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Året 2021 skal være håbets år
2020, året der gik (galt), og 2021, året der
skal gå (godt)
Noget af det, som kendetegner dette stadig
ret nye år, må være håbet. 2020 var pandemiens år. Året 2021 skal være håbets – grundet vaccinen. Et håb om, at vi kan komme
smitten til livs og få overtaget. Med håbet
kigger vi lyst ud i fremtiden. 2020 har været
pandemiens og afsavnets år. Jeg havde for
mit eget vedkommende ikke troet, at jeg ville savne håndtryk, så meget som jeg gør.
I kirken har vi måttet undvære gudstjenester, konfirmander, babysalmesang, koncerter mv. Vi har lidt afsavn! Men år 2021 står i
vaccinens tegn – og dermed også håbet. Og
det har vi brug for. Vi har brug for at håbe på
en lysere fremtid, så vi ikke lukker os inde,
men åbner os mod den. For håbet er ét, der
stiller os åbne over for fremtidens mulighed

som god. Med håbet holder vi fast i den lyse
og gode fremtid, trods de tab og afsavn, vi
har lidt. Vi håber på trods! På trods af afsavn
og forventninger, der blev skuffet – som da
man den 24. december ikke kunne få lov til
at gå i kirke, selvom man havde glædet sig
som et lille barn før juleaften. Vi havde et ønske om det.
Ønsker er dog noget andet end håb. Ønsker
behøver ikke være velbegrundede. Vi har
nok alle ønsker til, hvad der måtte åbne op
igen som det næste. For den hjemsendte mor
til fire børn, der alle har hjemmeskole, er det
nok ønsket, at skolen åbner, der fylder. Det
velbegrundede ønske er noget andet – det er
en forventning. Betænk smittetrykket: Hver
gang det falder tilstrækkeligt, kommer der
en forventning om, at der åbnes lidt, lempes
på lidt krav eller deslige.

Tro, HÅB og kærlighed
At turde tage springet ud i troen (som Søren
Kierkegaard kaldte et spring ud på de ”70.000
favne Vand”) er ikke nogen let opgave. Det
kræver noget af os – et aktivt valg om at forholde sig håbende. At turde have sin tro på, at
verden stadig nok skal være god efter Corona.

Forventning er velbegrundet, ønsket ikke –
men håbet er anderledes. Vi kigger tilbage på
et år, som på mange måder gik galt. Hvor ønsker ikke blev indfriet, forventningerne blev
skuffet, og savnet var markant.
”Hvad hvis jeg falder? Men kære, hvad hvis
du flyver?”

At vi, når vi føler os på Herrens mark, husker
på, at den stadig er Guds. Det er stadig Hans
skaberværk. Hans vilje er stadig en vilje af
Kærlighed. Vi er på vej gennem 2021, vi ved
ikke, hvad der venter i horisonten. Men vi kan
tro på Guds kærlighed, lade den nære vores
håb for, at selvom fremtiden er ukendt, så er
den også i Guds hånd. Og med den tro og det
håb gå fremtiden i møde.

Håbet er troen på det godes mulighed i fremtiden. Den, der håber, forholder sig altså positivt. Ønskerne og forventningerne er afhængige af, hvad fremtiden byder. Håbet gør til
gengæld, at man her og nu stiller sig positivt
– velbegrundet eller ej. Håbet forholder sig
ikke kun til fremtiden, som ønsker og forventninger gør. Det forholder sig til livet her og
nu. Tør vi håbe, så kaster håbets lys sit skær
over os her og nu. I håbet lægger vi fremtiden
over til noget større end os selv – vi lægger
fremtiden i Guds hænder. I håbet tør vi tro –
på en lys fremtid. Det ligger også i dåbens løfte til os, at vi er genfødt til et levende håb ved
Jesu Kristi opstandelse fra de døde (1. Pet. 1,3).
Det kristne håb, som vi hænger vores tro på,
er håbet på, at Guds kærlighed er den livgivende magt, som brød selv døden – med Jesu
Kristi opstandelse. Det åbner for livet at have
dette håb.

