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Lidt af hvert

Tanker i en grøn tid
I særligt de sidste år har der været meget fokus på alt det grønne, grøn trafik, grøn energi og grøn mad. Stort set
alle er enige om, at klimaforandringer
og overforbrug vil spille ind på menneskehedens om ikke overlevelse, så dog
på menneskenes fremtidige tilværelse.
Vore politikere overgår hinanden med
idéer til lavere og bedre forbrug, men
det bliver ofte ved snakken. Og hvorfor det? Ja, vi lever i et demokratisk
land, og det skal vi nok være glade for,
men det er besværligt; alle skal høres,
og alle hensyn skal tages.
Jeg tror, at de allerfleste synes, at vindmøller er en rigtigt god idé. Ganske
vist skal møllen bygges, men det, der
får den til at arbejde, er gratis.
- ”Men møllen skal da ikke stilles op i
nærheden af mig. Så kan jeg jo høre

den irriterende lyd af vinden mod
vingerne, og så er der også de forstyrrende lysglimt, der kommer, når
vingerne drejer rundt. ”
- ”Jamen, så stil dem op ude på havet.”
- ”Nåh, nej, for så forstyrrer de min udsigt. De skal i hvert fald ikke stå i Jammerland Bugt, for så kan de ses fra
Bjerre Strand og fra Svallerup Strand,
og de skal slet ikke stå i Sejerøbugten,
for så kan de ses fra Vollerup Strand.”
- ”Så langt ude på havet da?”
- ”Så griber de ind i trækfuglenes trækruter eller i fiskenes gydeområder!”
Som en lille sidebemærkning kan nævnes, at da man planlagde Storebæltsbroen, da mente mange, at man ville
ødelægge fuglenes yngleområder på
Sprogø. Der har aldrig været så mange ynglende fugle på den nu lidt større Sprogø, som der er nu. Fuglene er

hamrende ligeglade med trafikken.
Laurits Randrup

Betragtninger over naturens luner
Kan dyr og fugle tænke?
Jeg havde en lille hund, ”Krølle”, ca.
8 år. Vi skulle på ferie i USA i 14 dage,
og hunden blev passet i Kalundborg
hos en dame, vi kaldte ”Bedstemor”.
Jeg kørte Krølle derud, og vi rejste. Da
vi kom hjem igen, skulle vi hente hunden næste morgen, men inden vi kom
af sted, sagde det ”vuf” nede ved
hoveddøren; det var Krølle, som selv
havde fundet hjem, ca. 10 km. Hvordan kunne den vide, hvornår vi kom
hjem?
Min fætter Kurt på Sejerø havde en
landejendom med kyllinger, som kom
i stalden for at sove. De sad på en række på en skillevæg undtagen én; den
sad på gulvet, til de andre havde sat
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sig. Den snedige kylling ventede på, at
de andre var kommet til ro, så fløj den
op, gik på ryggen af de andre, kom til
midten og pressede sig ned mellem
de andre, som flyttede sig så meget,
at der var plads og varmt; den havde
en kylling på hver side og fik varme fra
dem, og så blev der ro. Den smarte kylling må have kunnet tænke, siden den
hver aften kom for at få varmen.
Jeg kørte til Bøtø for at se en sort stork
engang i august. Stod i et fugletårn
dernede og fik øje på en gulspurv, der
fløj ned i krattet under den, løb hen ad
en gren, der var brækket af tidligere,
og ind under grenen, hvor den havde
en rede med unger, løb tilbage og fløj
op på sin plads i træet og derfra på jagt

efter insekter til ungerne. Der er rovfugle og krager, som sidder rundt om
og ser, hvor fuglen gentagne gange
kommer til samme sted og tænker, om
fuglen har rede i nærheden. Fuglen ved
Bøtø havde sikret sig, at ingen andre
end dén vidste, hvor reden var.
Hvorfor bygger en bogfinke i København samme rede som en bogfinke i
Moskva? De er helt ens.
Man kan undre sig over så meget i hverdagen, at man ikke behøver at kede sig.
Fugle kan være slemme ved deres unger. En blishøne, der normalt lægger
ni æg og får lige så mange unger, kan
dog ikke altid skaffe mad til dem alle,
da maden skal hentes på bunden. Den
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mader derfor dem, der råber højest,
og det er de største og hurtigste; de
små er hele tiden over moderen, som
irriteres, de bliver hakket og druknet,
så det er de største, der overlever. Men
hellere to store end syv små. Man står
magtesløs og kan ikke hjælpe.
Gøge er mærkelige, ud over deres
sang. De lægger æg i andre fugles reder, nogle i rørsangerreder, andre i vipstjertreder. Værtsfuglen ruger, måske
i 20 dage, men gøgeungen udruges
efter 10 dage, så når ungerne kommer ud af æggene, tager gøgeungen
fat med at puffe dem ud af reden, så
den bliver alene i reden. Værtsfuglene
har travlt med at fodre den store unge,
der senere flytter ud på grenene i træet, hvor den venter på at få mad. Jeg
arbejdede på et sommerhus engang
og hørte en lyd eller et kald, som jeg
ikke kendte; det var en stor gøgeunge,
der flyttede nogle meter i buskene for
at vipstjerten ikke skulle flyve så langt
med insekterne til den. På dette tidspunkt er de gamle gøge rejst til Afrika,
så de unge gøge må selv finde vej. Det
er dejligt at høre gøgen en sommeraften, og man glemmer ikke dens stemme. Gøgen ankommer ca. 1. maj.
På stranden ved Ågerup så jeg engang
en stor flok gravællinger, det var et
stort kuld, syntes jeg, på 26 ællinger,
det kunne ikke være samme kuld. Ællingerne havde det fint sammen. Der
var en anden gammel gravand, der ville
hen til flokken, det var moderen til den
halve flok, men den blev jaget væk af
anden med den store flok. Den havde
adopteret den anden ands ællinger.
Det gør den for at skærme sine egne
unger, for hvis en rovfugl tager en ælling, er det muligt, at det er en af de
stjålne unger, der forsvinder, og ikke en
af hendes egne.
Store rovfugle får tit kun én unge, som
bliver flyvefærdig. Ørne begynder at
ruge allerede ved første æg, så går
der en uge, så lægger hun endnu et
æg og ruger videre. Ungen fra det
første æg bliver større og får mere
mad, som hannen skaffer til reden,

og efter en tid æder den store den
mindre, hvis der ikke kan skaffes mad
nok.
Havørnereden på Vrøj holder jeg øje
med. Der kom tre unger på vingerne i
2019, der har så været godt med mad,
så alle ungerne er blevet store. Sidste
år kom der 134 unger på vingerne i ca.
100 reder landet over.
En oplevelse i tilgift
Når man kører på fugletur, oplever
man ofte overraskende ting. F.eks.
havde jeg set på min PC, at der var
meldt 2 stk. lille kjove ind, den havde
jeg ikke set i Danmark. Jeg kørte til
Korshage på nordkysten af Sjælland,
hvor den var set. Man skal gå en halv
kilometer til et godt observationssted.
Der var en mand der i forvejen, Kristian Glahder, som var kommet i samme ærinde. Jeg kunne se en sort sky,
så jeg tog ikke kamera med, da det
jo kunne blive regn. Vi gik derud, og
skyen kom nærmere, og en skypumpe
piskede vandet rundt og løftede noget
op, da den nærmede sig kysten nord
for Hundested. Kristian turde ikke opholde sig dér mere og gik til sin bil.
Skypumpen gik i land og smed noget
vand ned ad skrænten ved Kikhavn. En
ny skypumpe dannedes, den gik ind
over Hundested havn og forsvandt ned
gennem Isefjorden. Straks kom en ny
og endnu én, i alt syv skypumper. En
med et langt rør sigtede lige på mig,

og jeg holdt på alle løse ting, og endnu
én kom truende nær og passerede mig
et par meter væk. Der lød en sugende
og mærkelig lyd, og røret snoede sig
faretruende og tog alt løst med fra jorden, og da skypumpen passerede skoven syd for mig, tog den blade og nåle
fra fyrreskoven med sig. Det var spændende.
Kristian kom for at se, om jeg havde
overlevet. Det havde jeg, og det havde
været en stor oplevelse. Vi fik også set
den lille kjove og en almindelig kjove,
så det var en fin tur.
Jeg har oplevet noget lignende i Thule,
da jeg arbejdede der. En arktisk cyklon
kom forbi. Jeg var ved at tømme en
container for køkkenskabe, som var
pakket ind i en masse pap. Det havde
jeg lagt uden for containeren. Jeg hørte pludselig en susende lyd, cyklonen
kom, og jeg løb ind i containeren, det
hele varede nogle sekunder. Da jeg
kom ud, var alt pappet væk, det eneste, jeg så, var et enkelt stykke, som
svævede højt oppe.
Man ser nogle store søjler over indlandsisen, hvor det er sne, der bliver
hvirvlet op. I ørkenen er det meget
hyppigt med sand. Det er på grund af
varme - jeg tror ikke, det er af samme
grund på indlandsisen.
Uffe Seneca
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Raklev Kirke

ÅRETS KONFIRMANDER
Nyrupskolen 7.A
08.05.2020 kl. 10.00
v/Lisbeth Dyxenburg

t
Udsa

Kevin Bro-Larsen
Kristine Bech Lang
Lucas Dahlin Lundsgaard
Kimmi Rasmussen
Ida Munk Kofod
Mikkel Fyhn Klitholm Christiansen
Annika Holte Larsen
David William Jackson
Simon Hasle Feldthaus
Nicolai Hasle Feldthaus
Tobias Navajyothi S V Jørgensen
Niclas Hemmingsen Neumann
Mathilde Melchior Jepsen
Gustav Villads Fredsgaard Manzano
Mille Voldbjerg Rasmussen
Caroline Fønlev Nehls Rasmussen
Nicoline Højgaard Thomsen
Marius Szpak Ballegaard
Marcus Bryde Holst
Jasmin Levy Nielsen
Josefine Dalgaard Skovhus
Malte Højgaard Stochholm
Mikkel Holst Pedersen
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Nyrupskolen 7.B
08.05.2020 kl. 12.30
v/Helle Brink

t
a
s
d
U

Jonas Frederik Biehl
Malou Kanyamuneza Vang Madsen
Augusta Bruun Guldbrandsen
Stefan Friis Strøbæk Sørensen
Magnus Dimon Anskjær
William Sinding Skovhus
Lucas Lindhoff Kjærgaard
Sophia Holmgaard Leihof
Xander Tristan Petersen
Stine Marie Henriksen
Niclas Nordskov Anderson
Christian Ysnæs Schierup
Victoria Lykke
Frida Kjær
Liva Helene Vrang Krogh
Mikkel Birk Friis
Mayse Hjort Bonde
Jacob Eirup

Raklev Kirke

Skolen på Herredsåsen
09.05.2020 kl. 10.00
v/Helle Brink

t
a
s
d
U

Jakob Bagge
Pelle Andreas Andersen
Andrea Krøll Stenbæk
Sofie Lundvig Lauridsen
Nynne Maria Seneca Topp
Jack Lynge Emerek
Benjamin Larsen
Mikkel Ringsing Vinding
Sofie Singerholm Jensen
Sebastian Oscar Bonelli Vind
Magnus Alfast
Emma Elmelund
Martin Emil Truelsen

Hvem kan blive
konfirmeret i
Raklev Kirke
Alle unge, som bor i Raklev Sogn,
kan blive konfirmeret her, uanset
hvor de går i skole. Elever, som går
på specialskoler længere væk, kan
med fordel gå til konfirmandforberedelse i nærheden af deres skole;
der skal så træffes aftale, hvis man
ønsker selve konfirmationen i Raklev Kirke.

