
Kender du det at livet føles som om du løber rundt med en kæmpe stabel 
tallerkner? Så længe du kan holde dig i bevægelse kan du stadig holde 
tallerkenerne i balance, men du ved at det øjeblik du stopper op, så ramler det. 
Du ved at det øjeblik du ikke følger med, altid et skridt bagud i forhold til alt 
det du skal nå, det du har ansvar for alle dem du ikke vil skuffe, så ligger det 
hele på jorden og du vil stå der midt i den skårede porcelæn. 

Billedet har jeg fra den amerikanske præst Nadia Bolz-Weber. Hun skriver om hvordan alle voksne 
mennesker skal være mere end en ting i livet. Vi har flere roller vi skal passe på samme tid. Vi skal 
være både nogens far og en andens kollega. Vi skal være både nogens chef og en der passer en døende 
forælder. Og følelsen af aldrig at kunne gøre det hele godt nok splitter os ad. Vi planlægger dagen ned 
til sidste minut for at det hele skal gå op og betaler for det med søvnløse nætter. Og det går lige. Indtil 
det ikke går. For før eller siden vælter læsset og når det gør rammer det nogen af dem du helst ville 
passe på. Det er svært at se smerten i øjnene på de mennesker det er gået ud over og vide at det er mig, 
der er skyld i den, at det var mig, det kludrede i det hele og dem, der må leve med det. 

Ligeså svært kan det være når vi føler at det er os det er blevet tabt på gulvet. Når jeg ser ind i øjnene 
på den der har tabt mig, den der har såret mig, skåret mig, fordi de heller ikke kunne holde alle boldene 
i luften længere og denne gang blev jeg den bold der faldt til jorden, den der ikke blev grebet, der blev 
svigtet af en, der havde lovet at passe på mig. Når det er mig der må samle mig selv op. Når jeg står 
overfor et menneske som ved at de har gjort mig ked af det og vred. Som indrømmer at de har gjort det 
og som tydeligvis er kede af at de ikke kunne holde det de havde lovet mig. Så ligger muligheden hos 
mig. Jeg kan sige til dem at “det du gjorde (eller ikke gjorde) der, det gjorde mig vred og ked af det og 
jeg elsker dig og tilgiver dig”.  Jeg behøver ikke at sige at det var ok, for det var det ikke. Men jeg kan 
give dem lov til at komme videre. Jeg har bare ikke lyst til det. Der er ikke mere de kan gøre, skaden er 
sket og kan ikke gøres god igen, de har anerkendt deres skyld, sagt undskyld og er tydeligvis kede af at 
have svigtet mig. Og jeg vil bare gerne have at de blive ved med at mærke det, mærke at de har svigtet, 
at det er deres skyld at jeg nu ligger der på jorden som en skåret tallerken. Så jeg bliver liggende. Det 
gavner hverken dem eller mig, men jeg ved at hvis jeg selv rejser mig, vil det kunne lette deres dårlige 
samvittighed og den synes jeg at de skal have lidt endnu jeg vil gerne have at de skammer sig bare lidt 
mere. Jeg får det ikke bedre af at de skammer sig, de får det dårligere og alligevel er det enormt svær 
for mig at slippe den forurettethed jeg synes jeg har ret til.

Det er ikke de dage jeg bedst kan lide mig selv, hverken dem hvor det er mig der har tabt det hele på 
gulvet eller dem hvor jeg fastholder andre i deres skam. Men det er de dage jeg lærer om tilgivelse. For 
jeg har også oplevet den enorme befrielse det er når en af dem med smerten i øjnene ser mine 
smadrede tallerkner og begynder at samle dem op for mig. Og jeg har mærket lettelsen hos dem jeg 
elsker når jeg gav slip på min ret til vrede og smerte og lod os allesammen tage det næste skridt.
Vi nærmer os december, juletiden hvor floskler om dybe mavevejrtrækninger og sænkede skuldre 
blander sig med milelange to-do-lister, invitationer og deadlines der lige skal nås inden vi kan holde 
fri. Stablen af tallerkner vi balancerer er høj i december. Det er næsten umuligt at komme igennem 
december uden at måtte skuffe nogen, melde afbud, glemme at melde afbud. Derfor er december også 
en udmærket tid at øve sig i tilgivelse, i at give den og i at tage i mod den. 

