
VALLEKILDE
HØRVE
SOGNEKIRKER SEPT.| OKT.| NOV. 2016

58. årgang

KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE

MENIGHEDSRÅDSVALG

KIRKEHØJSSKOLE,
CABARET & KONCERT

HØSTGUDSTJENESTE &
LAGKAGER

5-ÅRS DÅBSJUBILÆUM

KIRKEMUSIKFESTILVAL

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.

Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min, var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel, om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
C.R. Sundell 1934. K.L. Aastrup 1945.

Glædeligt efterår
Karin Wandall og Jens Kirk

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
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Ord fra formanden…
Så er sommeren 2016 gået over i historien,
og vi tager fat på alle efterårets tilbud.
Hen over sommeren har Tanja Tsoris været afløser
på kirkegården, vi takker Tanja for hendes indsats,
og ønsker hende alt mulig held og lykke.

VALG TIL MENINGHEDSRÅDET:
Den 8. november er der valg til en ny 4-årig
periode til menighedsrådet – det nye menigheds-
råd starter deres arbejde første søndag i advent
den 27. november 2016. Jeg opfordrer alle der
har lyst til at møde op til informationsmødet den
13. september. Det er ikke kun tal og budgetter,
men mange ting, arrangementer i kirkerne,
foredrag og andre aktiviteter i præstegården,
deltagelse i aktiviteter med Vallekilde, Hørve og
Skippinges foreningsliv. Ja, brænder man for en
idé kan vi måske ved fælles arrangement føre det
ud i livet. Jeg takker det siddende menighedsråd
for et godt og givende samarbejde de sidste 4 år.
Jeg glæder mig til hvert møde, hvor man kan
mærke at I alle har den gejst der skal til for at vi
kan arbejde os frem til de mål vi har sat.

Efterårets aktiviteter er mange og det er mit håb,
at der er noget for alle. Jeg ønsker alle et godt
og lunt efterår.

Inge-Lise Christensen, formand

Nu er det længe siden,
men end det gemmes i mit sind,
hvordan i barndomstiden
den kære rug kom ind,
hvordan dens kernetunge top
ved moders svage kræfter
blev lagt i lugen op.
Jeppe Aakjær.

Og mellem hjulets eger
går stjerneblink og måneskin,
og milde vinde hveger,
mens barnet slumrer ind.
Så slutter fra i Jesu navn,
og hjemmet går til hvile
med høsten i sin favn.

Jeppe Aakjær, “Når rugen skal ind”

Kirkehøjskole & Koncert
29. oktober kl. 14-17 i Asnæs Kirke
”Hva’ så Luther?”

Under ledelse af Peter Arendt indledes kirkehøj-
skoledagen i Asnæs Kirke med en uhøjtidelig
cabaret og folkelig koncert om Martin Luthers liv
og tanker. Et band på seks mand fører os igen-
nem Luthers liv og levned med solosange, fælles-
sange, støjende protestsange, renæssancemusik,
skillingsviser, rock og popmusik. Sange oversat
fra tysk af Holger Lissner, som skal høres med et
glimt i øjet og lægge op til efterfølgende debat.
Efter koncerten er der kaffebord og ordet frit /
debat om reformationens konsekvenser…
også for vores liv i dag.

DEADLINE
for indsendelse af artikler og billeder

til næste kirkeblad: 21. NOVEMBER 2016



3

Menighedsrådsvalget 2016-2020
Over hele landet afholdes der valg til det nye menighedsråd den 8. november 2016
Den 13. september kl. 19.00 indbydes til
orienteringsmøde i Præstegården.

Dagsorden er:
• Orientering om menighedsrådets opgaver

og kompetencer
• Redegørelser for menighedsrådets arbejde

siden sidste valg
• Redegørelse for kommende opgaver
• Regler vedr. opstilling af kandidater
• Evt. spørgsmål

Er der enighed om det, kan vi opstille en
fællesliste efter orienteringsmødet.
Til det nye menighedsråd skal der vælges 7
medlemmer – 5 fra Hørve sogn og 2 fra Vallekilde
sogn, en del af det siddende råd vil gerne f
ortsætte en periode mere, men nye er meget
velkommen, hvor vi mangler til Vallekilde sogn.