KONFIRMATIONSDATOER
for de kommende år
2021

St. bededag fredag den 30. april
Lørdag efter st. bededag den 1. maj

Nyrupskolen
Skolen på Herredsåsen

2022

St. bededag fredag den 13. maj
Lørdag efter st. bededag den 14. maj

Nyrupskolen
Skolen på Herredsåsen

2023

St. bededag fredag den 5. maj
Lørdag efter st. bededag den 6. maj

Nyrupskolen
Skolen på Herredsåsen

I juni måned besøger præsterne
Nyrupskolen, Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen, hvor eleverne i
6. klasse får en tilmeldingsfolder til
konfirmandundervisningen. Folderen kan også fås ved henvendelse
til kirkens kontor og på hjemmesiden. Der er tilmeldingsfrist den 15.
august.
Man er altid velkommen til at ringe
til en af kirkens præster, hvis der er
spørgsmål vedrørende konfirmation.
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Raklev Kirke

PÅSKENS GUDSTJENESTER
Palmesøndag den 5. april kl.10.00
Musikgudstjeneste
Gør døren høj
Vi indleder påskens dramatiske uge
med festlig og stor musik af bl.a. Weyse
og Händel. Musikken opføres af sognekoret.
Palmesøndag byder på nogle af kirkeårets mest pompøse tekster, som står i
skarp kontrast til de efterfølgende begivenheder. Her råbes af fryd for Herren, her ofres den kostbare nardusolie,
og folkeskaren møder Jesus med palmegrene og lovprisninger.
Denne gudstjeneste vil være optakt
til påskedagene i ord og billeder.
Skærtorsdag den 9. april kl. 10.00
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus samlede sine disciple og spiste sit sidste

Påskelegedag
Onsdag den 8. april kl. 9-15 er der påskelegedag i Vor Frue kirke. Dagen er et
samarbejde mellem Raklev Kirke og Vor
Frue Kirke, og præster fra begge kirker
vil deltage i arrangementet. Der vil dagen igennem være masser af aktivitet i
kirken og i kirkeladen.
Arrangementet er for børn fra 2. til og
med 6. klasse i Kalundborg Provsti.
Vi starter dagen med at hejse flaget og
synge en sang. Efter en kort andagt i kir

måltid med dem. Dette måltid kaldes
for nadver, og siden dengang har kristne verden over fulgt Jesu opfordring til
at dele brød og vin sammen ved gudstjenesten.
Ved gudstjenesten denne skærtorsdag
vil fællesskabet om nadveren særligt
være i centrum.
Langfredag den 10. april kl. 10.00
Jesus var ikke alene Gud, men også et
menneske som os. Han var et menneske, der ikke blev skånet for de lidelser,
smerter og sorger, som vi mennesker
også gennemlever i vores liv. I langfredags gudstjeneste vil smerte og sorg
derfor være i centrum, både i tekster og i
musikken. Det vil være en inderlig gudstjeneste med fokus på sorg, men selvfølgelig allermest på håb. For takket være
evangeliets budskab vil håb, trøst og
kærlighed altid vinde over sorg og død.
ken vil der være forskellige aktiviteter i
kirkeladen ude og inde samt i kirken. Frokosten, som kirkernes frivillige står for, vil
blive serveret i kirkeladen. Der bliver snakket, hygget, leget, fortalt historie og fundet påskeæg.
Kom og vær med! Det er gratis at deltage.
Tilmelding senest den 5. april til sognemedhjælper Pia Bak,
tlf. 5034 8183
mail: piabak79@yahoo.com

HÅBETS HAVER
Fællesgudstjeneste i Tømmerup
Kirke 2. påskedag den 13. april
kl. 10.30
Haver spiller en stor rolle i Bibelen,
lige fra Paradisets Have i Det gamle
Testamente til gravhaven, hvor Jesus blev lagt i gravhulen, efter han
var taget ned af korset. Haverne
knyttes sammen med store følelser som sorg og angst i Getsemane
Have, hvor Jesus beder for sit liv,
og som glæde og håb i gravhaven,
da Jesus er opstået.
Ved gudstjenesten 2. påskedag
skal vi besøge Bibelens haver og
høre om det håb, de åbner for.
Sangere, præster og organister fra
Nyvangskirken, Raklev, Tømmerup
og Vor Frue kirker medvirker.
Foto: Per Huniche

Babysalmesang i Raklev
Babysalmesang er et gratis tilbud
til mødre og fædre med babyer i alderen 3 – 12 måneder.
Vi mødes hver onsdag formiddag kl.
9.30 – 10.30.
Vi synger salmer, børnesange og sjove
sanglege - med vægt på sanseopmærk-
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somhed, musikalske stemninger og
nærvær i det smukke kirkerum. Børnene bliver vugget i bløde tæpper, mens
vi synger, og de lytter til musik, mens der
pustes sæbebobler. Vi danser også op og
ned ad kirkegulvet. Til slut er der hyggeligt samvær med kaffe/te, saft og frugt.
Det er ikke nødvendigt, at man selv er

god til at synge. Vi har en hyggelig og
uformel stemning, hvor der er plads til alle.
Der kræves ikke tilmelding – man kommer bare.
Sæsonen afsluttes i uge 26 med en
gudstjeneste. For yderligere info kan du
ringe eller skrive til sognemedhjælper Pia
Bak, tlf. 5034 8183
mail: piabak79@yahoo.com

Raklev Kirke

Musikalsk legestue
Musikalsk legestue starter dér, hvor
babysalmesang slipper. Legestuen
henvender sig til børn i alderen 1-3
år. Gennem leg, sang, dans og rytmik
stimuleres børnenes sansemotoriske
udvikling, og de bliver mere fortrolige
med de salmer og sange, som vi synger i kirken. Efterfølgende vil der være
god tid til leg og hyggeligt samvær
over en kop kaffe/te/saft og en bolle.
Vi mødes i Raklev Kirke den sidste lørdag i måneden kl. 9.30-11.00.

Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage, og der kræves
ikke tilmelding.
Sæsonen afsluttes med en gudstjeneste i uge 26.
For yderligere info kan du ringe eller
skrive til sognemedhjælper Pia Bak,
tlf. 5034 8183
mail: piabak79@yahoo.com

Sommerkirke for børn
Efter sidste års succes afholder vi
igen i år sommerkirke i Raklev i uge
32, 4.-6. august.
Sommerkirken er for børn i kommende 3.-6. klasse, og børn fra alle
kommunens skoler er inviteret til at
være med.
Sommerkirken løber over tre dage
fra tirsdag til torsdag med start klokken 8 og et spækket program.
Hver morgen indledes med morgenmad med bl.a. hjemmebagte boller.
Herefter er der morgensang, mens
flaget hejses. Efter en morgenandagt i kirken fordeles børnene på en
række forskellige værksteder. Efter
frokost er der om eftermiddagen teater og sang. Hver dag afsluttes med
frugt, kiks og en gå-hjem-fortælling.
Tirsdag og onsdag løber programmet kl. 8-15, mens torsdagen er lidt

speciel, fordi børnene er der hele
dagen, det vil sige kl. 8-19.30. Her
tager sommerkirken på tur ud af huset. Om aftenen afsluttes det hele
med gudstjeneste og stort kagebord
for børn, forældre, bedsteforældre
og søskende, og børnene vil opføre
en lille musical i kirken.
I slutningen af maj modtager de relevante børn brochurer med info via
skolerne.
Hvis man går på en privatskole eller
af anden årsag ikke modtager en
brochure, kan man henvende sig til
sognemedhjælper Pia Bak.
Mail: piabak79@yahoo.com
Tilmeldingsfristen er 26. juni. Der er
begrænset antal pladser, så det er
”først til mølle”.

SPAGHETTI
GUDSTJENESTE
GUDS ORD
GOD MAD
GLADE BØRN
Gudstjenesten er særligt for familier
med børn. Herigennem bliver børnene fortrolige med deres kirke og
de vigtigste fortællinger fra Bibelen,
og de lærer om vores højtider.
Det er hyggeligt at lære andre familier
at kende og spise sammen med dem.
Vi begynder i kirken kl. 17.00, hvorefter vi går i sognehuset og spiser kl.
17.30-19.00. Der vil være aktiviteter for børnene efter spisningen.
Der er tilrettelagt to spaghettigudstjenester i foråret 2020:
• Fredag den 3. april
Vi skal høre om, hvorfor vi fejrer
påske - og hvad der skete, og
samtidig er der minikonfirmandafslutning. Minikonfirmanderne
vil opføre et lille skuespil i kirken.
• Fredag den 5. juni
Snobrødsgudstjeneste i det fri,
en udendørs gudstjeneste på det
grønne område bag sognehuset.
Denne dag vil vi grille pølser og lave
snobrød og hygge os på tæpper i
det grønne. Hvis det regner, går vi i
kirken og sidder inden døre.
Tilmelding til Lisbeth Dyxenburg
senest dagen før,
tlf. 2322 0990, mail: lidyx@km.dk
Se mere på hjemmesiden
www.raklevkirke.dk eller på Raklev
Kirkes facebook-side.
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SENIORKIRKE
Forår og sommer 2020
Formiddagsmøder
Hver måned har vi et formiddagsmøde
for pensionister. Andre, der har tid og
lyst til at deltage i arrangementerne, er
naturligvis også velkomne.
Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset.
Hvert møde vil desuden have et emne,
hvor vi synger og hører nogen fortælle.
Men der vil også være tid til hygge og
snak.

Fredag den 24. april kl. 10-12:
Jazz og kirke
Palle Kongsgaard, som var præstevikar hos os i efteråret, vil sammen med
Peter Jessen spille og fortælle om jazzens plads i kirkens musik. Vi skal bl.a.
høre Ellingtons salme Come Sunday
og Svend Asmussens jazzudgave af
Udrust dig, helt fra Golgata, og der vil
også blive fællessang.
Tirsdag den 9. juni kl. 12.15-17.30:
Sogneudflugt til Kragerup Gods
Se omtale her på siden.

Fredag den 17. juli kl. 10-12:
Sommermøde
Vi holder kirkens sommermøde her
midt i sommerferien. Denne dag vil vi
synge fra Højskolesangbogen om lys
og sommer, og der serveres pølser fra
grillen med alt, hvad dertil hører.
Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl.
12 dagen før mødet på tlf. 5956 2519
for aftale om kørsel.

