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Dette kirkeblad vil meget omhandle Bent Kjærsgaard, som
døde d. 16. januar. Hvis der
er nogle i sognet, som ikke
kendte Bent, kan vi sige, at
han var manden med den
gyldne pen, hvad enten det
drejede sig om digte, historier, noveller, sange eller salmer. Han kunne det hele og
med nogle få ord få en fantastisk mening frem.
Han optrådte også gerne sammen med sin bror Peter, hvor de sang og spillede sig gennem et utal af
historier fra barndomshjemmet i Sneglerup Huse.
Hvorfor skal kirkebladet så omhandle ham? Jo,
selv Bent om ikke var officielt med i menighedsrådet, var han en aktiv del af vores kirkeliv. Alle
krydsord blev fabrikeret af Bent. Han har udgivet
et hæfte med egne salmer, som vi bruger rigtig
meget. Han har holdt mange sangaftener i Konfirmandlokalet, hvor en stor gruppe mennesker
kom og blev underholdt og fik ny viden om store
salmedigtere. Han var med til at planlægge en
”anderledes gudstjeneste” i Musikfestivalugerne.
Planlægningen betød ideer, en stor del af teksterne der blev brugt og en del af de salmer, som vi
sang. Han kom fornylig med en plan om at lave et
lapidarium – et sted, hvor man sætter gravsten fra
nedlagte grave. Han var med til at få hornblæsere
til at komme d. 23. december og spille julen ind.

Han var absolut en vigtig del af vores ide om, at
Grevinge kirke også er et kulturhus.

Udpluk af mindeord om Bent
Adieu, gode salmehøker

Det var Bent Kjærsgaard, hvis vingesus gjorde, at
man fik set den store historie i den lille. Bent som
journalist, forfatter, underholder, udgiver - ”Salmehøkeren fra Grevinge”, som han underskrev sig, når
han kl.4.39 sendte et digt eller kommentar fra Grevinge Hovedgade til Fårevejle præstegård. Der kom
først svar nogle timer senere, men svar kom der, for
Bents ord havde det med at vække til morskab, forbavselse, overvejelse, eller noget helt fjerde. Sådan
som det nu er, når talentet udfolder sig.
Målt i år fik Bent ikke noget langt liv. Men livet måles ikke kun i tid og længde, det måles også i karat
og højde. Og målt i, hvad Bent har produceret,
blev han mindst 80-100 år, som hans brødre siger.
Adieu betyder ikke bare farvel på fransk. Det betyder noget mere, nemlig ”til Gud”. Og Bent vidste,
at så sandt, som vi skal huske at bære hinanden
her i livet, at der altid er én, som bærer os. Han
skrev det selv i en af sine salmer: Min barndom
igennem, du fulgte mig trolig,/ mod skelsår, hvor
alt i mig var så urolig,/ hvor tro og hvor tvivl tog
de livtag, vi kender/ - men stærkest det var dine
udbredte hænder.
Henrik Bach, Fårevejle præstegård

Kom forbi Grevinge Kirke i Påskeugen
for at se og gå på påskedugen.

De udbredte hænder

Glæden ved at være skabt

Det første jeg så var de udbredte hænder,
som loved’ at skærme, til livsbanen ender
det var i min dåb, som jeg fik uden vilje,
men dog blev et barn af den store familie.

I flere dage gik han rundt og skabte,
blæste liv i det fortabte,
blæste støv til stjernestøv,
skabte lys og bøgeløv;
vandløb, der klukker, og floder, der rinder,
dale og bakker, og bjerge og tinder.

Min barndom igennem, du fulgte mig trolig,
Mod skelsår, hvor alt i mig var så urolig,
Hvor tro og hvor tvivl tog de livtag, vi kender
-men stærkest det var dine udbredte hænder.
Jeg prøved’ at fatte – ak, aldrig til fulde
Din kærligheds-kamp mod en verden af kulde,
Vi elsker at hade, hvad ikke vi kender,
Kun nåden vi ser i de udbredte hænder.
Hvorfor gik du målrettet døden i møde?
Og hvorfor på korstræet lod du dig døde?
Var jeg dette værd, eller nogen jeg kender,
Og er vi vel værd – dine udbredte hænder
En påske i sort og i anger og pine,
Forråelse – råhed – og selv iblandt dine,
Og vi er som dine, de nærmeste venner,
Som særligt ar brug for de udbredte hænder.
Vi troede naivt, at vi blot kunne sømme
Dit kærlighedsbudskab til korset, og dømme
Ja, dømme det budskab, der alting omspænder,
Og nagle de evige udbrede hænder.
Vort liv rinder hastigt med sorger og glæder,
Vi glemmer dig gerne, når vi høster hæder
Men støder os livet, og alt om os brænder,
Da kender vi atter de udbredte hænder.
Det sidste jeg ser, før mit livslys nedbrænder,
Det er dine nådige udbredte hænder,
Der korsmærket gav mig på bryst og på pande,
Som atter vil tænde den rygende tanne.
Bent Kjærsgaard

