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P r æ ste n s h j ø rn e

Det (u)perfekte
menneske

D

er er så meget fokus på at man
skal være perfekt i vores del af
verden. Rigtig mange mennesker
synes at blive presset af de opskruede og
fuldstændigt manipulerede idealer, der
kommer frem på tv, i modebladene og på
de sociale medier: Alle de steder, hvor man
kan rette og finpudse på billeder og tekster
inden man offentliggører dem.
Fordi alle de her medier fylder så meget
i vores kultur, opstår der en skævvridning
mellem den virkelige virkelighed som den
er uden filter og den tilpassede, finpudsede, filtrerede virkelighed. Alt det, som vi
møder gennem et filter – en eller anden
form for skærm eller en avis eller et blad
– kommer til at fremstå som virkelighed,
mens det, der i virkeligheden er virkeligt,
ikke længere er godt nok.
Den krop, man som et rigtigt menneske
lever i og med, er ikke længere god nok set
i sammenligningen med mennesker, som
vi ser på fotos, der har været gennem Photoshop utallige gange eller sammenlignet
med tv-optagelser af mennesker, der har
haft lang forberedelsestid sammen med
stylist og makeup-artist.
De mennesker, der er lige omkring os,

er ikke længere interessante nok til at vi
kan bruge vores tid på dem. Vi vil hellere
bruge tid på at se på mennesker gennem
en skærm.
De fællesskaber, vi har selv, er pludselig
slet ikke lige så gode, som dem, vi kan se
på de andres Facebook-opslag (som sikkert består af billeder af idyl og perfekthed, der varer i højst to minutter inden
noget går galt – ligesom vores egne øjeblikke med idyl).
Der er ikke så meget plads til os uperfekte mennesker og det i det hele taget
uperfekte liv længere. Det synes jeg er meget trist – for mennesker ER altså i virkeligheden ikke perfekte.
MEN: Vi mennesker kan faktisk glæde
hinanden, gøre andres liv bedre – hvis
vi tør at være ærlige i vores uperfekthed.
Hvis vi står ved, hvem vi er og sætter os
som mål at være mennesker for hinanden
i stedet for at være perfekte helt for os selv.
Her er en lille historie om hvor vigtigt
det er, at vi alle sammen har vores små fejl
og særheder:
Der var engang en mand, der havde to
vandkrukker. Krukkerne bandt han fast
for hver ende af en tyk kæp, som han tog

på skulderen hver morgen, når han gik til
floden efter vand.
Den ene krukke var hel, men den anden
havde en stor revne, så krukken var kun
halvfuld efter turen fra floden til huset. En
dag, da manden skulle til at fylde krukkerne i floden, kunne den revnede krukke
ikke klare det længere. »Jeg skammer mig
så forfærdeligt«, græd krukken. ”Jeg gør et
usselt arbejde. På grund af min revne får
du kun halvt så meget vand af mig, som
du burde. Jeg føler mig mislykket!” Manden svarede bekymret: »Jeg vidste ikke, at
du havde det sådan. Men gør mig en tjeneste: Prøv at se ned på vejen på hjemturen.« Hjemme ved huset spurgte manden
så: »Lagde du mærke til de smukke blomster i vejkanten?« »Ja« snøftede krukken.
»Lagde du mærke til, at de kun voksede i
din side af vejen?« spurgte manden. »Forstår du: Jeg har altid kendt til din revne.
Derfor såede jeg blomsterfrø i vejkanten,
som du har vandet hver dag. Hvis ikke du
var, som du er, så kunne jeg ikke plukke
blomster hver dag og sætte dem på bordet.
Uden din revne ville både vejkanten og
huset savne denne blomsterpragt«.
Mennesker er som hånddrejede lerkar;
Vi er skabt af hænder (Guds hænder) og
vi har vores fejl. Men vi udfylder en vigtig
plads i verden alligevel. Vi kan stadigvæk –
faktisk lige netop FORDI vi er mennesker
og ikke fejlfri robotter – være noget godt
for hinanden. Og som mennesker er vi altid værdsat af Gud; Ham, der glæder Sig
over det liv, vi kan gøde hos hinanden. 
Glædeligt forår ønsker sognepræst
Ida Rusholt Lund

Til bords
med Gud, H
jertero og
Hyggeklub
ben holder
sommerfe
rie, men
starter op
igen
i efteråret.