Hold håbet højt.
Livet ville føles lyst som på en solskinsdag;
selv på mørke dage ville du mærke morgenlyset.
Så kunne du stole på, at der var håb for dig,
se dig trygt omkring og lægge dig til ro;
- Jobs Bog, kapitel 11, vers 17-18 (Bibelen 2020)
Simon Buchwald

Modsat står frygten. Frygten lukker sig om
sig selv og for fremtiden. Frygten forhindrer,
at vi retter vores blik mod fremtiden; hvorfor
skulle vi dog det, når den ser sort ud? Frygten
forholder sig til det ondes mulighed – og oftest også med en større sandsynlighed. Frygten fryser os og lukker os inde, hvor håbet åbner os. Og måske er det netop vigtigt at tænke
på i en pandemi, hvor frygt fylder hos mange
– at frygten i sig selv kan være mere destruktiv end virussen, fordi den forhindrer os i at
håbe. Og lukker os inde.
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Ofte kan vi som menneskehed også være forfalden til at holde os tilbage med håbet – for så
bliver vi ikke skuffede. Vi kan være hurtige til
at tænke på alt det, der kan gå galt. Hvad hvis
jeg falder? Hvad hvis jeg styrter?... Men hvad
nu hvis du flyver?

Stof til næste nummer af
bladet skal være redaktionen i hænde
23. april 2021.
(Kirkekontoret,
Rosengade 4, 4200 Slagelse)
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Råd og vejledning
FØDSEL

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret i moderens bopælssogn.
Forældre, der ikke er gift og som
ønsker fælles forældremyndighed,
kan indenfor 28 dage udfylde en
omsorgs- og ansvarserklæring på
www.borger.dk.
DÅB

Kontakt kirkekontoret for aftale
om dåb.
Oplys hvad barnet skal hedde,
hvem der bærer barnet, samt navn
og adresse på min. 2 og max. 5 faddere.
Herefter aftales samtale med den
præst, der skal forestå dåben.
NAVNGIVNING

Navngivning foretages på www.
borger.dk. Dette skal iflg. loven ske
senest 6 måneder efter fødslen.
Navngivning kan også finde sted i
forbindelse med dåb.
Godkendte fornavne findes på
Ankestyrelsens hjemmeside:
www.ast.dk.
NAVNEÆNDRING

Navneændring og navneændring
på bryllupsdagen ansøges på
www.borger.dk.
BRYLLUP

Kontakt kirkekontoret for aftale om
bryllupsdag.
Til kirkekontoret skal indleveres
prøvelsesattest, udstedt af bopælskommunen, samt opgives navn og
adresse på 2 vidner senest 3 uger
før brylluppet.
Herefter aftales samtale med den
præst, der skal foretage vielsen.
Prøvelsesattesten fås ved at ud
fylde en ægteskabserklæring på
www.borger.dk.
DØDSFALD

Hurtigst muligt efter dødsfaldet skal
de pårørende anmode om begravelse/bisættelse på www.borger.dk.
Tidspunkt og sted for begravelse/bisættelse aftales med kirkekontoret.
Herefter aftales samtale med den
præst, der skal forestå begravelsen/
bisættelsen.
Man kan altid kontakte en af præsterne eller kirkekontoret, hvis man
har brug for råd og vejledning.

Adresser og træffetider
Sognepræst Simon Buchwald (KBF)

Adresser og træffetider
Menighedsrådets formand

Østerbro 36. Tlf. 58 52 11 78
Træffes bedst mandag, tirsdag og
torsdag kl. 11-12
og onsdag kl. 17-18.
Træffes ikke fredag.

Robert Kronberg
Albert Ibsensvej 8, st. tv., 4200 Slagelse
Tlf. 91539523
E-mail: robert@kronberg.dk

Sognepræst Marie Legarth

Asger Nygaard
Gørtlergade 15, st.
Tlf. 58 52 58 91/22 13 58 91

Sct. Mikkels Kirkelade,
Rosengade 4, tlf. 58 52 07 55
Træffes bedst tirsdag, onsdag og
fredag kl. 11-12. Torsdag kl. 17-18.
Træffes ikke mandag.
Privat:
Byskovvej 19, 4100 Ringsted
Tlf. 5761 5570
Sognepræst Poul Damsgaard

Kirkegårdsstien 2. Tlf. 58 53 46 15
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.
Lørdag efter aftale.
Træffes ikke mandag.
Korshærspræst Ida Lund

Sdr. Stationsvej 2, Slagelse (kontor).
Tlf. 20 21 42 40
E-mail: idrl@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Organistvikar Victoria Larsen

Absalonsgade 20, 2.
Tlf. 23 28 88 55
E-mail: victoria.v.larsen@gmail.com
Sct. Mikkels Kirkekontor

Kirkepladsen, Rosengade 4.
Tlf. 58 52 05 11
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-13.00.
Tirsdage tillige kl. 15.30-17.30.
Kordegn Majbritt Gilvang
Kinyangadzi
Kordegn Steen Wichmann Bersan
E-mail: sanktmikkels.sogn@km.dk
Sct. Mikkels Kirkegårdskontor