I al denne skaben, Han rent blev forgabt;
i glæden ved at skabe - og ved at være skabt.
Sådan gik det til, at VI også fik livet,
- at VI denne dejlige klode fik givet,
- men passed’ vi helt på den dejlige gave,
og plejed’ vi mon helt vores Edens Have?
Nej, slanger, der findes i Paradis,
som plejer vore ego, og vil gøre os vis!
Det ego, det blev efterhånden for meget,
og Skaberen fandt, at nu blev det for speget!
Vel blev vi forvist,
men aldrig forlist;
Han ønskede ikke, Hans æt gik fortabt;
- kun glæden ved at skabe, og ved at være skabt.
Så gik der en mængde millioner af år,
men her - i Hans billed’ - vi som mennesker står,
på en klode, der myldrer af masser af liv,
med kærlighed - krig - og med venskab og kiv.
Men Skaberen skabte, hos sin skabning den glæde,
omend der er, fejler og mangler til stede;
„I skal skabe vid’re, til liv og til lyst,
til lys og til håb, og til glæde og trøst.
Så husk; hvis du syn’s at dit liv går lidt slapt:
Der er glæde ved at skabe - og ved at være skabt“!
Bent Kjærsgaard

Det er de færreste sogne forundt at have en nulevende salmeskriver blandt sognebørnene. I Grevinge sogn havde vi indtil lørdag d. 16. januar 2016 den glæde at blive
præsenteret for og synge salmer, der var skrevet af Bent Kjærsgaard. For udover sin
virksomhed som journalist og forfatter gav han sig også af med at skrive viser og vers
om Vorherre, som er undertitlen på et hæfte med 25 af Bents salmer og evangeliske
sange, som blev udgivet i 2012 på hans eget forlag. De er blevet til i årene 2006-2012 og
udmærker sig ved med enkle ord at give udtryk for, hvad evangelisk-luthersk kristendom
er under overskriften ”En glædens dag”, der også er titlen på hans påskesalme fra 2007.
En humoristisk tilgang til livet var vi fælles om, og mangen en bemærkning af den
art har vi udvekslet i årenes løb. Derfor glædede det mig også, da jeg to dage før
hans død besøgte ham, at se denne trækning ved mundvigen, som antydede en
humoristisk bemærkning. Et godt sidste minde at have!
Præst Niels Arnberg Grevinge

Mindeord af Kaj Jensen

»Påskedugen«

Vi i vores familie har gennem mange år haft
et nært forhold til Bent. Det var især gennem
min far Gustav Jensen, at vi rigtig lærte Bent
at kende. Da både Bent og min far havde det
lokalhistoriske som deres hjertebarn, skabtes
der et ubrydeligt venskab mellem disse to
mennesker. Når Bent kom på et af hans utallige besøg, kunne far, der efterhånden havde
passeret de 90 år, være lidt træt – træt af det
hele, men så, når de havde snakket lidt om alle
dårligdommene, så kunne Bent lige trykke på
livsknappen, for han kom egentlig for at høre,
om ikke han havde noget fra sognet, han kunne
bruge. F.eks. kunne det være noget om sognets
købmandsforretninger i gamle dage, og så blev
et af fars gamle ringbind fundet frem. Så havde
Bent pludselig skabt liv i min far, så alle fortrædelighederne var glemt for en stund.
Da SID Dragsholm skulle fejre 25 års jubilæum,
skulle vi have lavet et jubilæumsskrift. Hvem
skulle vi så gå til? Ja, selvfølgelig Bent.
Kaj Jensen menighedsrådet Grevinge