Sommersolhverv
Torsdag den 21. juni kl. 20.00
i Hemmeshøj Kirke

M

idsommer er sol, varme og
lange lyse nætter. Vi fejrer
årets længste dag – sommersolhverv – med ord og musik i det
smukke kirkerum. Efter gudstjenesten
er menighedsrådet vært ved en dejlig,
stående midsommerbuffet med friskkogte, nye kartofler, jordbær og et lille
glas, mens vi nyder aftenluften og det
smukke syn ud over markerne.
Der er mulighed for at gå den smukke tur til Hemmeshøj Kirke. Vi mødes
på parkeringspladsen foran Vemmelev
Kirke kl. 19.00 og går i samlet flok den
smukke tur gennem Bakkelyskoven og
videre til Hemmeshøj Kirke. Tilmelding er ikke nødvendig. Kirkebilen kan
bestilles om nødvendigt, også til denne
aften. 
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Sommerfest

og 5 års dåbsjubilæum
Søndag den 10. juni kl. 10.00-13.30 ved Vemmelev Kirke

M

enighedsrådet og Lokalrådet i
Vemmelev gentager de sidste års
succes med sommerfest for børn,
unge, voksne og ældre. Dette år markerer
vi også 5 års jubilæum for børn, der blev
døbt i vores kirker i 2013. Dåbsjubilarerne
får personlige indbydelser til dagen med
posten, men vi håber, at festen vil være
noget som alle i Vemmelev og Hemmeshøj har lyst til at være med til. Vi sætter
i hvert fald alle sejl til og håber på stort
fremmøde, og vi har hyret Danmarks bedste og flinkeste tryllekunstner og ballondyrsmand, Trylle-Carsten, til at komme!
Sommerfesten indledes med en kort,
familievenlig gudstjeneste på græsset ved
præstegårdsmuren, hvor dåbsjubilarerne
ønskes tillykke og hvor Musicalkoret laver dejlig festmusik. Bagefter er der fri
leg, hvor man kan lave kæmpesæbebobler,
prøve vores seje flødebolle-katapult, spille
kongespil og meget mere.
Mens legen står på, tændes der op i
grillen og i vores bålfade, så vi er klar
til fællesspisning, snobrødsbagning og
skumfidusristning. Efter fællesspisningen
optræder Trylle-Carsten med trylleri og vi
byder på en kop kaffe, mens han laver ballondyr efterfølgende.
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SET O G SKET

Vi sørger for underholdning, varme
kul, havemøbler, kaffe, snobrødsdej og
skumfiduser. I bedes medbringe egen picnickurv (tallerkner, bestik, drikkevarer,
mad og kød til grill) og et tæppe, hvis man
vil sidde på græsset under gudstjenesten.
Tilmelding er ikke nødvendig. Husk
at gudstjenesten starter lidt tidligere end
normalt: Kl. 10.00.
Skulle det blive regnvejr, rykkes gudstjenesten, spisningen og underholdningen
ind i Sogneladen.
Vi håber, at vi ses! 

Så står den der igen med åbne arme

E

fter en veloverstået og tiltrængt
indvendig kalkning kan Vemmelev Kirke nu bruges igen.
Tidsplanen blev overholdt, også selv om
der kom uforudsete opgaver ind i projektet. Under hele forløbet har det været meget vigtigt at holde temperatur og luftfugtighed konstant, så der ikke skete skader
på kirkens inventar, altertavle, prædikestol
og orgel. Det er forbundet med en vis risiko at udsætte så gammelt inventar for en
usædvanlig fugt- og varmepåvirkning under kalkning og tørring. Derfor, stor ros til
alle de implicerede, der i hele projektet har
medvirket til, at vi ikke på noget tidspunkt
kom i nærheden af kritisk luftfugtighed
eller varmepåvirkning.
Det var beregnet, at kirken skulle kalkes tre gange i henhold til Nationalmuseets forskrifter. Der måtte dog fire omgange
kalkning til, plus en sidste gang med kalkvand, inden mureren var tilfreds med resultatet. I koret, som er den seneste tilbygning af kirken, har væggene aldrig været
kalket, men derimod behandlet med limfarve. Disse vægge er genbehandlet med
limfarve, og det så godt, at man ikke kan
se forskel på de to forskellige behandlingsmetoder. Der har i koret altid været salpeterudslag på væggene nede langs gulvet.

