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Indvielse af ny kirkedør af billedhugger Hein Heinsen
Til indvielsen inviteres alle til FESTGUDSTJENESTE i HØRVE KIRKE 15. SEPTEMBER 2019 kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er der reception på plænen foran kirken.
Professor Hein Heinsen har skabt et fantastisk
relief til Hørve kirkes nye kirkedør. Kunstværkets
titel er “Luther. Tese 62” og har været rundt i
Danmark og Tyskland som en del af udstillingen
“Teser – Danske samtidskunstnere i dialog med
reformationen”i anledning af 500-året for reformationen og Martin Luthers opslag af 95 teser på
kirkedøren i Wittenberg. Dørrelieffet har nu fundet
sin blivende plads som indgang til Hørve Kirke.
Med Hein Heinsens kunstværk vil kirkens indre og
ydre komme i dialog. Et gitterværk i bronze på
egetræ, som åbner kirken op og ud mod verden.
Kunstværket fremhæver reformationens centrale
erkendelse i netop tese 62, der siger:
“Kirkens sande skat er det hellige evangelium
om Guds herlighed og nåde”.

Sætningen står i bronze på dansk og latin. Ydermere er “Ordet” (Logos) skrevet på 25 sprog med
forskellige skrifttegn. Kunstværket er en understregning af Ordets inkarnation og oversættelighed
og kunstværket taler dermed også ind i byen Hørves
liv i dag med borgere fra mange forskellige lande
og kulturer. Festgudstjenesten er en særlig festlig
høstgudstjeneste, som vi glæder os meget til og
hvor biskop Peter Fischer Møller prædiker og
konfirmanderne medvirker. Der er ekstra flot
musik og sang denne dag. Efter gudstjenesten er
alle inviteret til reception foran kirken med forfriskninger i telt og fortælling ved kunstneren.
Konfirmanderne åbner en bod med salg af høstafgrøder til fordel for provstiets indsamlingsprojekt.
Husk en lille mønt eller to :-)

Fra formanden…

Salme til Hørve kirkes nye dør 15. september 2019
Melodi: (DDS 15) Op al den ting, som Gud har gjort

Der er en mystisk herlighed
bag skovens anemoner,
i bedstemødres kærlighed,
i fjendernes forsoner

Vi samler os i kirkens rum
om bønnen: Gud befri os!
om Fredens Evangelium,
om Jesus, Guds Messias.

Den herlighed er Guds, og vi
lar ikke Fjenden råde.
Vi takker nej til aktier i
en verden uden nåde.

Han er det ord, som tændte lys,
da alt var tomt og øde.
Hos ham kan knuste liv forny’s
han vækker liv i døde.

Den er i kamp mod løgn og pest,
i gratis hjælp til livet,
i fælles takkesang og fest,
i ansvar, vi får givet.

Fortæl om ham på alle sprog
med ord fra alle lande.
Han overvinder under-klog
det syge med det sande!

Sommeren går på hæld, menighedsrådet har
brugt sommeren på at se på budgettet for 2020,
og på det der skal ske i efteråret 2019. Vallekilde kirke skal kalkes, og når bladene falder af
træerne skal der laves nye kirkegårdskartoteker,
så ser I en lavtflyvende drone, er det det vi er i
gang med! Vi håber også at vi får malet i mødesalen i det kommende efterår eller vinter.
Efterårsaktiviteterne er så småt i gang. Den 4.
august var vi 20 personer til sommergudstjeneste
på Nekselø. Babysalmesang og konfirmanderne
skal starte op nu, og vi skal have høstgudstjeneste
hvor vi indvier den nye kirkedør i Hørve kirke,
ja, der er meget at se frem til.
Den 1. september 2019 flytter Provstikontoret i
Nykøbing Sj. fra Vesterbro 4 til Tinghuset,
Holstplads 1, med mere plads og fælles faciliteter, der vil lette arbejdsgangen for personalet
på kontoret.
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Hansåndgirkraftoghåbtilmig
i skybrud og i tørke.
Han er den dør, der åbner sig
med lys i dødens mørke.
Han er Guds ansigt –
Himlens tolk.
Hans kærlighed skal råde.
Så lovpris alle Jordens folk
Guds herlighed og nåde.