Valgudvalget består af:
Hans Jørgen Møllegaard (formand) samt
Tom Trædmark og Inge-Lise Christensen.

Lad os mødes og mindes…
Erindringseftermiddag onsdag den 12. oktober kl. 14.00 i Præstegårdens mødelokale
Som ældre tilhører man den generation som har oplevet nogle af de største ændringer i Danmarks-
historien. De fleste af os er vokset op i et bonde/industrisamfund, men nu er landet et informations-
samfund med alle det nyskabelser. Hvordan var det dengang, og hvordan er det i dag.
Med udgangspunkt i erindringer skrevet af en kendt person født i 40-erne taler I om de store foran-
dringer vi har oplevet. Mødet er tilrettelagt af Hans Jørgen og Inge-Lise fra menighedsrådet.
Alle er hjertelig velkommen til en snak før og nu.
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Kirkegårdsvandring
på Hørve kirkes kirkegård

Torsdag den 15. september kl. 17.00
Vi mødes ved Hørve Kirke til en lille kirkegårds-
vandring. Vi har indbudt Arne Andersen, tidl.
”Fjordgården”, til at fortælle lidt om landskabet
som kirken ligger i, og om nogle af dem, der er
begravet her, suppleret af kirkeværge ’Frank
Jensen, der tillige vil fortælle om fornyelserne
og ændringerne på den nyere kirkegård.

Hans Jørgen Møllegaard vil samtidig fortælle
lidt om den begravelseskultur som næsten er
helt forsvundet.Efter rundgangen vil der være
en sandwich og kaffe ved den renoverede
”Søpark” eller i kirkens tårnrum – alt efter
vejret. Alle er hjerteligt velkommen.

HØSTGUDSTJENESTE
& lagkager
Søndag 18. september kl. 14.00 i Hørve Kirke
Vi takker for høsten med frugt og blomster og
synger kendte høstsalmer. Efter gudstjenesten
er der lagkagekonkurrence og kaffefest i Hørve
medborgerhus. Roskilde stift udskrev i sommer
en Luther Lagkage-bage konkurrence.
Den er ”opvarmning” til næste års fejring af
500-året for Martin Luthers 95-tester og refor-
mationens komme til Danmark i 1536.

Konkurrence
I Vallekilde-Hørve vil vi gerne indbyde til en
lokal konkurrence! Alle der har lyst at dyste er
velkommen til at deltage. Gå nogle stykker
sammen om at forberede jeres bedste lagkage
eller kom med dit helt eget bud.
Kagerne kan indleveres i Medborgerhuset før
eller bagefter gudstjenesten. Alle tilstedevæ-
rende vil blive smagsdommere og der stemmes
om den bedste kage efter tre kategorier:
1) udseende 2) smag 3) kreativitet

Der bliver præmier til de tre bedste kager. Alle
er velkommen både med og uden lagkage. Gratis
saftevand. Kaffe kan købes for kr. 20,- der går til
provstiets indsamlingsprojekt “Fremtidsbørn”.

Kommende menighedsrådsmøder:
Torsdag den 8 september kl. 19.00
Torsdag den 13. oktober kl. 19.00
Onsdag den 9. november kl. 19.00

Alle møder er i Præstegården.
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Danmissions kampagnekoordinator, Christina
Lund Villadsen, fortæller om, hvordan de penge
vi samler ind til i kirkerne i år, når ud til børnene
og gør en stor forskel. Christina vil give livsnære
indblik og eksempler på Danmissions arbejde for
børn - www.fremtidsborn.dk
Dette efterår har Ods- og Skippinge provsti for
første gang udsendt en ung provstivolontør til
tre måneders ophold ved den lutherske kirke i
Tanzania, som er Danmissions samarbejdspartner.