Dette sker pga. udefra kommende fugtpåvirkning. Foreløbigt ser det ud til, at den
nye behandling holder dette i ave, men da
salpeterudslag ved fugtpåvirkning nærmest er en naturlov, skal vi være heldige,
hvis vi har set det sidste til dette fænomen.
I forbindelse med kalkningen blev der
konstateret nogle fejl på radiatorer, termostater og ledninger. Disse er repareret
og udskiftet, ligesom der blev monteret
nye led-pærer i alle kirkens armaturer.
Kirkens vinduer står til en gang maling
på et lidt senere tidspunkt, da de pga. kondensdannelse kun kan males om sommeren. På sydsidens vinduesglas er der monteret en film til at modvirke afblegning af
altertavle og prædikestol. Denne film skal
udskiftes i forbindelse med den planlagte
maling af vinduerne.
Vores næste projekt, som kommer på
budgettet, er en tiltrængt afrensning og
opfriskning af altertavle og prædikestol.
Der sidder nemlig lige så meget sod fra
stearinlysene på altertavle og prædikestol,
som der sad på kirkens vægge. Og endelig
ville det ikke være nogen luksus, om kirkebænkene efter 26 år og mange brugsspor
blev udsat for en kærlig malerhånd. 
Viggo Andersen, kirkeværge
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Gudstjenester

Konfirmationer i 2019
Vemmelev Kirke
Søndag den 12. maj kl. 10.30
Elever fra Forlev Friskoles 7. kl.
ved sognepræst Ida Rusholt Lund.

Juni-august 2018
Dato	

Vemmelev Kirke	Hemmeshøj Kirke

9.00 NDN

Søndag den 3. juni
1. søndag efter trinitatis
Søndag den 10. juni
2. søndag efter trinitatis

10.00 IRL Udendørs dåbsjubilæumsgudstjeneste og
sommerfest med grill og hygge

Søndag den 17. juni
3. søndag efter trinitatis

9.00 NDN

Søndag den 24. juni
4. søndag efter trinitatis

9.00 NDN

Søndag den 1. juli
5. søndag efter trinitatis

10.30 SBF
Kirkekaffe
10.30 SBF
Kirkekaffe

Søndag den 8. juli
6. søndag efter trinitatis
Søndag den 15. juli
7. søndag efter trinitatis

10.30 SBF
Kirkekaffe

Søndag den 22. juli
8. søndag efter trinitatis

10.30 SBF
Kirkekaffe

Søndag den 29. juli
9. søndag efter trinitatis

10.30 IRL
Kirkekaffe
10.30 SBF
Kirkekaffe

Søndag den 5. august
10. søndag efter trinitatis
Søndag den 12. august
11. søndag efter trinitatis

9.00 NDN

Søndag den 19. august
12. søndag efter trinitatis

9.00 NDN

Søndag den 26. august
13. søndag efter trinitatis

10.30 IRL
Kirkekaffe

Søndag den 2. september
14. søndag efter trinitatis

10.30 SBF/IRL Gudstjeneste
med velkomst for konfirmander

Store Bededag fredag den 17. maj
kl. 10.30
Elever fra Vemmelev Skoles 7.b
ved sognepræst Sanne Bügel Forner.
Søndag den 19. maj kl. 10.30
Elever fra Vemmelev Skoles 7.a
ved sognepræst Sanne Bügel Forner.

20.00 IRL Sommersolhvervsgudstjeneste

Torsdag den 21. juni
Sommersolhverv

7

Præster: SBF Sanne B. Forner  IRL Ida R. Lund  NDN Nina D. Nyegaard, Tårnborg
Kirkebil: Kan benyttes til alle gudstjenester. Ring 7025 2525 senest fredag kl. 16.00.