Hans Anker Jørgensen 2019

HUSK VI KAN MØDES PÅ NETTET!
www.vallekildehoervekirker.dk – her kan du
finde alle informationer omkring kirkerne, fotos
fra afholdte arrangementer og info om kommende. Du kan også møde os på Facebook
Inge-lise Chistensen, formand.
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Konfirmandopstart og udflugt
4 vigtige datoer til kalenderen:
10. sept., 15. sept., 24. sept. og 28. sept. 2019
Alle en obligatorisk del af konfirmandforløbet!
Undervisningsstart 10. september: Alle konfirmander undervises i efteråret tirsdag eftermiddag kl. 14.20 til 15.50 (minus uge 39, 42 og 44)
i Vallekilde præstegårds konfirmandstue,
Vallekildevej 152 samt i kirken. Konfirmander
fra Sydskolen afd. Asnæs hentes fra skole af Vig
taxa og køres til præstegården. Man sørger selv
for hjemtransporten.
Konfirmanderne medvirker ved fest- og høstgudstjenesten 15. sept. i Hørve Kirke kl. 14.00
(mødetid 13.45) v. indvielsen af Hørve kirkes nye
kirkedør. Konfirmanderne åbner en bod med
salg af høstafgrøder til fordel for provstiets
indsamlingsprojekt “GIV EN KØRESTOL”.
Husk gerne lidt mønter denne dag til dit ”grønne
indkøb”, der hjælper spedalske i Bangladesh).
Kaffe/kage ved receptionen er gratis.

FORÆLDREAFTEN OG KONCERT
Tirsdag 24. september kl. 19.00:
Koncert med “VELLYD” i Hørve Kirke. Sang og
livsfortælling. Lucca & band indbyder alle til at
synge med undervejs. Gennem sange, digte og
ord får vi indblik i, hvordan det var at vokse op
i en dysfunktionel familie og udsat for omsorgssvigt. Om en rejse ud af mørket og ind til
livet og friheden. Fokus på håb og lys i mørket.
Bagefter er der kaffe i tårnrummet og info om
konfirmandforløbet. Det er gratis at deltage
og ALLE er velkomne!
(OBS: Forældre og konfirmander følges ad).

Konfirmandudflugt til København
Lørdag 28. september 2019
Vi kører med turbus på heldagsudflugt/konfirmandtur til København. Vi skal opleve en rundvisning i “Troens Billeder” på Nationalmuseet,
på havnerundfart, gå-tur på strøget og spise på
en restaurant på vejen hjem (kirken betaler).
Afgang kl. 09.15 fra Hørve kirkes P-plads og
retur ca. kl. 20.30 til Hørve Kirke.
Konfirmandinfo lægges løbende på kirkens
hjemmeside www.vallekildehoervekirker.dk
og på kirkens facebook.

Forårets undervisning 2020
Hele temadage med skolefri til konfirmationsforberedelse tirsdag 21. januar og torsdag 27.
februar. Konfirmand- og forældreaften tirsdag
4. februar kl. 19.00 i præstegården v. Per Krøis
Kjærsgaard: “TOP 50 – DEN DANSKE SANG”,
“Hvorfor er det nu, vi synger?” Undervisning
tirsdag eftermiddag i uge 16 og i uge 17 med
generalprøve. Undervisere er sognepræsterne
Karin Wandall, tlf. 60 59 95 12, kkw@km.dk og
Jens Kirk, tlf. 59 65 62 60, jkw@km.dk.
Jens forestår selve konfirmationerne den 26.
april 2020 i Vallekilde Kirke og den 3. maj 2020 i
Hørve Kirke.

Babysalmesang - sæsonstart 10. sept. kl. 10
Vi synger ca. 45 minutter, hvorefter der er kaffe/
the og frugt i Hørve Kirke, flg. 8 tirsdage frem:
(minus uge 42 gr. efterårsferie): 10/9, 17/9, 24/9,
1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11. Babysalmesang er
en fantastisk sansestimulerende musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Alle forældre med
børn i alderen 0 – 12 måneder er velkommen.
Underviser er musiklærer, kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen. TILMELDING: Mail til
gitte.k.nielsen@outlook.dk eller tlf. 23 70 18 86.
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Mest for børn…
Kravlegudstjeneste lørdag 5. oktober kl. 11.00
En gudstjeneste i øjenhøjde i Hørve Kirke med
de små fra 0 til 5 år. Børnefamilier, babysalmesangere og alle andre er velkommen til at opleve “Det største for de mindste” – en halv times
tid med fortælling, bibelleg, sang og musik.
Større søskende er selvfølgelig også velkomne.
Der må kravles og pludres som man har lyst ved
denne gudstjeneste hvor sanserne inddrages.
Gitte K. Nielsen, der også har babysalmesang i
Hørve (se side 3) står for gudstjenesten sammen
med Karin/præst. Vi byder på frugt og vand i
tårnrummet bagefter.