Udflugt til Kragerup Gods
Hun vil også berette om forvandlingen fra landbrug til en moderne virksomhed, som i dag består af land- og
skovbrug, hotel- event- og konferenceafdeling med Danmarks første klatrepark, netpark og vindmøller.
Efter rundvisningen skal vi have en kop
kaffe/te og kage, inden der er mulighed for at se sig lidt om på egen hånd.
Vi kører tilbage mod Raklev kl. 16.30.
Prisen for turen er kr. 100,- og inkluderer bus, rundvisning, eftermiddagskaffe og kage.
Tirsdag den 9. juni
kl. 12.15 til kl. ca. 17.30
Menighedsrådet indbyder til en eftermiddagstur med bus til Kragerup Gods
syd for Ruds Vedby.
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Godsejer Birgitte Dinesen er ottende
generation på Kragerup Gods og en
underholdende fortæller. Hun vil fortælle om Kragerups historie tilbage til
1327 krydret med historiske hændelser, betydningsfulde personligheder,
spøgelser og egne barndomsminder.

Tilmelding til udflugten sker på kirkens
kontor i åbningstiden fra den 14. april.
Ved tilmeldingen betales de 100 kr.
Beløbet refunderes ved afbud senest
dagen før.

Raklev Kirke

Menighedsplejen
Sorggruppen er i gang her i foråret.
En ny gruppe begynder i september og
fortsætter indtil begyndelsen af januar.
Vi mødes hver anden onsdag kl. 10-12
i Raklev Sognehus.
Sorggruppen er for borgere i Kalundborg Kommune, der har mistet et
nærtstående menneske - og det er aldrig for sent at melde sig til.
Tilmelding til sorggruppen i efteråret
2020 kan ske til Lisbeth Dyxenburg,
mail: lidyx@km.dk eller på tlf. 2322 0990.
Nærmere oplysninger på
www.raklevkirke.dk
Fællesspisning er et populært fællesskab. Her mødes folk på kryds og
tværs, og der snakkes, hygges og spises gode gammeldags retter. Maden
koster 50 kr. Fællesspisning foregår
i Raklev Sognehus, fredage kl. 12.00
– 15.30 på følgende datoer i foråret

2020: 17. april, 15. maj og 19. juni.
Tilmelding senest en uge før spisning til
Anne Esbensen, tlf. 2913 2130 eller
mail: humlehaven19@mail.dk
Menighedsplejens årlige sommerudflugt for ældre
De ældre kan glæde sig til den årlige
udflugt den 12. juli 2020. Destinationen og øvrige detaljer er endnu ikke
faldet helt på plads, men vil fremgå af
dagspressen i begyndelsen af juni måned.
Turledere vil igen i år blive Anne Marie
Lauritsen og Inge Aachmann Rasmussen. Tilmelding til Inge på tlf. 5150 1867.
Familieturen
For økonomisk udfordrede familier går
turen i år til Sagnlandet Lejre. Det er
en heldagsudflugt onsdag den 22. juli
med alt betalt, og vi skal selv opleve,

Meditation i kirken
Kirken er åben for fælles meditation
hver tirsdag. Meditation og stille bøn
er en vej til at få et levende gudsforhold. Ved at lægge den ydre uro bag
os og vende os mod vores indre rum
kan vi gøre os åbne for Gud.

Vi holder denne plan til og med den
12. maj, og derefter laves en aftale for
sommeren.

Kl. 16.20 – 17.00:
Meditation, hvor jeg guider i opmærksomt åndedræt, øvelse i nærvær, samt
om hjertets opmærksomhed og bøn.
Der vil også være tid til at tale om
spørgsmål og reaktioner.

Tilmelding til hebr@km.dk
eller tlf. 2143 2263.

Kl. 17.00 – 17.15:
Pause, hvor nogle kan gå og andre
komme til.
Kl. 17.15 – 17.45:
Stille bøn/meditation.
Man afgør selv, hvilken del man ønsker
at deltage i.

Både erfarne og nye kan være med, og
alle er velkomne.

Stilhedsgudstjeneste
Forårets tema er taknemmelighed og
den forskel, det kan gøre at vende sit
fokus mod det, der er at sige tak for.
Vi synger, lytter og sidder i stilhed i
refleksion over taknemmelighedens
plads hos os selv.

hvordan det var at leve i oldtiden.
Vi mødes på Kalundborg Station kl.
10.20, og vi er hjemme igen kl. ca. 17.
Vi tager toget direkte til Lejre og derfra
med bus til Sagnlandet. Menighedsplejen betaler transporten og frokosten inde i Sagnlandet.
Vi vil hygge os og få en god oplevelse
sammen.
Tilmelding inden 1. juli til Lisbeth
Dyxenburg, tlf. 2322 0990
mail: lidyx@km.dk
På vegne af Menighedsplejen
i Kalundborg Provsti
Lisbeth Dyxenburg

En at tale med
Det er altid muligt at få en samtale med en af kirkens præster, - ved
sorg efter et dødsfald eller andet
behov for en at tale med. Man kan
også bede om at få præstens tale
fra begravelsen tilsendt, så man
kan læse den under mere rolige
forhold. Endelig er der en sorggruppe ved kirken for dem, som
ønsker at tale sorgen igennem i
fællesskab med ligestillede.

Stilhedsgudstjenesten er den 29. april
kl. 17.00.
Helle Brink
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En aften med Højskolesangbogen
Torsdag den 30. april kl. 19.00
Stafetten er blevet overtaget af Jens
Jørgen Jørgensen. Overskriften for
denne aften er ”Hit fra højskolen”.
Jens Jørgen er gået på jagt efter klassikere – ældre og nyere, nuværende
og tidligere samt et par bud på nogle kommende. Vi skal bl.a. synge Kim
Larsen, Benny Andersen og revyviser.
Der vil stå vand på bordene hele afte-

Musikgudstjeneste
med Raklev Sognekor
Søndag den 3. maj kl. 10.00
I påsketiden udfoldes betydningen af
opstandelsen; at som Jesus opstod, skal
vi også opstå til evigt liv. Indholdet af
det budskab kan bedst formidles med
billedtale, som vi skal høre denne søndag, hvor Jesus siger: ”I min fars hus
er der mange boliger.” Her får vi håbet
om, at der er gjort en plads klar til os,
og at Jesus venter os. Gudstjenestens
tema vil være de billeder, vi har om opstandelsens virkelighed.
Sognekoret medvirker både med musik
udvalgt til netop denne dag, men også
med forventningsfulde forårstoner.
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nen, og ca. halvvejs skal vi indtage lidt
godt til ganen.
Stafetten fortsætter, så længe der
er tilslutning til arrangementet. Alle
sangaftenerne foregår i Raklev Sognehus. Således melder man sig kun til
at stå for programmet, og ikke til alt
det praktiske.
Vi vil opfordre alle, som kunne have
lyst til og interesse i at arrangere en
sådan aften, til at tilmelde sig stafetten.

Alle I andre musik- og sangglade folk
fra nær og fjern, som blot ønsker at
komme og synge med, opfordres til at
bakke op om projektet, så vi kan fylde Raklev Sognehus med sang og god
stemning.
Har du spørgsmål eller ønske om at tilmelde dig stafetten, så kontakt mig på
nkw@mail.dk eller på tlf. 6064 4334.
Alle er velkomne.
Niels Wakabayashi

Vær med til at
fejre 75–året
for befrielsen
Tirsdag den 5. maj kl. 10
Morgensang i kirken inspireret af
alsangen fra besættelsestiden
I disse år er der fokus på at styrke
fællessangen, så glæden ved at synge sammen kan gives videre til de
kommende generationer.
ALSANG 2020 er et projekt, som ønsker at hylde friheden og demokratiet og styrke medborgerskabet med
fællessang i hele landet. Projektet
har rødder i alsangen under besættelsen, hvor tusindvis af mennesker
samledes til store sangstævner rundt
om i landet for at synge fædrelandssange og dermed udtrykke sammen-

hold og nationalfølelse. Særligt den
4.–5. maj vil arrangementer med
alsang blive samlingspunkter over
hele landet.
I Raklev Kirke inviterer vi til ca. en
halv times sang i kirken med Højskolesangbogen og byder på en kop
kaffe i våbenhuset efterfølgende.
Alle er velkomne.

Raklev Kirke

Koncert med Rødovre Korskole
Fredag den 12. juni kl. 19.30
i Raklev Kirke

Rødovre Korskole er en ambitiøs og
succesfuld musikuddannelse for sangglade børn fra og med 3. klasse. Skolen drives af Rødovre Musikskole og
Islev Kirke i fællesskab og ledes af
sanglærer Iben Vestergård og organist
Jonas Hunt.
Koret optræder hyppigt i Rødovre
Kommune og i Islev Kirke, ofte sammen med orkester, og gerne med mu-

sik skrevet til koret. Koret består af ca.
30 sangere. Korskolens varemærke
er den gode klang og intonation, en
smittende sangglæde og en professionel optræden.
Hvert år efter korets sommerkoncert
bruger de en weekend på at besøge
en af Danmarks gamle købstæder. Det
er en kombineret turné, arbejdslejr og
hyggetur. I år er det Kalundborg, der
er blevet udvalgt. Første koncert er i
Raklev. Derudover skal de synge koncert både lørdag og søndag samt med-

virke ved gudstjenesten i Vor Frue Kirke om søndagen.
Der er gratis adgang, og alle er hjerteligt velkomne.

Mira Kvartetten spiller Beethoven
Søndag den 7. juni kl. 15.00
i Raklev Kirke
I sæsonen 2019-2020 kan Mira Kvartetten fejre 20-års jubilæum som fast
ensemble, og kvartetten er således en
af de længst eksisterende aktive strygekvartetter herhjemme i dag. Det
mærkes på sammenspillet, som er tæt
og præget af stor lydhørhed, hvor de
fire musikere i fællesskab lægger en
omhyggelig arbejdsindsats i hvert enkelt musikstykke for at udforske og forfine dets særlige udtryk og karakter.
Som kammermusikensemble er Mira
Kvartetten bredt anerkendt blandt
musikere, kritikere og publikum som
et perfekt match og for sin gode pu
blikumskontakt, hvor de formidler de-

res viden om de spillede værker.
Violinisterne Signe Madsen og Birgitte
Bærentzen Pihl viderefører det bedste
fra den danske strygekvartet-tradition fra deres fælles læremester Tutter
Givskov. Anna Dahl er opfostret i den
gode polske bratschskole og efteruddannet som kammermusiker på Yale
University i USA. Cellisten Vincent
Stadlmair har rødder i den centraleuropæiske tradition i Wien, hvor han i
mange år spillede i den berømte Franz
Schubert Quartett-Wien.
2020 er også året, hvor vi fejrer 250års fødselsdag for Ludvig van Beethoven. Ud over klaver, som var
Beethovens instrument, har han hovedsageligt komponeret musik for
strygere eller symfoniorkester. Ikke

mindre end 16 strygekvartetter blev
det til, og flere af dem betragtes som
kernerepertoire for klassisk strygekvartet. Derfor falder det mig meget nærliggende at invitere Mira Kvartetten til
Raklev for på denne måde at markere
hele to jubilarer.
Der er gratis adgang, og alle er hjerteligt velkomne.
Niels W.

