue Buhl Larsen
Emilie Bruun Frederiksen

Hyllested, 6. maj kl. 10.30
Freya Nordkvist Hansen
Gustav Jensen

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har konstitueret sig med Verner Lindberg som
formand og kontaktperson. Martin Freeman som næstformand og
Bente Damgaard som kirkeværge for begge kirker. Peter Christensen
som kasserer og John Eriksen som sekretær. Udenfor menighedsrådet er Helle Hansen, Skælskør-Eggeslevmagle kirkekontor ansat
som regnskabsfører for kirkekassen.
Margith Pedersen var konstitueret sognepræst indtil 1. februar og vi
siger Margith mange tak for den tid hun var hos os. Velkommen til
Peter Borring Sørensen som er konstitueret sognepræst fra 1.
februar. Peter har kontor på Atkærcentret lige over for fodklinikken
på samme gang som caféen. Vi takker Atkærcentret for at de har
gjort det muligt med et kontor til Peter, i et hus med liv.
I advents- og juletiden samlede vi ind til Julemærkehjemmet i
Skælskør og det blev til 1.838,- kr. Tusind tak for jeres bidrag. I
fastetiden samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp og hvad der bliver
lagt i kirkebøsserne bliver sendt dertil.
Menighedsrådet holder i perioden 3 ordinære åbne møder i
Kirkekassen i Hyllested. Den 7. marts kl. 18.30, den 19. april kl. 16.30
og den 16. maj kl. 18.30.
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Døbte, viede og begravede / bisatte
Gimlinge Kirke
Døbte:
19.11.17 Villads Lykke Rosenkind Lysdal
14.01.18 Malte Levin
21.01.18 Aviaja Andrea Gulseth Andersen
Begravede/Bisatte:
15.11.17 Knud Egon Nygaard Jensen, bisat fra Sct. Peders Kapel