Jonas Grandjean skal stå for sociale aktiviteter
og undervisning af raske børn, der er fulgt med
deres syge forældre til Ndolage Hospital i
Tanzania. Jonas kan bookes til foredrag i
Odsherred foråret 2017, hvor han gerne kommer
ud og fortæller om sit møde med mennesker,
liv og kirke i Tanzania.
Forespørgsel kan sendes til provstikomiteen
til Anne Sylvest Grenaa:
annesylvestgrenaa@hotmail.dk

Kom og bak op om en ny tradition og gør den
kendt i dit nabolag – hvis du har nabobørn eller
børn, der har lyst at være med. Alle børn, der er
døbt for 5 år siden i Vallekilde-Hørve kirker –
inviteres til at deltage sammen med forældre,
faddere, familie og andre til en festlig dåbsguds-
tjeneste, hvor vi sammen med menigheden vil
fejre børnenes dåbsjubilæum.

Der bliver sendt invitationer ud med posten, så
kik efter brev i postkassen med dit navn på i be-
gyndelsen af september. Der uddeles en lille jubi-
læumsgave ved gudstjenesten til børn der bliver
tilmeldt – men alle er selvfølgelig velkomne på
dagen. Tema for gudstjenesten:
“Træer, hænder og den lille, hvide, lange kjole
– kender du den?”

INDSAMLINGSPROJEKT “FREMTIDSBØRN”
Torsdag den 22. september kl. 19.30 er der fællesmøde
for sognene i Odsherred om vores provstis
indsamlingsprojekt til Danmissions Fremtidsbørn.
Alle velkommen (især unge) i Højby Kirkes
Menighedshus: Bag Kirken 5, 4573 Højby

Giv meget med lidt:
Du kan støtte på flere måder: Via netbank til Folkekirkens Mission
Ods-Skippinge bankkonto: 0537-0000499013.
Eller med MobilePay til Danmission: 41 999 341 eller SMS ”Håb” til 1245
eller støt online www.fremtidsborn.dk

5-ÅRS DÅBSJUBILÆUM Søndag 25. september i Vallekilde Kirke

Vi gentager sucessen og fejrer dåbsjubilæum
ved en festlig børnevenlig familiegudstjeneste
kl. 10.30. Det er stadig meget nyt at vi fejrer
dåbsjubilæum i Vallekilde-Hørve – faktisk er det
kun 2. gang vi prøver det.
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Til kalenderen…
Konfirmandopstart, lejr og konfirmandgospel
i Hørve søndag 1. advent 27. nov. kl. 10.30
En særlig festlig konfirmand-familiegudstjeneste,
hvor konfirmanderne medvirker. Foruden vores
organist Daniel Abildgaard har vi inviteret sanger
og musiker Maud Kofoed til at lede vores kor af
konfirmander og menigheden igennem udvalgte
gospelsange og salmer. Kom og oplev en stem-
ningsfuld gudstjeneste med fællessang, solosang
og musikindslag med advents og juletoner.
Konfirmanderne varmer stemmerne op på
“konfirmanddøgn” i Kbh. 30/9-1/10 med delta-
gelse i bla. (ungdomskirken) Brorsonskirkens
aftengudstjeneste ”Brorson After Dark” fredag
aften. Som optakt til 1. søndag i advent i Hørve
holder Maud Kofoed gospelworkshop for konfir-
manderne tirsdag 22. november efter skoletid.

KIRKEMUSIKFESTIVAL
Søndag 9. oktober kl. 14.00 i Vallekilde Kirke
I uge 41 0g 42 er der Kirkemusikfestival i Odsher-
reds kirker. Der skal være så mange forskellige
arrangementer som muligt – så i år byder vi
velkommen til ”Munkekoret” i Vallekilde Kirke.
Kalundborg Organum Ensemble blev startet i
2013 v./ korleder Andreas Bigom, som vi kender
fra Alsang i Bøgelunden. Koret formidler og
opfører middelalderens kirkemusik så autentisk
som muligt. Koret består af 10 mænd som frem-
fører værker fra Renæssancen, men også fra
moderne korværker skrevet af Andreas Bigom.
Der vil være en lille forfriskning efter koncerten.
Alle er hjertelig velkommen.