Grevinge kirke har
fået en ny ganske
særlig løber ’Påskedugen’, der bliver
rullet ud i kirkens
midtergang Palmesøndag og vil ligge fremme i kirken igennem
hele påsken. Påskedugen er en 22 meter lang
oplevelsesvej. I billeder og symboler fortæller
Påskedugen hele påskens forløb fra Palmesøndag til Skærtorsdag videre over Langfredag gennem lørdag og frem til Påskedag. Kom hen i kirken og prøv at gå den vej som Jesus gik! Brug
dine øjne godt. Gå påskedugen langsomt. Gå på
opdagelse. Stop op og fordyb dig i de mange detaljer, der til sammen giver en helhedsoplevelse
af påskens forløb og betydning. Man behøver ingen særlige forkundskaber for at gå Påskedugen,
kun nysgerrighed. Kom forbi Grevinge kirke i
påskeugen og se det selv!
Man kan gå ind på hjemmesiden www.konfirmand
center.dk,<http://www.konfirmandcenter.dk,>
hvor man kan læse mere om Påskedugen og
finde bibelsteder og spørgsmål til fordybelse.

Knud Ervolder
Vi har også mistet et af vores skattede medlemmer af menighedsrådet, Knud Ervolder, som
nok ikke er kendt af mange, men de, som kendte Knud, oplevede ham som en stille mand,
med mange fine holdninger og meninger og
han havde mange forslag til vores menighedsrådsarbejde. Han stammede fra Jylland og jyder
er jo kendte for deres underspillede lune, og
det beskriver fint Knud. Hans humor var tør
og fik altid, ikke bare et smil, men grinet frem.
Æret være hans minde.

Palmesøndag indleder påskeugen
Indledningen til påskeugen fejres i Grevinge
kirke med en festlig familiegudstjeneste søndag
d. 20. marts kl. 14.00. Denne dag medvirker
Grevinge kirkes minikonfirmander. Alle er hjertelig velkomne til at støtte op omkring børnene
ved en gudstjeneste for alle generationer.
Efterfølgende er der saft, kaffe og kage i kofirmandstuen, hvor minikonfirmanderne får overrakt diplomer som afslutning på deres forløb.

Året i tal - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Besøg Himmelske Dage i København '16
Himmelske Dage, foregår i København i Kristi
Himmelfartsferien, fra torsdag den 5. maj til
søndag den 8. maj 2016.
Hvad er Himmelske Dage?
Himmelske Dage er en ny festival, der handler
om alt det der er større end os selv:
- For den søgende, der leder efter svar på livets
spørgsmål. - For det nysgerrige, der vil udfordres
intellektuelt. - For den livsglade, der vil bekræftes i at livet er noget særlig
Der vil være mange forskellige slags gudstjenester, koncerter, film, kunst, overraskende
debatter, rollespil, sofasamtaler rundt i byen,
foredrag, morgensang på torvet, fællessang og
gospelsang, himmelsenge og droneflyvninger,
gadeteater, skriftestole, trosvandringer, workshops med gode samtaler over strikketøj og
træsnitteri, miljø- og bæredygtighed m.m. mere.
Det vil alt sammen komme til at foregå i telte
på Nytorv, Gammeltorv, Frue Plads, Regnbuepladsen og Rådhuspladsen og i kirker og andre tilstødende lokaler i indre by.
www.himmelskedage.dk
www.facebook.com/himmelskedage

I året 2015 fødtes der i Grevinge sogn 6 drenge og 8 piger. 10 børn blev døbt, og 5 drenge og 7
piger blev konfirmeret. Der fandt 2 vielser sted. 17 mænd og 18 kvinder døde, og fra kirken blev
der holdt 16 begravelseshandlinger.