Cellist Morten Zeuthen gæster Raklev Kirke
Musikgudstjeneste og minikoncert søndag den 19. juli
kl. 10.00 – 12.00
Der skal være plads til spontanitet
i sommeren. Sidst vi havde besøg
af Morten Zeuthen, blev Bachs 6.
cellosuite tilsidesat til fordel for

Bachs Partita 1013, som han på
det tidspunkt var dybt grebet af.
Derfor tør jeg knap love, at vi får
lov at høre den 6. cellosuite i år,
men indtil videre er det planen.
Ved gudstjenesten medvirker
han i samspil med mig, og til
den efterfølgende minikoncert

får celloen lov at stå helt alene.
Der er gratis adgang både til
gudstjenesten og koncerten.
Niels W.
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KRISTI HIMMELFARTSDAG
med vandretur på Røsnæs
Torsdag den 21. maj kl. 10 – ca. 14
Vi begynder i kirken kl. 10.00 med
gudstjeneste. Derefter kører vi ud til
”Naturrummet” på Røsnæs. Her går vi
en rute ad Kongstrup Klinter og op til
Ågerup for at slutte ved Naturrummet
igen. Undervejs gør vi holdt for at nyde
udsigten og for at holde frokostpause.
Turen vil være på 6-7 km og er ikke egnet for gangbesværede.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til
fælles kørsel: Helle Brink, tlf. 2143 2263,
mail hebr@km.dk
Hvis nogen vil stille bil til rådighed, tager
jeg gerne imod.
Husk madpakke og drikkevarer.
Alle er hjerteligt velkomne, også til
udelukkende at deltage i gudstjenesten.

Midsommer med heldags
vandring og gudstjenester

2. pinsedag i det fri
for hele Kalundborg
Provsti
Fællesgudstjeneste mandag den
1. juni kl. 11.00 i AMFI Vestsjælland
Pinsen er en fejring af kirkens fællesskab, og det understreges, når
ca. 25 kirker holder fælles gudstjeneste under Guds himmel.
I år er biskop over Roskilde Stift
Peter Fischer-Møller inviteret til at
holde prædiken, så det vil sætte et
ekstra festligt præg på dagen.
Læs mere om gudstjenesten i de lokale aviser og på kirkens hjemmeside, når pinsen nærmer sig.

Biskop Peter Fischer-Møller.
Foto: Rasmus Birkerod

Søndag den 21. juni
Der er lagt op til en længere pilgrimsvandring, som strækker sig fra
Holmstrup Kirke via Ubby Kirke, og
som ender i Raklev Kirke. Strækningens samlede længde er på ca. 15 km,
idet der arrangeres fælleskørsel på en
del af ruten.
Fastlagte tidspunkter:
Kl. 9.00: Vi mødes ved Aunsø Gamle
Kirke, hvorfra der arrangeres fælleskørsel til Holmstrup Kirke.
Kl. 9.30: Gudstjeneste i Holmstrup Kirke. Herefter vandrer vi tilbage til Aunsø Gamle Kirke, hvorfra der arrangeres
fælleskørsel til Ubby Kirke.
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Kl. 15.30: Gudstjeneste i Ubby Kirke.
Herefter kører vi til Vor Frue Kirke i Kalundborg, hvorfra vi begynder den sidste del af ruten til Raklev Kirke.
Kl. 19.30: Gudstjeneste i Raklev Kirke.
Dagen holdes i et samarbejde mellem
flere kirker, og musik, sang og bøn bliver samlende for dagens forløb – både
i kirkerne og under vandringen.
I dag handler en pilgrimsvandring i
højere grad end tidligere om at få en
pause fra en stresset hverdag og en
mulighed for at møde sig selv og Gud
på en anden måde, end man plejer.

Pilgrimsvandringens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelhed, efter
tanke og bøn. Nogle betegner derfor også
en pilgrimsvandring som en vandrende
gudstjeneste eller bøn med fødderne.
Af hensyn til forplejning undervejs samt
planlægning af fælleskørsel vil vi bede
om tilmelding senest tirsdag den 16.
juni til kirkekontoret:
5956 2519/habt@km.dk
Husk at oplyse, om du kører i bil, og
hvor mange du har plads til.
Det er gratis at deltage, og man kan
godt deltage i de enkelte gudstjenester uden at deltage i vandringen.

Raklev Kirke

VEJKIRKE OG RUNDVISNING Strand
gudstjeneste
Raklev Kirke er tilmeldt den landsdækkende ordning ”Vejkirker”. Det er en
service for sommergæster, hvor kirker
over hele landet holder åbent.

Søndag den 2. august

Søndag den 12. juli vil der efter gudstjenesten være en rundvisning kl. 11.20,
hvor Lisbeth Dyxenburg fortæller om
kirkens historie.

kl. 10 på Vollerup

Kirkefondet udgiver to hæfter med
oversigt over alle kirker, som er tilmeldt vejkirkeordningen, én for
Sjælland og øerne og én for Jylland.
Hæfterne ligger fremme i kirken og
sognehuset fra maj.
RAKLEV KIRKE ER ÅBEN ALLE DAGE
KL. 8 – 17.

Naturens katedral
Igennem nogle år har vi afholdt
strandgudstjenester på Vollerup
Strand. Stemningen ved stranden,
sommermorgenens lys, lyden af
bølgerne og samværet med hinanden ude i naturens katedral skaber en helt særlig baggrund for en
gudstjeneste.

Alle er velkomne til at nyde en stund i
kirken, hvad enten man har ærinde på
kirkegården eller bare kommer forbi.

Vi sætter telt op i tilfælde af regn
og medbringer et begrænset antal
klapstole.

Strand

Vi slutter med kaffe i teltet efter
gudstjenesten.

Midsommerarrangement
for sognets plejehjem og dagcenter


Torsdag den 18. juni kl. 10.00
Raklev Kirke inviterer plejecentret
Jernholtparken, Raklev Plejecenter,
plejecentret Loch Ness, dagcentret
samt pårørende til midsommergudstjeneste i Raklev Kirke.
Plejecentrene er vant til, at præsten
kommer til dem for at holde gudstjeneste, men denne dag er det anderledes, for da er det plejecentrene,
der kommer til kirken. Og vi glæder
os i Raklev Kirke til at byde jer velkommen i det smukke kirkerum,
hvor vi sammen skal synge salmer,
akkompagneret af orglet. Vi holder
en halv times gudstjeneste, og der-

efter går vi i sognehuset, hvor menighedsrådet står klar til at servere
varme grillpølser. Vi håber, at mange
har lyst til at deltage.

Medbring gerne en klapstol og badetøj - måske er der nogle friske,
der skal afslutte med en badetur.
Det foregår ved parkeringspladsen
ved den offentlige badestrand, og
alle er velkomne.
Lisbeth Dyxenburg

Tilmelding til arrangementet skal ske
til dagcentret på Jernholtparken inden den 1. juni. Derefter vil der blive
koordineret transport for alle.
Med venlig hilsen
Lisbeth Dyxenburg
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Begravelse og ritualer
Tanker fra dialogdagen den 2. februar
Menighedsrådet indbød til dialogdag
på kyndelmissedagen den 2. februar.
Vi var ca. 20 personer samlet om emnet begravelse og ritualer. Palle Kongsgaard, som har været præstevikar ved
kirken i efteråret, holdt et oplæg om,
hvordan traditionerne omkring begravelsen ændrer sig i retning af det mere
individuelle. Palle fulgte også op på
det foredrag, vi havde med Esben Kjær
i efteråret, hvor han efterlyste flere ritualer til de efterladte.
Vi fik en god samtale om balancen
mellem tradition og fornyelse, og der
var også bud på årsagerne til, at nog-

Indsamling til
MISSION ØST
Hen over forår og sommer samler
vi ind til Mission Øst, som er en
dansk nødhjælps- og udviklingsorganisation.
Mission Øst arbejder i kriseramte
lande i Mellemøsten og Asien. Baseret på kristne værdier ydes der
både akut nødhjælp og langsigtet
udviklingshjælp. Netop nu har Mission Øst særlig fokus på de interne krigsflygtninge i Syrien, hvoraf
mange er børn.
Alle beløb, som lægges i kirkens
indsamlingsbøsser frem til midten
af august, vil blive sendt til Mission
Øst.
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le ikke er fortrolige med kirkens traditioner. Der var bred enighed om, at
kirken skal tilbyde fællesskab til de efterladte, som måtte ønske det. Vi skal
være opmærksomme på at tage godt
imod, når nye mennesker møder op til
vores arrangementer; det handler om
at finde en balance af venlighed og
imødekommenhed uden at være for
påtrængende. Raklev Kirke har faktisk
flere relevante tilbud til mennesker,
som har mistet eller på anden måde er
i en svær livssituation: samtale med en
præst, sorggruppe, seniorkirke, fællesspisning og gudstjenester. Der kom et
forslag om, at vi skal samle vores tilbud
i en folder, som kan gives til den efterladte.

Der blev også talt om kirkegården og
muligheder for forskellige typer gravsteder. Menighedsrådet er lydhørt over
for ønsker f.eks. om en blomstereng
på kirkegården til dem, der ikke ønsker
et traditionelt gravsted. Der ligger allerede en plan for fornyelse af kirkegården med et naturområde i den nordre
ende.
Menighedsrådet er altid modtageligt
for at høre om forslag og ønsker til vores kirke og kirkegård.
Helle Brink

Udstilling i sognehuset
Søndag den 19. april er der fernisering på en ny udstilling med Anna og
Jeanette Holmstrøm. Ferniseringen
holdes kl. 11.15 efter gudstjenesten.
Anna Holmstrøm fortæller om sine billeder:
”Jeg har udtrykt mig kreativt i længere
tid, igennem min uddannelse indenfor håndværk og design. Jeg maler
en blanding af abstrakt og realisme.
Til malerierne gør jeg brug af et miks
af akryl- og oliemaling. Jeg trækker
inspiration fra farvekombinationer og
former.”
Jeanette Holmstrøm fortæller:
”Jeg er tiltrukket af stærke farver,
komplementærfarver sat med blandt
andet spartel. Det, føler jeg, giver en
kraftig sanseoplevelse i billederne.
Jeg bruger alene akrylmaling i mine
billeder. Mine foretrukne motiver er
kroppe og ansigter.”

Raklev Kirke Nyt fra menighedsrådet

Kirkens forplads
Mellem kirke og sognehus kommer
bedre adgangsforhold
Der har i flere år været arbejdet med et
tilgængelighedsprojekt mellem kirke
og sognehus, så passagen bliver mere
brugervenlig for langsomtgående, personer, der bruger stok og rollator og
kørestolsbrugere.
Projektet har haft en langsommelig

gang i det kommunale system, men nu
lysner det. Vores arkitektfirma Birgitte
Finks Tegnestue har fået tilrettet de
sidste planer, og nu ser det ud til, at
der fra maj/juni kan etableres niveaufri
adgang fra forpladsen ved hovedlågen over kørebanen til sognehusets
fordør. I den forbindelse tegnes der
også på ny p-plads vest for sognehuset, da p-pladserne over for sognehuset indgår i de nye planer og derfor

forsvinder. Der skal indhentes tilbud
hos indbudte leverandører, og så skal
tegnestuen hjælpe os med de videre
formaliteter.
Vi håber meget på at have forholdene
færdige i løbet af sommeren til gavn
og glæde for vores kirkegængere.
Forpladsudvalget, Bodil Th

Orientering om
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Tirsdag den 12. maj kl. 19 afholder
menighedsrådet orienteringsmøde
for alle interesserede i Raklev Sog
nehus.

kens indsatser og opgaver fremadrettet. Det er et oplysende og drøftende
møde, og der er ikke afstemninger.
Alle er velkomne!