Hyllested Kirke
Begravede/Bisatte:
14.12.17 Anna Margrethe Madsen

Påske
Tekst fra Folkekirken.dk
Palmesøndag
Palmesøndag hører vi i kirken om, at Jesus rider ind i Jerusalem på et
æsel og bliver modtaget af det jødiske folk som en konge. Folket har
lagt deres kapper og palmegrene på vejen foran ham for at hylde
ham. Før reformationen velsignede man på palmesøndag
palmegrene i kirkerne. Skikken blev ikke bevaret, men palmesøndag
er fortsat indledningen til påskeugen og en af kirkens store festdage.
I nogle kirker pynter man kirken med palmer eller forårsgrene og
indleder påsken med en familiegudstjeneste.
Skærtorsdag
Skærtorsdag var dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han
afsked med sine disciple ved den sidste nadver, som er skildret på
utallige nadverbilleder.
Langfredag
Langfredag markerer vi, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev
begravet. Derfor er det en stille og afdæmpet dag i kirken. På
langfredag bliver alterlysene ikke tændt, og der står ikke friske
blomster på alteret. I gamle dage kunne alter og prædikestol være
dækket til med sort fløjl for at markere, at det var sørgedag.
Påskedag
Påskedag fejrer vi, at Jesus opstod fra graven. Det er en af kirkens
største festdage, hvor kirken ofte bliver pyntet flot, og musikken er
ekstra festlig. Højdepunktet i gudstjenesten er læsningen af
påskeevangeliet. Det fortæller, hvordan tre af de kvinder, som fulgte
Jesus, fandt hans grav tom. En engel fortalte dem, at Jesus var
opstået fra de døde og gået i forvejen tilbage til byen, hvor de ville se
ham igen.
Anden påskedag
Anden påskedag fortsætter fejringen af Jesus’ opstandelse. Her
fokuserer vi især på, at Jesus som den opstandne igen mødte sine
disciple og fulgte dem i livet. Indtil 1770 fejrede man også desuden
Tredje påskedag.
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Hvad konfirmanderne gerne vil have!
Tekst fra Roskildestift.dk
Konfirmandundervisning er en vigtig del af det folkekirkelige
arbejde med de unge. Det er således væsentligt hele tiden at
revurdere, hvordan denne opgave kan gribes bedst muligt an.
Ligesom samfundet hele tiden ændrer sig, så ændrer de unge sig
også - og dermed hele undervisningsudfordringen.
I Roskilde Stift er Stinna Ahrenst ansat som
religionspædagogisk konsulent og sammen
med det religionspædagogiske udvalg, skal
hun
kvalificere
undervisningen
i
kristendom indenfor stiftet. Man kan
konsultere Stinna, hvis man ønsker ny
inspiration til undervisningen og løbende
er hun ude at tale med alle nyansatte
præster i stiftet.
Stinna Ahrenst er for tiden ved at lave en grundig undersøgelse af den
nuværende konfirmandforberedelse. Undersøgelsen er en del af et
master-speciale i teologi, som Stinna er ved at færdiggøre, men tanken
er, at resultaterne skal kunne bruges aktivt i hendes daglige
konsulentarbejde.
Stinna Ahrensts undersøgelse består i en række kvalitative interviews
med både præster og med de unge, som går til konfirmationsforberedelse, og målet er at afdække, hvornår konfirmandundervisningen fungerer bedst.
”Det er vigtigt, at folkekirken har fokus på dette område”, udtaler Stinna
Ahrenst, ” det er jo folkekirkens fremtid, som det drejer sig om. Hvis vi
skal kvalificere vores arbejde overfor konfirmander, så skal vi lære at
lytte til, hvad konfirmanderne gerne vil have. Vi har nogle gange en
tendens til i kirken til at fokusere på, hvad vi gerne vil formidle, fremfor
at have fokus på dem, vi gerne vil formidle til. Derfor er jeg ude at
snakke med en masse konfirmander om, hvad de synes er god
undervisning. ”
Selvom Stinna ikke er færdig med sin undersøgelse og sin master, så er
der allerede nogle klare pejlemærker fra hendes arbejde:
”Først og fremmest er det skægt, at kunne konkludere, at
konfirmanderne over en bred kam efterlyser mere hardcore viden om
kristendom. Selvfølgelig er de også interesserede i tale om de
følelsesmæssige og personlige sider af troen – men de vil meget gerne
have hældt mere konkret viden på. Måske fordi de unge i dag ikke har
nogen større viden med hjemmefra. Så står det meget klart, at god
undervisning for konfirmanderne er undervisning, hvor de tager del.
Traditionel tavleundervisning duer ikke. De unge vil inddrages og
motiveres, og det skal være sjovt. Ikke i nødvendigvis betydningen
humoristisk, men i den betydning, at det skal opleves som relevant og
engagerende. De unges virkelighed skal være tænkt ind i undervisningen.
Og endelig har det vist sig, at relationen mellem præst og elever er
overordentlig vigtig. Hvis man som underviser har overskud til at
engagere sig i eleverne, så lønner det sig i forhold til elevernes udbytte."
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Gudstjenester
Marts 2018
Søn. d. 4.3
Tors. d. 8.3
Søn. d. 11.3
Søn. d. 18.3
Søn. d. 25.3
Tors d. 29.3
Fre. d. 30.3

3. søndag i fasten
Spaghetti
Gudstjeneste
Midfaste

Kl. 10.30

Gimlinge

Kl. 17

Gimlinge*

Kl. 10.30
Kl. 9
Mariæ bebudelsesdag
Kl. 10.30
Palmesøndag
Kl. 10.30
Skærtorsdag
Kl. 17
Langfredag
Kl. 10.30

Hyllested
Hyllested
Gimlinge
Hyllested
Gimlinge*
Hyllested

April 2018
Søn. d. 1.4

Påskedag

Man. d. 2.4

2. påskedag

Søn. d. 8.4

1. søn. efter påske

Søn. d. 15.4

2. søn. efter påske

Søn. d. 22.4
Fre. d. 27.4
Søn. d. 29.4

3. søn. efter påske
Store Bededag
Konfirmation

Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 9
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10
Kl. 11

Gimlinge
Hyllested
Gimlinge
Høve
Hyllested
Hyllested
Gimlinge
Hyllested/LB
Hyllested*
Gimlinge

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

Hyllested
Gimlinge
Hyllested
Hyllested
Gimlinge
Hyllested
Gimlinge

Maj 2018
Søn. d. 6.5
Tors. d. 10.5
Søn. d. 13.5

Konfirmation
Kristi Himmelfart
6. søn. efter påske

Søn. d. 20.5

Pinsedag

Man. d. 21.5
Søn. d. 27.5

2. pinsedag
Trinitatis

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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