Hemmeshøj Kirke
Søndag den 19. maj kl. 12.30
ved sognepræst Sanne Bügel Forner.
For konfirmander, der bor i Hemmeshøj Sogn
og ønsker konfirmation i Hemmeshøj Kirke.

Konfirmationer i 2020
Vemmelev Kirke
Søndag den 3. maj kl. 10.30
Elever fra Forlev Friskoles 7 kl.
ved sognepræst Ida Rusholt Lund.

Konfirmandindskrivning
til konfirmationerne i
foråret 2019

Store Bededag fredag den 8. maj
kl. 10.30
Elever fra Vemmelev Skoles 7.a
ved sognepræst Sanne Bügel Forner.

u er det tid til, at elever i de kommende 7. klasser tilmelder sig
konfirmationsforberedelse
til
konfirmationerne i foråret 2019.
Elever i den kommende 7. klasse på
Forlev Friskole og alle elever på Vemmelev
Skole, der skal overgå til 7. klassetrin efter
sommerferien, vil gennem skolen få udleveret tilmeldingsblanket i juni måned. 

Søndag den 10. maj kl. 10.30
Elever fra Vemmelev Skoles 7.b
ved sognepræst Sanne Bügel Forner.
Hemmeshøj Kirke
Søndag den 10. maj kl. 12.30
ved sognepræst Sanne Bügel Forner.
For konfirmander, der bor i Hemmeshøj Sogn
og ønsker konfirmation i Hemmeshøj Kirke.

N

Tilmeldingsblanketten afleveres til
præstekontoret, Fruegade 19, Vemmelev,
senest søndag den 22. juli.
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Forlev Friskole 7. kl. – 27. april 2018

Forårets konfirmationer

Vemmelev Skole 7.a – 29. april 2018

66 konfirmander fra Forlev Friskole og Vemmelev Skole
blev konfirmeret i Vemmelev Kirke på tre festlige forårsdage.
Alle tre dage var kirken fyldt til bristepunktet med
konfirmander og gæster i deres stiveste puds og glade toner fra Rytmegruppen – og kirkesanger Karin Halling og
menighed sang af hjertens lyst. Stemningen var helt i top
og mon ikke der blev knebet en enkelt glædeståre her og
der?
Årets konfirmander ønskes et stort tillykke med konfirmationen! 
Fotos: www.fotograf-studie2.dk

Vemmelev Skole 7.b – 6. maj 2018

10 DET SKER

Gudstjeneste med velkomst
for konfirmander

Døbte
Xenia Haim Esmann		
Agnes Wly Lorenzen		
Karla Lorentsen		
Kamma Tellerup Ørnbøll		
Viga Marie Martinus Vesterskov		
Clara Kjær Wind		
Emilia Pedersen		
Nohr Marker Rasmussen		
Xenia Kimma Mogensen		
Malthe Lupnaav Kirkegaard Hansen		
Mirabella Lage Vollertsen		

Søndag den 2. september
kl. 10.30 i Vemmelev Kirke

V

i byder de nye konfirmander og
deres familier velkommen i Vemmelev Kirke med en festlig gudstjeneste – der selvfølgelig er for alle!
Musicalkoret og Rytmegruppen medvirker. Efter gudstjenesten er der et kort
informationsmøde for konfirmanderne
og deres forældre og derefter tænder vi
op i grillen på gårdspladsen udfor Sogneladen. Konfirmanderne skal på kirkeløb
med præmier, og vi laver bålfad klar og
bager snobrød og rister skumfiduser.
Menighedsrådet byder på en øl/sodavand og skumfiduser. Hver familie bedes
selv medbringe salat, tallerkner, bestik og
kød til grillen.
Bemærk, at udendørsdelen af arrangementet aflyses ved dårligt vejr! 