Valgprocessen deles op i to omgange, først med et orienteringsmøde i
maj, offentligt og for alle, der vil vide,
hvad et menighedsråd er. Her har
man også mulighed for at drøfte kir-

Hold øje med dagspressen for flere
informationer.
Den egentlige valghandling finder
sted tirsdag den 15. september efter

Se mere herom i det næste nummer
af sognebladet.
Valgbestyrelsen

Nørkleklubben

Seniordans
Vi danser stadig i Raklev Sognehus,
ca. hver anden mandag kl. 14.30 –
16.15. Vi holder en pause midtvejs,
hvor vi drikker vores medbragte kaffe.

en anden valgmåde med stemmesedler og skriftligt, hemmeligt afstemningsvalg.

De resterende datoer i dette halvår:
6. april og 4. maj,
begge gange kl. 14.30-17.

De resterende datoer i dette halvår:

Der er lidt uregelmæssighed i datoerne og intervallerne i april på grund
af de mange helligdage.

20. april, 27. april, 11. maj, 25. maj.

Helle Nielsen

Alle er velkomne.
Helle og Helle
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Raklev Kirke

Begravede
Klaus Bo Pedersen
Kystvejen 13 A
Poul John Olsen
Røsnæsvej 69 C
Helge Bent Christensen
Søndergårds Banke 35

03.12.2019

31.01.2020

07.12.2019

07.02.2020

13.12.2019

08.02.2020

13.12.2019

15.02.2020

30.12.2019

21.02.2020

Mogens Preben Jensen
Røsnæsvej 69D

Peter Robert Christoffer Lund
Elledvænget 14
Hugo Hartvig Pedersen
Skovvej 5

Bruno Bricon Nielsen
Lundemarken 45

31.10.2019

Niels Arne Saxtoft
Fr. Andersensvej 31

Martin Hansen Thyssen
Fru Ingesvej 21

Vicki Skov
Elledvænget 28

13.11.2019

Per Hvidkær Sejrup
Tranemosevej 108

Jytte Nørland
Skovvej 24

Svend Aage Søgaard Berthelsen
Røsnæsvej 75

14.11.2019

Finn Jensen
Elledvænget 3C

Stefan Eiriksson Andersen
Kina

14.01.2020

K E Arthur Hansen
Humlehaven 10A

08.02.2020
Aske Munk Dam
Strandbakken 7
Alma Martha Reffelt
Ellemosevej 10
Klara Holm Willemoes Frederiksen
Gl Raklev 7

24.11.2019
Jonathan Topp Jørgensen
Saltbæklund 5

Tina Sisse Toftegaard Andersen
Lerchenfeldvej 222

Jytte Dalgas Wilen
Lynggårdsbakken 12

23.10.2019

Sofie Marie Teken Langkjær
Ubberup Mark 18

25.01.2020

Jens Dalgaard Pedersen
Granlystien 32

26.09.2019

Sander Møller Christensen
Agerhønevej 45

26.11.2019

Rita Kristine Gilsager
Gartnervænget 5

Erik Kristensen
Bag Slotsgraven 4

24.09.2019

17.11.2019

23.01.2020

Karen Jytte Jørgensen
Fr. Andersensvej 35A

07.09.2019

Døbte

15.11.2019

23.02.2020
Valdemar Krogsgaard Noe
Skovvej 9

Menighedsrådets møder
Torsdag den 16. april
Torsdag den 14. maj
Torsdag den 11. juni
Der er ikke møde i juli
Torsdag den 13. august
Møderne begynder kl. 18.30 og er offentlige
og åbne for tilhørere.
Møderne holdes i mødelokalet i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1.
Dagsorden og senere referat af møderne kan
ses på opslagstavlen i sognehuset.

KIRKEBIL
Ældre og gangbesværede kan køre
gratis til kirken med taxa.
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Ordningen gælder til gudstjenester og
arrangementer i kirken og sognehuset
arrangeret af menighedsrådet.

For at aftale kørsel skal man ringe til
kirkens kontor senest kl. 12 den sidste
hverdag før gudstjenesten/arrangementet. Tlf. 5956 2519.

Raklev Kirke

GUDSTJENESTER
I RAKLEV KIRKE

Ved gudstjenester mærket med ♫ medvirker kirkekoret. Gudstjenester mærket med * er omtalt
her i bladet.

APRIL
Fredag

den 3.

kl. 17.00

Lisbeth Dyxenburg

spaghettigudstjeneste*

Søndag

den 5.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

palmesøndag musikgudstjeneste*

Torsdag

den 9.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

skærtorsdag*

Fredag

den 10.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

langfredag*

Søndag

den 12.

kl. 10.00

Helle Brink

påskedag

Mandag

den 13.

kl. 10.30

flere præster*

Tømmerup Kirke fællesgudstjeneste 2. påskedag

Søndag

den 19.

kl. 10.00 ♫

Lisbeth Dyxenburg

gudstjeneste

Søndag

den 26.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

gudstjeneste

Onsdag

den 29.

kl. 17.00

Helle Brink

stilhedsgudstjeneste*

Lørdag

den 2.

kl. 13.00

Helle Brink

dåbsgudstjeneste

Søndag

den   3.

kl. 10.00

Helle Brink

musikgudstjeneste m. sognekoret*

Fredag

den 8.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

st. bededag/ konfirmation

kl. 12.30

Helle Brink

st. bededag/ konfirmation

MAJ

Lørdag

den 9.

kl. 10.00

Helle Brink

konfirmation

Søndag

den 10.

kl. 10.00 ♫

Helle Brink

gudstjeneste

Søndag

den 17.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

gudstjeneste

Torsdag

den 21.

kl. 10.00

Helle Brink

Kristi himmelfartsdag*

Søndag

den 24.

kl. 10.00

Helle Brink

gudstjeneste

Søndag

den 31.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

pinsedag

den 1.

kl. 11.00

flere præster

2. pinsedag i AMFI i Bregninge*

JUNI
Mandag
Fredag

den 5.

kl. 17.00

Lisbeth Dyxenburg

snobrødsgudstjeneste*

Lørdag

den 6.

kl. 12.30

Lisbeth Dyxenburg

dåbsgudstjeneste

Søndag

den 7.

kl. 10.00 ♫

Helle Brink

gudstjeneste

Søndag

den 14.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

gudstjeneste

Torsdag

den 18.

kl. 10.00

midsommergudstjeneste for plejehjem og dagcenter*

Søndag

den 21.

kl. 19.30

Helle Brink

midsommergudstjeneste*

Søndag

den 28.

kl. 10.00

Helle Brink

gudstjeneste

Søndag

den 5.

kl. 10.00

Helle Brink

gudstjeneste

Lørdag

den 11.

kl. 11.00

Lisbeth Dyxenburg

dåbsgudstjeneste

Søndag

den 12.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

gudstjeneste og rundvisning*

Søndag

den 19.

kl. 10.00

Helle Brink

musikgudstjeneste og minikoncert*

Søndag

den 26.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

gudstjeneste

Søndag

den 2.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

strandgudstjeneste på Vollerup Strand*

Søndag

den 9.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

gudstjeneste

Søndag

den 16.

kl. 10.00

Helle Brink

gudstjeneste

Søndag

den 23.

kl. 10.00

Lisbeth Dyxenburg

gudstjeneste

JULI

AUGUST
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RGI´s DNA - et portræt
Et portræt af et RGI-DNA: Esther Jensen.
Da jeg kontaktede Esther, var hun ikke
meget for det, men jeg fik overtalt
hende, for som jeg sagde, hun var jo
en del af RGI´s DNA, og ingen tvivl om
det.
Jeg besøgte Esther en regnfuld lørdag
formiddag sammen med Kurt Grinderslev, en computer og et kamera. Esther
havde gjort sit hjemmearbejde, så der
var kaffe på kanden og friskbagte fastelavnsboller, gamle billeder fra det
aktive foreningsliv var fundet frem,
og skulle vi blive i tvivl om noget om
RGI, ja, så havde Esther alle udgivelser
af RGI- bladet og det nu senere sogneblad, så vi kunne bare komme an...
Esther Jensen blev æresmedlem af RGI
i 1998.
Esther er født i 1935 i Gåsetofte og har
hele sit liv boet i Kalundborg og i Raklev Sogn, på nær lige i 1955, hvor hun
var et smut på Fyn. Esther har altid været en aktiv kvinde, som deltog ivrigt i
det lokale foreningsliv, samtidig med
at hun passede hus og hjem. Esther
har altid dyrket gymnastik, har spillet
badminton i det gamle forsamlingshus
og har spillet håndbold, alt sammen i
RGI.
Dengang Esther startede med at spille
håndbold, var det altid udendørs om
sommeren, når gymnastiksæsonen var
overstået. Da Esther startede i 1950,
var det på en bane hos Chr. ”Egely”,
Tranemosen, hvor man efter træningen måtte vaske sig i køernes drikketrug. Derefter blev det på baner hos
Ottar Nielsen i Tranemosen og senere
hos Niels Børge i Vollerup. Så kom det
store nye idrætsanlæg ved friskolen,
hvor der var ikke mindre end to håndboldbaner og senere klubhus, så det
var dengang store forhold.
Senere kom så indendørshåndbold.
Der var ikke mange haller dengang, så
det var ture til Holbæk, Sorø og Kor-

20

| Raklev Sogneblad nr. 1 - 2020

sør. Der var ingen mulighed for træning, men man kunne træne lidt skudtræning i sognegården, så dér blev der
hængt et net op, så man havde den
ene del af gymnastiksalen. Esther husker engang, hun skulle være med til
at hænge det net op, hun stod på stigen, og personen, som holdt stigen,
begyndte at snakke med en anden og
glemte at holde stigen, så Esther lå lige
pludselig på gulvet - det kostede lidt
knubs.
Så kom vores egen hal til og flere rundt
omkring, og så kom der for alvor gang
i håndbolden. Esther har spillet håndbold i mindst 50 år og sluttede som
Super Grand Old Girl omkring år 2000.
Esther var i en kortere periode træner
for mikroholdene, først sammen med
sin svigerdatter, og senere sammen
med Inge Otto.
Esther kom ud at arbejde lige efter sin
konfirmation, først i Ellede Brugs, senere i Røsnæs Brugs, arbejdede også i
nogle år i Røsnæshallen, dengang Bent
og Ada Nielsen var halinspektører, og
så kom hun til Jørgen ”Købmand” på
Røsnæsvej. I 1981 blev Esther pedel-

medhjælper på Kalundborg Handelsskole, indtil hun samme sted blev kantinebestyrer. Det var dengang, der var
mange elever, og EDB-kurserne rigtigt
kom i gang - det var en supergod tid.
I 1994 gik Esther på efterløn. Men selv
om Esther stoppede med det lønnede
arbejdsliv, stoppede hun ikke det aktive frivillig-liv; i 20 år var hun at finde i
Røde Kors-butikken, til glæde for rigtigt mange kalundborgensere.
Esther var en stor del af det frivillige,
aktive foreningsliv i RGI; hun var med
i håndboldudvalget, hun slæbte borde
og stole frem og tilbage til bankospillet i sognegården, hun var en meget
stor del af dem bag landliggerfesterne,
hvor hun sammen med en af de andre
sørgede for, at bordplanen passede, så
alle kom til at sidde ved siden af dem,
de var sammen med. Det var et større puslespil at få til at gå op. Dengang
man kunne købe adventskranse og juledekorationer i RGI, var Esther primus
motor dér også, man hentede mos,
grene og trærødder hjem fra Sverige,
ordnede dem, tørrede dem og pyntede