Parkvej 1. Tlf. 58 52 05 92
Åbent for personlig betjening
tirsdag og torsdag kl. 10-13.
Åbent for telefonisk henvendelse alle
dage 9-13.
www.slagelsekirkegaarde.dk
Kirketjener Jane Carlson
Kirketjener Thomas Fischer

Sct. Mikkels Kirkelade,
Kirkepladsen.
Tlf. 58 52 14 50.
Træffes bedst kl. 11-12.
E-mail: kirketjenerne@sctmikkels.dk
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Kirkens værge

Menighedsrådets mailadresse:
7345@sogn.dk
Hjemmeside

www.sctmikkels.dk

MobilePay
Kirkens MobilePay nr. er 63428

Adgang til
Sct. Mikkels Kirke
Kirken er normalt åben for besøgende i vinterhalvåret (oktobermarts) kl. 9-13.
I sommerhalvåret (april-september)
kl. 9-16. Lørdage 9-12 hele året.
Søn- og helligdage kun ved gudstjenesterne.

Kirkebilen
For ældre og gangbesværede, som
har vanskeligt ved at komme til
kirke, har Menighedsrådet etableret en ordning med Kirkebil.
Man ringer til Taxa på telefon
58 53 53 53 og beder om Kirke
bilen, hvorefter Taxa kører én til
kirken og hjem igen.
Ordningen er gratis for ældre og
gangbesværede.
Kirkebilen kan også benyttes til
sognemøder og koncerter, som
afholdes af Sct. Mikkels Sogns
Menighedsråd.

Menighedsrådets møder
Der er offentlig adgang til alle
menighedsrådsmøder.
Sct. Mikkels menighedsråd mødes kl. 19.30 i Pakhuset ved
Sct. Mikkels Kirke.
Se hjemmesiden for nærmere
oplysninger om datoer for
kommende møder.

Gudstjenestetider i Sct. Mikkels Kirke, Slagelse (Ret til ændringer forbeholdes)
Marts 2021
Søndag den 7. marts

3. søndag i fasten

kl. 10.00 Marie Legarth

Søndag den 14. marts

midfaste

kl. 10.00 Simon Buchwald

Søndag den 21. marts

Mariæ bebudelsesdag

kl. 10.00 Poul Damsgaard

Søndag den 28. marts

Palmesøndag

kl. 10.00 Poul Damsgaard

Torsdag den 1.april

skærtorsdag

kl. 17.00 Simon Buchwald

Fredag den 2. april

Langfredag

kl. 10.00 Marie Legarth

Søndag den 4. april

Påskedag

kl. 10.00 Poul Damsgaard

Mandag den 5. april

2. påskedag

kl. 10.00 Simon Buchwald

Tirsdag den 6. april

Korshærsgudstjeneste

kl. 13.00 Ida Rusholt Lund

Søndag den 11. april

1. søndag efter påske

kl. 10.00 Marie Legarth

Søndag den 18. april

2. søndag efter påske

kl. 10.00 Poul Damsgaard

Søndag den 25. april

3. søndag efter påske

kl. 10.00 Simon Buchwald

Fredag den 30. april

Bededag/Konfirmation

kl. 09.00 Poul Damsgaard

			

Konfirmation

kl. 11.00 Poul Damsgaard

Søndag den 2. maj

4. søndag efter påske

kl. 10.00 Simon Buchwald

			

Konfirmation

Tirsdag den 4. maj

Mindegudstjeneste

kl. 19.30 Poul Damsgaard

Søndag den 9. maj

5. søndag efter påske

kl. 10.00 Marie Legarth

			

Konfirmation		

Torsdag den 13. maj

Kristi himmelfart

kl. 10.00 Marie Legarth

Søndag den 16. maj

6. søndag efter påske

kl. 10.00 Poul Damsgaard

Søndag den 23. maj

Pinsedag

kl. 10.00 Simon Buchwald

Mandag den 24. maj

2. pinsedag

kl. 10.00 Poul Damsgaard

Søndag den 30. maj

Trinitatis

kl. 10.00 Marie Legarth

Søndag den 6. juni

1. søndag efter trinitatis

kl. 10.00 Poul Damsgaard

Søndag den 13. juni

2. søndag efter trinitatis

kl. 10.00 Simon Buchwald

April 2021

Maj 2021

Eftersom corona-retningslinjerne hele tiden opdateres, anbefaler vi, at du holder dig opdateret på vores hjemmeside www.sctmikkels.dk. Det er som
følge af pladskravet nødvendigt at melde sig til kirkelige handlinger ved henvendelse til kirkekontoret på tlf. 58 52 05 11 hverdage kl. 09.00-13.00.
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