Lørdagsdåb

L

ørdagsdåb er et tilbud til de familier, der bor i eller har tilknytning til Vemmelev eller Hemmeshøj Sogn.
Hvis man er interesseret i at høre nærmere og lave aftale om lørdagsdåb, kan
man kontakte præsterne.
Der tilbydes lørdagsdåb den 7. juli og
den 1. september, begge dage kl. 10.30.
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06/01-2018
06/01-2018
06/01-2018
06/01-2018
06/01-2018
06/01-2018
11/03-2018
25/03-2018
25/03-2018
07/04-2018
08/04-2018

Viede & Kirkeligt Velsignede
Tina Holm Andersen & Henrik Holm Andersen			

03/03-2018

Døde

Minikonfirmander

M

inikonfirmandundervisningen
holder sommerferie, men starter
op i efteråret. De tre 3. klasser
bliver inviteret hver for sig: I efteråret inviteres 3. klasse fra Forlev Friskole, efter nytår inviteres 3.a fra Vemmelev Skole og til
foråret inviteres 3.b fra Vemmelev Skole.
Vi glæder os til at møde nye, søde minikonfirmander. 
Hilsner fra Christian (organist) og Ida
(præst), der underviser minikonfirmander

Inger Hansen		
Leif Aage Larsen		
Jessie Lykke Birch		
Birthe Margit Bohn		
Else Johanne Bech		
Finn Ejvind Steen Christiansen		
Inge Lise Larsen		
Preben Arthur Agerfeld Olesen		
Annie Christiansen		
Karen Kragh Vestbjerg		
Niels Peter Andersen		
Solvej Kathrina Valentin		
Hans Erling Theodor Larsen		
Jørgen Peter Kristensen		
Margrethe Viola Larsen		
Henny Edith Jacobsen		
Hanne Eriksen Jørgensen		

01/11-2017
12/11-2017
26/11-2017
09/12-2017
14/12-2017
02/01-2018
06/01-2018
16/02-2018
19/02-2018
02/03-2018
05/03-2018
08/03-2018
08/03-2018
18/03-2018
31/03-2018
13/04-2018
28/04-2018

Menighedsplejen kan hjælpe økonomisk i en trængt tid!
Vi har i Vemmelev og Hemmeshøj Sogne en menighedspleje, som man kan søge om økonomisk støtte, hvis man er trængt. Man kan f.eks. søge menighedsplejen om hjælp til afholdelse
af konfirmationsfest, til bidrag til en spejderlejr eller andet. Gennem året bliver der samlet ind
ved gudstjenester, arrangementer, i kirkebøsserne og ved koncerter. Stor tak til alle, der har
lagt penge til menighedsplejen! Kontakt en af præsterne og hør nærmere, hvis menighedsplejens økonomiske støtte kunne være en hjælp for dig! 
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Vemmelev kirke
Slagelse Landevej 121
4241 Vemmelev

Hemmeshøj kirke
Hemmeshøjvej 16 B
4241 Vemmelev

Sogneladen
Fruegade 19
4241 Vemmelev

Sognepræst
Sanne Bügel Forner
Fruegade 19,
4241 Vemmelev
5838 2080 / sbf@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.

GRAVER
Svend Petersen
2325 6870
graver-kontor@mail.dk

Menighedsrådsformand
Liselotte Dollas
5838 6015
dollas@mail.dk

Sognepræst
Ida Rusholt Lund
2021 4240 / idrl@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Præstesekretær
Susanne Møller
smoe@km.dk

Organist
Christian Kruse
4072 5258
mail@christiankruse.dk
Kirkesanger, Baby
salmesang & Korleder
Karin Halling
3069 1069
karin.halling@cool.dk

Næstformand
Mariann Ottosen
2398 8208
mottosen@live.dk
Kasserer
Torben Schrøder
5838 2524
2rb1@cdnet.dk

Praktisk information
Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognets præster.
Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognets præster.
Dødsfald: Meddelelse om dødsfald rettes til sognets præster, hvorefter videre
aftaler indgås.
Vil du tale med din præst?: Du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.
Præsten har tavshedspligt.
Kirkebil: Kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer, ring 7025 2525.

www.vemmelevhemmeshøjkirker.dk
Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs mere om kirkerne,
gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

Udgiver Vemmelev-Hemmeshøj Menighedsråd. Sognepræst Ida Rusholt Lund er
ansvarshavende redaktør  Forsidefoto www.fotograf-studie2.dk  Layout Mette Laustsen
Trykkeri LaserTryk