RGI

Et håndboldbillede fra forårsstævnet i Ubby i maj 1952. Bagest ses fra venstre Grethe Andersen, Astrid Jensen, Inge Madsen og Esther Madsen. Forrest er det Asta Pedersen, Jytte Andersen og Ruth Madsen.

dem, så lys og bånd passede sammen.
Det var et større arbejde, som dog
stoppede ikke så mange år efter, at
Novo-julefrokosterne begyndte i hallen, da pladsen blev for trang til begge
dele.
Også uden for RGI var Esther aktiv,
dengang det hed HAV (senere DGI) og
havde kontor i Tømmeruphallen, og
senere, i Svinninge, var Esther med til
at lægge turneringsplaner for håndbolden og arrangere håndboldlejre, og
hun var den kursusansvarlige.
Esther har hele sit lange liv haft en vis
evne til at involvere sig i alt og blive fri-

villig i flere ting, bl.a. har hun i flere år
været frivillig pindsvineplejer og havde
en overgang mange pindsvin i pleje.
Det stoppede dog, da hun fik en infektion og var indlagt i over en måned,
og det viste sig at være en infektion på
grund af pindsvinene.
Selv i en alder af 85 år er Esther stadig
aktiv i RGI, for en gang om ugen mødes hun i hallen med andre for at være
en del af ”IDRÆT FOR LIVET”.
Gitte Nordbo Keller
Formand for RGI
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Succesfuldt
legeland

Gymnastikafdelingen i RGI havde
et stort legeland i Røsnæshallen i
vinterferien.
Hele ugen fra mandag til fredag var
der stort legeland i Røsnæshallen for
3-13-årige - faktisk også for de helt
små i et separat område. I løbet af
ugen blev Røsnæshallen besøgt af
ikke færre end ca. 1500 børn og lige
så mange voksne, der alle havde nogle fornøjelige timer, så primus motor i
arrangementet Anette Warming var
ovenud tilfreds med fremmødet. Det
var første gang, man lavede et sådant
arrangement, og hos RGI glædede
man sig over, at man kunne bidrage til,
at der skete noget sjovt for børnene i
vinterferien.
Med masser af regn og blæst var vinterferien mest til indendørs aktiviteter,
og der gik da også kun kort tid, efter
at det store legeland i Røsnæshallen
åbnede dørene mandag formiddag,
før masser af børn var i gang med at
lege. På godt en time havde 150 børn
sikret sig en billet. I det store legeland
var der blandt andet hoppeborge, boksepuder, sumodragter og forhindringsbaner for børnene. Derudover var der
et miniputområde for de helt små.
Gymnastikafdelingen havde sørget for
ikke færre end ca. 75 frivillige hjælpere
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i ugens løb, og her var alle aldre repræsenteret, lige fra nogle af de ældste fra
Idræt for livet, Ældre i bevægelse og
folkedansere til adskillige af de yngre
gymnaster.

store hal, var der masser af forældre
og bedsteforældre, der hyggede i cafeteriet.

Cafeteriet i Røsnæshallen var åbent
hele ugen, og man kunne købe både
mad og drikke. Der blev lavet børnevenlige retter, ligesom der ydermere
blev solgt sluch ice, slik og popcorn.
Og mens børnene dominerede i den

Bent Sørensen og Anette Warming står klar ved tyren.

RGI

Sønderjysk aften hos
folkedanserne
Karl Emil Tølbøll, Christoffer
Davis, Hans Jørgen Christensen,
Mogens Bækgård og Bjarne
Grue Knudsen spillede op til sønderjysk aften i sognegården.

I forbindelse med 100-året for genforeningen havde RGI-folkedanserne
inviteret naboforeningerne fra Faurbo
og Høng til ”sønderjysk aften”. Næsten 80 personer deltog denne aften,
der havde fokus på sønderjyske danse
fra både Sønderjylland og Sydslesvig.
Aftenen var krydret med små historier
om nogle af dansene og små udpluk af
Sønderjyllands komplicerede historie.
Det fem mand store velspillende orkester sørgede for livlig folkemusik til
stor glæde og fornøjelse for danserne.
I kaffepausen var der selvfølgelig

dækket op til det store sønderjyske
kaffebord. Der var på de foregående
øveaftener uddelt forskellige originale opskrifter på sønderjyske kager til
medlemmerne. Stort set alle RGI-folkedansere havde haft gang i bageriet,
hvilket resulterede i et imponerende
kagebord med ca. 25 forskellige slags
kager. Der var ”stopkager” i form af
boller, kringle og søsterkager, dertil
de bløde kager, f.eks. stribetærte, ris
kager og rugbrødslagkage samt til
sidst hårde kager såsom fedtkager,
klejner, gode råd og ingenting. Deltagerne havde selv sørget for at med-

bringe kaffen – og ikke mindst en god
appetit. Trængslen med fyldte kagetallerkener var derfor stor omkring det
flotte kagebord, der var pyntet med
dannebrogsflag.
Efter kaffen fortsatte dansen, og der
var mulighed for at købe et lille hæfte
med opskrifter på de sønderjyske kager.
Aftenen sluttede med både gamle og
nye sange med relation til Sønderjyllands historie. Deltagerne roste arrangementet i høje toner – både for musik
og dans og ikke mindst det store kagebord.
I Raklev (RGI) er der en over 40 år lang
tradition for at danse folkedans hver
onsdag i vintersæsonen. Der er ca. 35
folkedansere i alderen 15 – 85 år, der
kommer fra nær og fjern for at deltage
i dansen og det store sammenhold, der
opstår til lyden af noget af Sjællands
bedste og mest inspirerende folkemusik.
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Medaljer til Raklev Bordtennis
En lille beretning fra vores klubtur til
Ribe BTK´s stævne, som er et kæmpe stævne. Deltagerne på turen var
Rasmus Jensen, Jens Busk og Anders
"Hammerhaj" Andreasen.
Her lidt facts om stævnet: Der var 644
spillere, hvoraf de 230 kom fra Tyskland. Der blev spillet bordtennis på 71
bordtennisborde, som var fordelt på
fem haller. Stævnet startede lørdag
morgen kl. 9, og den sidste af de cirka
1900 kampe lørdag blev spillet lørdag
nat kl. cirka 00.30.
Søndag morgen startede stævnet kl.
8, og der blev spillet cirka 1500 kampe. Anders Andreasen - blandt mange
mennesker inden for bordtennisverdenen kaldt "Hammerhaj” - deltog
lørdag aften i herreklasse 6 single, en
række, som havde 67 deltagere. Hammerhajen kæmpede med næb og kløer og kæmpede sig i semifinalen, som
blev spillet over to dage (den startede
kl. 23.50 lørdag og sluttede søndag
morgen kl. 00.07), men tabte knebent
til vinderen af rækken - men var rigtigt
glad for sin tredjepræmie.
Søndag var Hammerhajen flyvende,
han spillede først herreklasse 7 single,
som havde 31 deltagere. De fik ikke et
ben til jorden. Han vandt i sikker stil
rækken, så Raklev BTK, som for første
gang var med til et stævne, kom øverst
på skamlen.
Men nu var Hammerhajen blevet helt
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ustyrlig, han spillede også med i veteran 40D single, en række med 16
deltagere. Anders havde "stolpe" ud i
puljen og tabte knebent 11-9 i femte
sæt til ham, der vandt puljen, men gik
videre som nr. 2 fra puljen. Derfra var
der kun én vej, og det var fremad; han
spillede 3 cup-kampe, som han vandt
sikkert 3-0, 3-1 og 3-0. Hammerhajen
kom endnu en gang øverst på skamlen. Et kæmpe tillykke til Hammerhajen.

Rasmus og Jens var med i herreklasse
2 og 3 single samt veteran 40A single og klarede sig med udmærkede resultater. Så det var tre trætte gutter,
der kom til Kalundborg søndag aften
- men enige om, at det var en kanon
tur, og vi regner med at deltage igen
i 2021.
Jens Busk

RGI

Bordtennisholdet i Raklev
Disse fire nydelige herrer udgjorde turneringsholdet mod Slagelse ved kampene i Røsnæshallen i slutningen af
januar måned. Holdet, der bestod af
Rasmus Jensen, Anders Andreassen,

Jens Busk og Stig Rishøj, var desværre overmatchet af de unge spillere fra
Slagelse og tabte med 2-12.
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7-kant indendørs fodbold

Siddende: Sander Larsen og Valdemar Bryde. Liggende: Oscar Jacobsen og Jalte Poulsen. Stående: Mikkel Thorn Møllmann og ReyashTharmakumr.
Der var rigtig gang i fodbolddrengene fra Raklev, masser af hold deltog i
7-kantstævnerne her i efteråret og foråret. Det blev til en masse kampe og
medaljer til alle hold, og vi bringer her
et enkelt billede fra et af stævnerne:
Raklevs U11 hold 3 fra 7-kantstævnet
i Rørby den 14. december 2019. Det
blev til en tredjeplads og medaljer.
Kristian Larsen
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RGI

Pigefodbold i Raklev

Pigeraketten og Raklev Gymnastikog Idrætsforening vil gerne have
flere af de lokale piger ud på banerne. Derfor inviterer vi, sammen
med DBU, alle piger mellem 5 og 11
år til Pigeraketten.
Det bliver to en halv time fyldt med
fantasi, sjov og masser af fodboldaktiviteter! Alle er velkomne - uanset om
man har prøvet fodbold før eller er helt
ny. Det er gratis og uforpligtende at
deltage, og det kræver ingen tilmelding.

Jorden begynder at ryste. Motorerne
larmer. Raketten er klar til afgang!
Den 16. juni 2020 lander Pigeraketten
på Raklevs baner, og der er masser af
plads. Besætningen, der består af frivillige fra klubben og DBU’s instruktør,
står klar kl. 17.00 til at tage imod piger mellem 5 og 11 år, der har lyst til
en sjov dag, hvor de kan prøve kræfter
med fodboldspillet gennem masser af
fantasifulde lege og aktiviteter.
Pigerne skal blandt andet forbi Mælkevejen, Saturn og Solen, og klubbens
frivillige er med til at guide hele vejen
igennem solsystemet mod den sidste

og afgørende opgave: at samle nøglen
til klubhuset.
Mor og far er naturligvis velkomne til at
være til stede til det hele, og når dagen
er veloverstået, er der masser af information at hente om dét at være medlem af en fodboldklub.
Har din datter og hendes veninder lyst
til en dag i stjernernes tegn, så er det
bare om at møde op ved Røsnæshallen
den 16. juni 2020 klokken 17.00 på
banen for enden af parkeringspladsen.
Det eneste, man skal medbringe, er en
ordentlig gang godt humør, masser af
gåpåmod, vandflaske og tøj til at bevæge sig i.
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RGI

Nyt tøj til håndboldpigerne

Pigerne på Raklev GI´s U11-håndboldhold kan nu spille i
nye klæder. De dygtige håndboldpiger og deres to trænere
har fået spillertøj og træningsdragter sponsoreret af MENY,
HRS og WERTHS EL.
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Pigerne glæder sig til at vise det frem til stævner på hele
Sjælland, herunder til det store påskecup i Hillerød.