          THH

 

28. oktober 
22. s. e. trinitatis

Helsinge 11.00 FE Valby 9.30 FE

4. november Allehelgen Helsinge 16.00 Alle Valby 11.00 THH

11. november 
24. s. e. trinitatis 

Helsinge 11.00 FE Valby 9.30 FE

18. november 25. s. e. 
trinitatis

Helsinge 9.30 THH Valby 11.00 THH

25. november 
sidste søndag i kirkeåret

Helsinge 11.00 HH Valby 9.30 HH

Onsdag d. 28. november Helsinge levende 
krybbespil 17.30

2. december 1. s. i advent Helsinge 11.00 THH Valby 9.30 THH

2. december Helsinge Juletræstænding 
15.30

9. december 2. s. i advent Helsinge 9.30 HH Valby 11.00 HH

16. december 3. s. i advent Helsinge de ni læsninger 
11.00 FE

Valby de ni læs-
ninger 9.30 FE

23. december 4. s. i advent Helsinge 9.30 THH Valby 11.00 THH

24. december juleaften Helsinge 12.00 THH
               14.00 HH
               16.00 FE

Valby 13.00 FE
          15.00 THH

25. december juledag Helsinge 11.00 THH Valby 11.00 FE

26. december 2. juledag Helsinge 11.00 HH Valby 9.30 HH

30 december julesøndag Helsinge 9.30 THH Valby 11.00 THH

31. december nytårsdag Helsinge 15.30 HH

Gudstjenester oktober-december

Allehelgen søndag d. 4/11 er dagen hvor vi samles i kirken og 
tænder et lys for dem vi savner.  Alle er velkomne til 
gudstjeneste i Valby kirke kl. 11.00 og i Helsinge Kirke kl. 

Kirkekontoret
Kirkegade 3, 3200 Helsinge 
Telefon  48 79 47 11

Åbningstider:
Tirsdag til fredag 09.00 - 12.30
Torsdag tillige 15.30 -18.00  
mandag og lørdag lukket
Kontakt kirkekontoret vedrørende 
kirkelige handlinger.

Kirkegårdsleder:
Peter Foimer-Marstrand

 
Sognepræst kbf  
Helena Hauge
Parkvænget 4, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 79 25 
e-mail: HHAU@KM.DK
 
Sognepræst 
Finn Edvardsen
Skolegade 2, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 41 21
e-mail: BFE@KM.DK 

Sognepræst
Tora Herborg Henriksen
Pinusparken 9, 3200 Helsinge
Telefon 24 20 45 55
e-mail: THH@KM.DK

Kirketjener
Jette Bomholdt
Telefon 21 79 19 33

Kontakt

Om skam og tallerkner

I Helsinge eller Valby kirke tilbyder vi dåb den første lørdag 
i hver måned kl.11.00. Dåbshandlingen er her særligt i fokus. 
Kontakt kontoret for bestilling af dåb på tlf. 48 79 47 11 

 

Allehelgen

8/10 kl.14.30: Rasmus Rhode: “På 
slæderejse med Sirius”

6/12 kl. 14.30: Julemøde ved 
præsterne

”Kirkebilen” kan køre dig til gudstjeneste uden beregning.
Kontakt venligst kontoret på tlf. 48794711

Se også: www.helsinge-kirke.dk 
eller www.valby-kirke.dk

Onsdag d. 28/11 kl 17. 30 holder vi igen vores levende 
krybbespil med æsler kameler og årets minikonfirmander. 
Vi starter i kirken hvor stjernehimlen er tændt, og dernæst 
bevæger vi os med Maria, Josef og Jesusbarnet samt 
kameler, æsler m.m. ned på Torvet i Helsinge, hvor mini 
konfirmanderne læser juleevangeliet for os.

Søndag d. 2/12 tændes juletræet på gågaden. Vi starter som 
altid med en gudstjeneste i kirken kl 15.30.

Lørdagsdåb

Nytårsgudstjenesten, som gælder for både 
Valby og Helsinge, afholdes i år den 31. 
december kl. 15.30 i Helsinge kirke. Efter 
gudstjenesten byder menighedsrådene på 
et glas champagne og et stykke kransekage 
i Præstegårdens stuer. 
Vi kan så ønske hinanden et glædeligt 
og velsignet nytår inden vi går hjem til 
dronningens nytårstale.

Julen for børn   

i Helsinge kirke

Nytår - lad propperne springe!

Menighedsrådenes formænd

Julekoncerter

Valby kirke: søndag d. 9/12 kl 16.00
Frederiksborg Kammerkor

Helsinge kirke: søndag d. 16/12 kl. 16.00
Sopran: Anna Jonsson
Tværfløjte: Bettina Kragh
Klaver: Kim Eriksen

Helsinge: Allan Thomsen Telefon 22 45 33 66

Valby: Inge Lise Lorentzen Telefon 48 39 12 34

Seniormøder

Menighedsrådsmøder
Helsinge: 31/10,  28/11

Valby: 22/11