“SYNG DANSK-AFTEN” torsdag 27. okt. kl. 19
Vi holder fast i det, der er blevet en tradition.
Velkommen i Hørve medborgerhus, hvor
Daniel Abildgaard er ved klaveret og sammen
synger vi danske sange og salmer. Det er 150-året
for Jeppe Aakjærs fødsel, er der en afdeling med
hans sange. Efter kaffen (kr. 20,-) og en lille
historie (”Mor´s arbejdsdag” af Jeppe Aakjær)
vil der være fri sang fra Højskolesangbogen.

“100 NYE SALMER” 17. november kl. 19
Der er kommet 100 nye salmer i det nye tillæg til
salmebogen. Sammen med Daniel Abildgaard
synger vi i Præstegården – udvalgte salmer men
sidst på aftenen vil der være mulighed for ønsker.
Alle er velkommen til denne skønne sangaften.

JULEKONCERT I HØRVE KIRKE 30.11 KL 19.30
Vi går et glædeligt gensyn med Jyderupkoret.
Korleder Ulla Hempel har igen sammensat en
koncert som vil være optakten til den søde jule-
tid. Koret har eksisteret siden 1925 og består at
ca. 50 sangglade mænd og kvinder. Gratis adgang
og alle er hjertelig velkommen. Der vil være et
lille traktement efter koncerten.

3. december kl. 14 BØRNE-JUL i Vallekilde
Efter en kort børnegudstjeneste i Vallekilde kirke
kl. 14.00 – går vi hen i Præstegården, hvor Evan &
Jytte vil lege sanglege med børnene.

Syng-sammen-koret
Vi forsøger at oprette en syng-sammengruppe på
Vallekilde-Hørve Skole i musiklokalet sammen
med medborgerhuset den 2/11, 16/11 og 30/11
fra kl. 19-21. Vi synger for det meste på dansk og
Daniel Abildgaard er leder. Se evt. opslag i
Medborgerhuset .

Foredrag “På flugt fra livet”
Vi vil i samarbejde med Medborgerhuset afholde
et foredrag om flygtninge. Erik Hansen, Roskilde
er forfatter til dette foredrag, som planlægges i
okt./nov. Mere info Medborghusets opslagstavle
og annonce i avisen.

Strikkedamer til Kirkens korshær
Strikkedatoer i Præstegården er 28/9, 26/10 &
30/11 nov. fra kl. 14–16.30. Mød bare op eller ring
til Marianne Møllegård på tlf. 59 65 75 17.



Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27

SEPTEMBER:
Onsdag 07.09 Høstfest v/ Harry Dahlgaard, Køge
Tirsdag 13.09 Storkredsmøde kl. 19 i Jyderup

missionshus, Drivsåtsvej 35,
4450 Jyderup. v/ sognepræst Niels
Jørgen Fogh, Herlev.

Onsdag 21.09 “Pilgrim i verden”
v/ Thomas Høyer, Kbh.

Onsdag 28.09 BIBELTIME

OKTOBER:
Onsdag 05.10 “Har du tid et øjeblik?”

v/ sognepræst Samuel Leth-Larsen,
Nr. Jernløse

Lørdag 15.10 Spiseaften – Kl. 18.00
Onsdag 26.10 Bibeltime

NOVEMBER
Onsdag 02.11 BIBELTIME
Onsdag 09.11 “Så vælg da livet!”

v/ Karsten Amby
Lørdag 19.11 Kl. 13.30-17.00 Bibelkursus i Jyderup

Missionshus v/ Bjarne Hvidberg
1. del: “Vil du med til Himmelen”
Matt. 19, 16-30
2. del: “Glæde i tjenesten” Sl. 100

Onsdag 23.11 Kristi genkomst
v/Jørgen Hedager Nielsen

Møderne holdes normalt kl. 19 i Hørve missionshus,
Vallekildevej 13. Alle er velkomne!