RGI

Kids Cup i Rørby
Raklev Håndbold deltog mellem jul og
nytår med otte hold årgang U9 til U13
i RVIF Kids Cup i Rørby. RVIF Kids Cup
er kendt for den intense stemning, når
hallen er fyldt helt op af forældre, søskende, venner og bedsteforældre,
som hepper på deres hold.
Alle kampe startede med indløb til høj
musik, røg og kæmpe lysshow, mens
alle spillernes navne blev råbt op af
halspeakeren. Ja, der blev nærmest
landskampstemning i Rørbyhallen.

Et af de mange Raklev-hold på podiet.

U15-piger til Midtjysk Julecup

Et billede fra Herning af de mange glade Raklev-piger.

Midtjysk Julecup havde i år deltagelse
af Raklevs U15 håndboldpiger.
Midtjysk Julecup er blandt de mest besøgte julecup-stævner med 185 hold

og 2133 deltagere fra flere forskellige
nationer, så pigerne blev udfordret
håndboldmæssigt, og de klarede sig
rigtigt fint.
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Kalundborg Hockey Klub

Formanden har ordet…
Så står vi atter med
det ene ben på vej
ud på banen i Raklev, og indendørssæsonen er ved at
rinde ud.
Der har været nok
at se til med mange
runder på hjemmebane. Indimellem
en smule udfordrende, da vi selv skal
stille med dommere og folk til dommerbord, men samtidig er det jo også
lækkert med hjemmebanekampe.
Alle vores hold har kæmpet bravt. 1.
division og U12 har dog haft lidt udfordringer med afbud, og i U12-kampene
har mange af vores U10-spillere trådt
til i kampene, men når spillerne er gået
på banen, så er der blevet kæmpet alt,
hvad de kunne, og udviklingen gennem indendørs har bestemt været i
den rigtige retning spillemæssigt.
U10 har skinnet lidt ekstra igennem
og går videre til Final4 (ungdomsslutspillet) som nr. 3 i rækken. Det bliver

superspændende at følge dem til DM
lørdag den 14. marts i Slagelse.
Inden indendørs gik i gang, deltog vores U10- og U12-hold i Viking Cup i
Sørbymagle, hvor der også deltog tyske og svenske hold.
Her nåede vores U12 til bronzekampen, men måtte se sig slået med 3-1
efter en rigtigt spændende kamp.
U10 nåede også frem til bronzekampen, og for første gang kunne lige det
her U10-hold bringe en medalje med
hjem til klubben! Det var en stor oplevelse for børnene.
Alle U10-spillerne blev brugt både
på U10- og U12-holdene og fik i den
weekend spillet hele 10 kampe – super, imponerende indsats!
U8 har stort set deltaget i alle stævner, der har været afholdt indendørs.
Vi har en meget blandet gruppe, som
spænder fra 5 til 7 år. Forældreopbakningen har været og er fantastisk, når
børnene skal deltage i stævnerne, og

glæden fra de små, når de scorer et
mål eller indimellem vinder en kamp,
er til at få øje på . Men mindst lige
så vigtigt er, at her lærer de at være en
del af et hold, og hvordan man hilser
og opfører sig over for hinanden både
indbyrdes men også over for de andre
hold, og uanset om man har tabt eller
vundet.
Glædeligt har det specielt været i denne indendørssæson, at der er kommet
to nye hockeyklubber til i hockeyfamilien, så fra Hørning Hockeyklub og
Vestegnens Hockey Klub har der også
været deltagelse ved U8-stævnerne.
Ved det sidste stævne her i februar havde Dansk Hockey Union sørget for medaljer til alle spillere fra de
seks deltagende klubber, så det var en
flok stolte børn, der efterfølgende tog
hjem fra stævnet.
Efter en indendørssæson med masser
af aktiviteter med kampe, julehygge
for alle hold og som altid vellykket juleafslutning med deltagelse af forældre
fra Hockey & Leg og op til U12, så kan
vi nu se frem til en udendørssæson,
hvor specielt vores U10 skal ud at forsvare deres nuværende andenplads.
Vores nye hjemmeside
www.kalundborghockeyklub.dk
er gået i luften, og du kan dér læse historien om hockey, historien om klubben, se kalenderen og få diverse praktiske informationer.
Vi er også på både Facebook og Instagram – kik endelig forbi .
Husk! Uanset alder, børn som voksne,
ALLE er velkomne til at komme og prøve hockey – det er IKKE farligt – vi har
det sjovt sammen – vi får rørt os sammen. Håber vi ses!
Se vores hjemmeside eller Facebook
for træningsstart udendørs.

U10-holdet med deres medaljer fra Viking Cup.
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Formand
Bettina Eriksen

Kalundborg Hockey Klub

U8 er klar til kamp.

Stolte spillere med deres medaljer.

Deltagerne ved juleafslutningen.
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Egnens historie

BAVNEHØJE
Af Jens Nielsen
Spredt over stort set hele landet finder
man navnet Bavnehøj. ”Bavn” betyder
”Brændestabel eller lignende, der antændes som signal i krigstid eller ved
andre lejligheder”. Eller kort sagt: Signalbål.
Ordet bavn indgår i et stort antal stednavne i Danmark og Skåne. I sammensatte
stednavne optræder bavn som oftest med
topografiske højdebetegnelser som efterled såsom -høj, -bjerg og -bakke, men
sammensætninger med ord som -vang og
-ager forekommer også. Formen bavn
findes ikke i Vendsyssel, for her anvendes formen bål. På Vestsjælland, Fyn og
Ærø finder man ofte formen barn.
Gamle gravhøje med høj beliggenhed er
ofte anvendt til bavnehøje. En bavn er
således et bål tændt på et højtliggende
sted, hvor det brændende bål eller røgen
fra dette kunne ses på lang afstand. Røg
fra et bål kan ofte ses på meget større
afstand end flammerne.
Hvor langt tilbage i tid, man har brugt
bavne, kan ikke afgøres. Signalering med
ild og røg kan være meget gammel og har
været praktiseret over det meste af verden langt op i historisk tid. Fra vikingetiden (800-1050 e.Kr.) er der belæg for,
at man har brugt bavne til at kalde folk
sammen, f.eks. i forbindelse med fjendtligheder. Skriftlige kilder fortæller, at
den norske konge Håkon Adelstenfostre
i år 950 anlagde et kystforsvar med et tilhørende varslingssystem af bavne.
Første gang, ordet ”bavn” optræder på
skrift i Danmark, er i en forordning udstedt på Sjællands Landsting i 1428. Heri
står: At nar fyendæ kommæ fore landet
oc bagn brænder oc widie brand gingæ,
hwilken i then stædt hiemæe sadhæ, oc
til lag haller komen waare, oc foor man
hanwm, bør at hengæ weth syn egen byelkæ. Frit oversat til nutidsdansk betyder
det: Den, der bliver hjemme og ikke møder op, når fjenden er i landet og bavnen
brænder, skal hænges fra sin egen bjæl-
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ke. Det var med andre ord særdeles
strafbart ikke at reagere på bavnesignalet.
I 1444 nævner kong Erik af Pommern i
et brev ordet ”bavn” i forbindelsen ”bavnevagt”, hvoraf det udledes, at der på det tidspunkt har været organiseret brug af bavne.
Under Syvårskrigen (1563-70), i Christian IV’s krig mod Wallenstein i 1627 og
i Den Skånske Krig 1675-79 ses præcise
og gentagne instrukser om etablering af
landsdækkende bavnelinjer med det formål langs kysterne at holde strandvagt til
afværgelse af landgangsforsøg.
Under svenskekrigene blev der gjort megen brug af bavne. Christian IV bestemte
i forbindelse med krigen 1627 at hvert
herred skal have sin alarmplads, hvor
folkene skal møde. Desuden skal der
holdes standvagt og landbål med den allerstørste flid, hvortil der skal forordnes
godt og skikkeligt folk. Påkommes fare,
skal en af vagterne ved bavnene straks
meddele det til lensmanden og kaptajnen, hvorefter bønderne skal søge deres
alarmplads eller hvorhen de kommanderes. For at vagten ikke skal forsømmes,
skal lensmanden selv, kaptajnen og fogederne i lenet have opsyn med bavnen.
Hvor der oprettes bål, skal der foruden
standvagten holde to duelige karle til
hest, som straks skal advare lensmanden
og officererne, om der sker indfald eller
landgang under deres fæsters (fortabelse?).
Et kongeligt brev fra 1633 præciserer ligeledes, at bønderne skal møde på de forordnede vagt- og alarmpladser, når de får
bud, eller bålene brændes.
Store Nordiske Krig 1700-1720, som i
høj grad var en søkrig, motiverede i høj
grad brugen af en intensiveret kystvarslingstjeneste. Den danske flåde havde
mistet sin overlegenhed, og de svenske
krigsskibe sværmede især om Sjælland.