Gudstjenester
6. marts kl. 9.00
Midfaste - Jens Kirk
13. marts kl. 10.00
Mariæ Bebudelse - Niels Arnberg
20. marts kl. 14.00
Palmesøndag - Karin Wandall - Familiegudstjeneste med minikonfirmander
24. marts kl. 19.30
Skærtorsdag - Niels Arnberg
25. marts kl. 10.00
Langfredag - Niels Arnberg
27. marts kl. 10.00
Påskedag - Niels Arnberg
28. marts kl. 10.30
2. påskedag - Karin Wandall - kirkekaffe
3. april kl. 10.00
1. s. e. påske - Anette Sørensen
10. april kl. 10.00
2. s. e. påske - Niels Arnberg
17. april kl. 10.00
3. s. e. påske - Karin Wandall - konfirmation
22. april kl. 10.00
Storebededag - Niels Arnberg
24. april kl. 10.00
4. s. e. påske - Karin Wandall konfirmation
1. maj kl. 9.00
5. s. e. påske - Jens Kirk
5. maj Ingen
Kr. Himmelfart - Henvisning til Hørve kl. 10.30
- Anette Sørensen
8. maj kl. 10.30
6. s. e. påske - Niels Arnberg
15. maj kl. 10.00
Pinsedag - Niels Arnberg
16. maj kl. 11.00
2. pinsedag - Fællesgudstjeneste på Esterhøj
22. maj kl. 10.30
Trinitatis - Karin Wandall
29. maj kl. 10.00
1. s. e. Trin. - Niels Arnberg - kirkekaffe

Andagter på Grevinge Centret
16. marts kl. 14.00
13. april kl. 14.00
18. maj kl. 14.00

Niels Arnberg
Karin Wandall
Niels Arnberg

Sognekalender
17-3-2016 kl. 19.30
Koncert i samarbejde med musikforeningen Drauget med Jens Lysdal og trio i kirken. Der tages entre
på 100 kr. En af Skandinaviens skarpeste guitarister
og én af landets store og personlige stemmer i én og
samme person - og til efteråret udgiver han sit første
dansksprogede album.
Jens Lysdal har været på den danske musikscene i
snart en halv menneskealder og altid kompromisløst på jagt efter lige præcis dén lyd, der definerer
dén historie og den stemning han vil formidle.
Og dét med historierne er kommet til at fylde
mere og mere når han optræder live – bl.a. fordi
der på grund af hans umættelige musik- og livsnysgerrighed, er blevet så mange flere af dem.
Koncerter fyldt med humor og skæve indfald og
med et nærvær og en intensitet der gør, at ingen
går uberørte hjem.
Lysdals musik har altid tiltrukket nogle af landets
bedste spillemænd, som med gensidig respekt, spillelyst og stor musikalsk frihed altid sørger for at
koncerterne er fyldt med nærvær og stor spillelyst.
Her er lidt om Jens Lysdal, hvis du vil vide mere, kan
du læse om trioen på Draugets hjemmeside: www.
drauget.dk og høre ham på Youtube.
20-4-2016 kl. 19-21
Præst Henrik Bach giver eksempler på ”Den gode
historie” i bøger og musik i konfirmandlokalet. Der
serveres kaffe, te og kage.
16-5-2016 kl. 10
Fælles pinsegudstjeneste på Esterhøj ved Høve.
En dag i maj måned
Samarbejde mellem MR - 1.klasse på afd. Grevinge Grevingecentret og Naturskolen. En dag hvor bl.a.
de nedskudte råger tilberedes og spises.
Læseklub ved Grevinge kirke og kultur
Læseklubben blev oprettet d. 26-1-2016, der er endnu ledige pladser! Er du interesseret i at deltage,
så skriv til fruschwartz@cg1.dk eller send en sms
på 21609138.
Menighedsmøderne afholdes den 2. tirsdag i hver måned.
Kirkebil til gudstjenester og arrangementer bestilles dagen før
inden kl. 16.00 på tlf. 70 26 27 27

Adresser

Sognepræst Niels Arnberg, Præstegården, 4571 Grevinge. Tlf. 5965 9002
Sognepræst Karin Wandall, Tlf. 6059 9512
Ringer og graver: Poul Andersen. Henvendelse til kirkegårdskontoret,
Tlf. 5965 9025, bedst kl. 9-10 undtagen mandag.
Organist: Flemming Hjort, Tlf. 5058 3350
Kirkesanger: Peter Hansen, Hovedgaden 27, Grevinge. Tlf. 4030 2097
Kirkeværge: Lene Sødring, Maglevænget 15, Grevinge. Tlf. 2321 9011
Menighedsrådsformand: Per Larsen, Engelstrup Møllevej 1, Grevinge.
Tlf. 4228 2928
Kirkekassens kasserer: Kirsten Schwartz, Lynghusene 30, Grevinge.
Tlf. 5965 9509
www.grevingekirke.dk
Udgivet af Grevinge Menighedsråd.
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