Kontakt…
Adresser – træffetider:
Sognepræster: Jens Kirk og Karin Wandall,
Vallekildevej 152, 4534 Hørve.
Jens Kirk: Tlf. 59 65 62 60. jkw@km.dk
Karin Wandall: Tlf. 60 59 95 12. Mail: kkw@km.dk
Træffetider: Mandag fri. Tirsdag – fredag fra
kl. 10 – 11. Kirkekontoret har åbent onsdag og
fredag fra kl. 10.30 – 14.30. Tlf. 59 64 01 39.
Kirkesekretær: Anne-Grethe Jensen,
Vallekildevej 152, 4534 Hørve
Tlf. 59 64 01 39. Email: agje@km.dk

Vallekilde-Hørve Menighedsråd:
Formand: Inge-Lise Christensen, Snebærvej 5,
4540 Fårevejle. Tlf. 59 65 43 70 - 20 43 91 54
(helst aften). Email: ingehe@privat.dk
Næstformand: Hans-Jørgen Møllegaard,
Fjordvej 6, 4534 Hørve. Tlf. 59 65 75 17

Kasserer: Christen Christensen, Elmkær 38,
4534 Hørve. Tlf. 21 28 28 45.

Kirkeværge for Hørve Kirke:
Frank T. Jensen, Banevej 14, 4534 Hørve.
Tlf. 59 65 60 82.
Kirkeværge for Vallekilde Kirke:
Frank T. Jensen, Banevej 14, 4534 Hørve.
Tlf. 59 65 60 82.

Graver ved Vallekilde- og Hørve kirker:
Lars Asger Dall. Træffes i ”Huset” ved Hørve
kirkegård, bedst mellem kl. 9.00 – 9.30 samt
fra kl. 12.00 – 12.30.
Tlf. 59 65 71 14. Mandag fri.
Email: ld.graver@mail.dk
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SEPTEMBER VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
04.09 (15. søn. efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
11.09 (16. søn. efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen
18.09 (17. søn. efter Trinitatis) Ingen Kl. 14.00 JK • Høstgudstjeneste
25.09 (18. søn. efter Trinitatis) Kl. 10.30 KW • 5-års-dåbsgudstjeneste Ingen

OKTOBER
02.10 (19. søn. efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
09.10 (20. søn. efter Trinitatis) Kl. 14.00 • Middelaldergudstjeneste Ingen
16.10 (21. søn. efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 NA
23.10 (22. søn. efter Trinitatis) Kl. 9.00 Charlotte West Ingen
30.10 (23. søn. efter Trinitatis) Ingen Kl. 9.00 NA

NOVEMBER
06.11 (Alle Helgens Dag) Kl. 10.30 JK • Kirkekaffe Kl. 14.00 JK • Kirkekaffe
13.11 (25. søn. efter Trinitatis) Ingen Kl 9.00 KW
20.11 (Sidste søn. i kirkeåret) Kl. 10.30 JK (Kirkebytte Valgm.) Ingen
27.11 (1. søndag i advent) Ingen Kl. 10.30 JK • Konf.familie gudstj.

DECEMBER
03.12 (Lørdag) Kl. 14.00 KW • Advents-børnegudstj. Ingen
04.12 (2. søndag i advent) Kl. 14.00 JK • “De ni læsninger” Ingen

(KoM-koret medvirker)

Kirkebyt – besøg af Korskirken 20. november kl. 10.30 i Vallekilde Kirke
I foråret var vi på besøg i Korskirken til gudstjeneste og festligt kaffebord men med valgmenigheden.
Dette efterår byder sognekirken til gudstjeneste i den hvide kirke og kaffebord i den røde præstegård
(Vallekildevej 152). Vi glæder os til at fejre gudstjeneste sammen og til hyggeligt samvær

Kirkebilen kører til en af vore gudstjenester, og ønskes transport, skal du kontakte Flextrafik,
tlf. 70 26 27 27, senest dagen før. De første 5 km koster kr. 36,- Du skal selv betale, men gem
kvitteringen og du får refunderet pengene ved henvendelse til Inge-lise eller Jens Kirk.
Flextrafik kan også benyttes til møder i Mødesalen.

Gudstjenesteliste
SEPTEMBER, OKTOBER & NOVEMBER 2016