Derfor bestemte Frederik IV i en forordning af 8. maj 1700 om landeværn at der
skulle etableres bavner, som de omliggende sogne skulle forsyne med tørt ved,
halm, tjæretønder m.m. Bavnerne skulle
indhegnes og en ”Dannemand” af de
næstboende beskikkes som bavnemester.
Når bavnerne tændtes, eller når alarmtrommen eller stormklokken lød, skulle
alle stille på de befalede mødepladser.
Den 15. oktober 2005 blev der landet
over tændt 200 bavnebål for at fejre prins
Christians fødsel. Men her var anledningen unægtelig langt fra bavnenes oprindelige formål at varsle om ufred.
Ny teknologi gjorde bavnebålene overflødige. Mellem omkring 1800 og 1850
var den såkaldte optiske telegraf i anvendelse, indtil den elektriske telegraf
overtog kommunikationen. I bogværket
Danmarks Kirker kan man under Raklev
Kirke læse: O. 1812 opsattes på tårnet en
af ”kystmilicens signalstænger” som led
i etableringen af en optisk telegraf mellem København og Slesvig under Englandskrigen.
BAVNEHØJE LANGS KALUNDBORG FJORD
I middelalderen var Kalundborg en af
landets mest betydningsfulde købstæder. Det er derfor rimeligt at forestille
sig, men dog ikke beviseligt, at man allerede dengang via et system af bavne
har kunnet alarmere byen, hvis fjendtlige skibe sejlede ind i Kalundborg Fjord.
Men det er ikke utænkeligt, at bavne
langs fjorden kan have været anvendt
før middelalderen. Mellem Melbygård
og landsbyen Melby lå i vikingetiden en
betydningsfuld og velstående bebyggelse, der har kunnet have gavn af et sådant
varslingssystem. Det er ofte ubelejligt,
hvis der kommer uventede gæster, og da
især hvis de har ureelle hensigter. Men vi
ved ikke, om et bavnesystem langs Kalundborg Fjord eksisterede i vikingetden.
På illustrationen i denne artikel ses –
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med en enkelt undtagelse – udelukkende bavnehøje på Røsnæshalvøen, og der
kendes tilsyneladende ingen bavnehøje
ude på halvøen Asnæs. Det kan tænkes,
at bavnehøjene på Røsnæs har været
tilstrækkelige til en effektiv overvågning
af hele Kalundborg Fjord. Ser man på illustrationen med bavnehøjene, giver deres placering faktisk rigtig god mening.
Bavnebjerg
Knap 1,5 km sydøst for Røsnæs Fyr finder
vi Bavnebjerg med højden 24 meter over
havet. Afstanden til kysten er små 50 meter.
Bavnebjerg er angivet på det høje målebordsblad (1842-1899), på det lave målebordsblad (1901-1971) og på nyere kort.
Barnet
Sydvest for Bjørnstrup ligger den 48
meter høje Barnet knap 900 meter fra
kysten. Barnet er angivet på det høje
målebordsblad (1842-1899), på det lave målebordsblad (1901-1971) og på nyere kort.
Barnet
Lige syd for Ulstrup er på det høje målebordsblad (1842-1899) angivet Barnet
med højden 30 meter over havet. Afstanden til kysten er godt 150 meter. På det
lave målebordsblad (1901-1971) er navnet ændret til Barner, og på moderne
kort hedder stedet Barners Banke.
Bavnehøj
Endnu længere inde langs fjorden finder
vi Bavnehøj beliggende ved golfbanen.
Det var en lille gravhøj fra yngre bronzealder, der blev udgravet i 1930, og i forbindelse med udgravningen blev højen
kaldt Bavnehøj. På diverse kortmateriale
har denne høj imidlertid intet navn, og
den har aldrig været særlig stor. Man
man kan gætte på, at navnene på to høje
er blevet blandet sammen. Blot 150 meter fra Bavnehøj ligger Egeshøj med
højden 59 meter over havet og godt 350
meter fra kysten. Det er en meget stor og
markant bronzealderhøj, hvorfra der er et
fantastisk udsyn, og beliggenheden gør
det mere sandsynligt, at det er Egeshøj,
der har været anvendt til bavnehøj.
Bavnehøj
Knap 1,5 km syd for Raklev Kirke og

Bavnehøjene nævnt i teksten lagt ind på luftfoto. Fem af bavnehøjene danner kæde langs
fjordsiden af Røsnæs ind mod Kalundborg. Nederst til højre er ”Melbypladsen” angivet med
blå cirkel. Der har været direkte sigte fra ”Melbypladsen” til alle bavnehøjene, men det beviser
naturligvis ikke, at bavnesystemet har eksisteret i vikingetiden. Grafik: Jens Nielsen.

ca. 300 m fra kysten har Bavnehøj ligget med højden 19 meter over havet. Her
blev en gravhøj fra ældre bronzealder udgravet i 1939. Navnet Bavnehøj findes
ikke på diverse kortmateriale, men højen
har navnet Bavnehøj i beretningen for
udgravningen.
Barnhøj
I Årby Sogn på den anden side af det inderste af Kalundborg Fjord og en god kilometer fra kysten ligger den 20 meter høje
Barnhøj i kort afstand nordvestligt for
Melby. Kun 700 meter mod sydvest lå tidligere omtalte betydningsfulde og velstående
vikingeplads mellem Melby og Melbygård
i tilknytning til det 24 meter høje nu bortgravede Krydsbjerg. Der har også været
bebyggelse i vikingetid og middelalder helt
tæt op til foden af Barnhøj. Navnet Barnhøj er angivet på det høje målebordsblad
(1842-1899) og på det lave målebordsblad
(1901-1971) og som Banehøj på nyere
kort.

tilsyneladende noget uden for det her skitserede system. Fra Barnet har der imidlertid været et godt udsyn over Sejerø Bugt
mod nord, og det er nok her, vi skal finde
årsagen til placeringen.
De nævnte bavnehøje har til fælles, at
de ligger højt i terrænet og ikke særlig
langt fra Kalundborg Fjord. De har også
til fælles, at der har været frit udsyn til
dem alle fra ”Melbypladsen”. Det beviser naturligvis ikke, at bavnesystemet er
fra vikingetiden, og det kan sagtens være
fra senere tider, men det her skitserede
system af bavnehøje giver dog i sig selv
god mening. Et sådant signalsystem har
kunnet fungere i forhold til købstaden
Kalundborg i middelalderen og senere.
Hvis læserne har oplysninger vedrørende
bavnehøje på Røsnæs, vil jeg meget gerne høre om det.
jen@vestmuseum.dk.

Barnet
Der findes faktisk yderligere en bavnehøj
i Raklev Sogn. Det er den 19,5 meter høje
Barnet lidt øst for Vollerup, men den falder
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Raklev Lokalarkiv

Nyt fra lokalarkivet
Når dette læses, er vi allerede inde i
foråret og kan se tilbage på ualmindeligt våde efterårs- og vintermåneder.
Tranemosen er i skivende stund så
fuld af vand, at man næsten tror på
den gamle historie om, at man i fordums tid kunne sejle herind fra Saltbæk Vig.
14. januar afholdt vi et vintermøde i
sognegården i samarbejde med Familie
og Samfund Raklev/Røsnæs. Det blev
en god aften, hvor Uwe Lindhold fortalte om Grønland: Fra koloni til selvstyre. En aften, som satte mange tanker i gang. Vi var ca. 50 deltagere.
Arkivets generalforsamling den 25. februar kan der først fortælles om i næste blad. Ligeledes om den 17. marts,
hvor arkivet arrangerer en billedvandring fra Raklev Kirke til vandværket
ved Lerchenfeldvej. Sidstnævnte aften
står Laurits Randrup og Finn Seneca
for, og vi håber, at mange vil deltage
med gode historier.
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Hestehavebakken omkring 1957. Bemærk cementstøberiet i forgrunden ved indkørslen til
Brandsbjerg og i baggrunden Asnæsværket, der knap er færdigt.

Her, sidst: Der er indkommet en større aflevering til os i postkassen omhandlende
en person, som arbejdede på ”Kysten”.
Fra hvem ved vi ikke, men det kunne
være godt at få sat yderligere ord på.

Nu står forår og sommer for døren –
godt forår og god sommer til alle!
Rud Elmer Larsen

Raklev Skole

Dejligt forår i vente på Raklev Skole
Når sognebladet udkommer, har vi alle
på skolen haft en familiedag den 14.
marts. Her vil forældrene få en smagsprøve på den undervisning, der på forskellig vis sætter vores elever i stand til
at komme videre i deres uddannelsesliv.
Foråret byder også på temauge og
temadage samt udeskoledage i de forskellige klasser.
0. klasse har travlt med at øve bogstaver og tal, og 1. klasse har som dele af
deres projekter været på besøg på en
ko-gård og hos en udegrise-bonde.
2. klasse arbejder med et samarbejdsprojekt i klassen i form af et riddertema.
3. klasse har et fiskeprojekt i klassen
med akvarium, der skal kontrolleres og
passes.
4. klasse har fuld gang i læsning og fri
skrivning hver dag og har netop lagt et
fint dragetema bag sig. De flotte drager har hængt som udsmykning i forhallen, inden de fløj til vejrs!
Inden skoleåret slutter, har 5. klasse
været i København, hvor de skal bo på
Idrætsfabrikken for at få større indsigt
i storbyens kulturer. Inden skoleårets
slutning har 5. klasse også gennemført
deres billedkunstprojekt med deltagelse af Maja Lisa Engelhardt, der ad flere

omgange har inspireret og hjulpet eleverne med deres relieffer. Vi ser frem
til udstilling af klassens kunstværker.
6. klasse har lagt deres første LEAPStemauge bag sig. LEAPS er Skolen på
Herredsåsens nye 10-årige undervisningskoncept med flere årlige projekt
uger på tværs af fag og årgange. Klassen er inviteret til at deltage i uge 14,
lige inden påske.
I maj deltager pigerne i 6. klasse (med
lidt hjælp fra 5. klasse) i DM i skolefodbold for piger, der i år afholdes på Herredsåsen med deltagere fra hele Danmark. Vi håber på fine placeringer!

Mikkel arbejder på sit relief.

SFO har også flere dage, hvor der kan
leges på Herredsåsen, så man får set
omgivelserne lidt efter.
Årets store skolefest afholdes den 4.
juni med fællesspisning og optræden
fra 5. klasse. Det er en aften, som vi
alle ser hen til med stor spænding.
Sommerferien ”skydes i gang” den 26.
juni, og så er det uigenkaldeligt slut for
vores 6.-klasse, der fortsætter på Herredsåsen og andre skoler. Raklev Skole
ønsker jer alt det bedste for jeres fremtid.
God sommerferie til alle!
Vi andre mødes til et nyt skoleår den
10. august.

Kamilla i gang med billedkunstprojektet.
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Våd vinter
- vildt vejr
Kan man ikke finde på andet at tale
om, kan man altid tale om vejret,
siges det, - måske lidt nedladende.
En bemærkning om dagens vejr kan
være en nem indledning på en snak,
når man mødes - og det at tale om
vejret rangerer nok lavest blandt
emner for smalltalk.
Men i den senere tid har talen og
samtalen om vejret antaget en mere
alvorlig karakter. Det har været
den varmeste vinter og den vådeste februar nogensinde. De varslede klimaforandringer har vist sig
at komme tidligere end forventet/
frygtet, og mange har i de sidste
våde og stormfulde måneder på
egen krop og ejendom mærket følgerne af voldsomme regnmængder
og oversvømmede landområder.
Det berøres også i dette nummer af
sognebladet: Rud Larsen nævner i
lokalarkivets indlæg, at Tranemosen
p.t. nærmest står under vand, og
Laurits Randrups ”Tanker i en grøn
tid” omfatter bl.a. klimaforandringerne og de udfordringer, de fører
med sig.

vores ageren med ressourcerne, der
er i spil.
Hvad er det så, der skal til, hvis vi
skal kunne vende udviklingen? Hvad
er det, vi hver især kan gøre? Det er
der mange, der kommer med bud
på. En af dem er den amerikanske
forfatter Jonathan Safran Foer. Hans
seneste bog har titlen ”Vi er vejret”
med undertitlen ”At redde planeten begynder ved morgenmaden”
og udkom på dansk i marts. Bogen
er endnu så ny, at der i skrivende
stund ingen anmeldelser er at finde,
men af foromtalen fremgår det, at
der er tale om enkle råd og forslag
fra forfatteren, der selv erkender, at
det er lettere sagt end gjort - men
nødvendigt – at ændre på vaner og
tænkning i hverdagen. Bogens budskab: Kampen mod klimaforandringerne indledes med kniv og gaffel.
Måske skulle man læse bogen og
gøre et forsøg?
HelLy

Der er brug for initiativer og overordnede, langsigtede planer fra
politikerne, ingen tvivl om det.
Men der er også røster, der kraftigt
opfordrer til, at vi hver især gør en
indsats i et forsøg på at dæmme
op for følgerne af klimaforandringerne. Her er det vores forbrug og
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