Sigurd synger salmer for store og små
Salmebogen fylder 450 år og det fejrer vi med
et BRAG af en koncert med Sigurd Barret –
lørdag 23. november kl. 12 i Grevinge Kirke.
Koncerten er et samarbejde mellem 4 sogne:
Grevinge, Fårevejle, Asnæs og Vallekilde-Hørve
kirker. Der er plads til i alt 240 personer i Grevinge
kirke. Hvert sogn råder over 60 deltagerpladser
for børnefamilier i sognet og der er tilmelding
efter først-til-mølle-princip til din lokale
sognekirke og til formand Inge-Lise Christensen
på tlf. 20 43 91 54 eller mail: ingehe@privat.dk.
Deltagelse er gratis. Mødetid til koncerten
SENEST kl.11.45. (Sigurd Barret medbringer
merchandise til salg efter koncerten blandt
andet den nye Sangbog med CD: “Sigurd synger
salmer for store og små”)
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Sigurd Barrett og Eskild Dohn har gendigtet 15
salmer og vækker både Grundtvig, Brorson,
Ingemann og Kingo til live i denne nye kirkekoncert, som er for hele familien. I ord og toner
føres børn og voksne gennem salmerne i et
sprog, som alle kan forstå. Der bliver sangtekster,
så alle kan synge med – og gennem teater, sang
og fortælling – puster Sigurd nyt liv i 15 af de
skønneste salmer, som børn og voksne så kan
tage med sig og bruge både hjemme og i kirken.

Børnelitteraturfestival med Guds ABC
Marianne Iben Hansen, forfatter til Guds ABC,
kommer til Hørve Kirke fredag 8. nov. kl. 10.0011.00 og læser og rapper rim og remser om Gud
og biblen. Hun er vor tids Halfdan Rasmussen.
Et arrangement for indskoling (0.– 4. kl. og evt.
de ældste børnehavebørn) i Vallekilde-Hørve.
TILMELDING gennem institutionerne til Børnelitteraturfestivallen. (Forældre med børn
hjemme i aldersgruppen er også velkommen:
Tilmelding til præst Karin Wandall: KW@km.dk).

KRYBBESPIL
Alle børn fra 3. klasse og opefter kan melde sig,
og være med til at lave det flotteste og sjoveste
krybbespil i byen! Vi skal optræde ved spagettigudstjenesten onsdag 27. november kl. 17.00
i Vallekilde kirke. Vi øver efter skoletid fra kl.
14.30 – 16 flg. onsdage i november: 6., 13. og
den 20. i Hørve Kirke og igen den 27. november i
Vallekilde Kirke inden opførelsen ved gudstjenesten. Ring eller skriv til Karin og hør nærmere om
det praktiske. Vi kan evt. arrangere fælles gåtur/
transport fra skolerne til kirken.
Det er gratis at gå til krybbespil.

Provstiets indsamlingsprojekt 2019 “GIV EN KØRESTOL”
FÆLLESMØDE OM ”GIV EN KØRESTOL”
Torsdag 26. september kl. 19.30
i Odden præstegårds konfirmandstue
Jens Møller Pedersen fra Spedalskhedsmissionen
fortæller om indsamlingen til fordel for kørestole – og hvordan spedalskhed kan helbredes
og forebygges! Mødet foregår i Odden præstegårds konfirmandstue: Kirkestræde 7 A,
4583 Sjællands Odde.

Findes der virkelig spedalske i dag?
Ja, ca. hvert andet minut får et menneske konstateret spedalskhed et sted i verden – én ud af
ni er et barn. Kan sygdommen kureres? Ja, hvis
den opdages i tide. Drengen Abu i Bangladesh
er heldig at familien støtter ham og kører ture
med ham i kørestol. Mange spedalske udstødes
nemlig fra deres familie og landsbyens fællesskab, da man er bange for smitte. Men med blot
2 ugers medicinsk behandling er der ikke længere
smittefare og efter 6 til 12 måneder er sygdommen kureret. Der er stor uvidenhed om dette og
mange skjuler derfor deres sygdom i lang tid.

Abus fod var så medtaget at benet måtte sættes af,
men i kørestolen kommer han rundt, imens han venter
på et kunstigt ben fra hospitalet.

DU KAN STØTTE OG GØRE EN STOR FORSKEL!

TILMELDING (gerne inden 23. oktober)
til præst Karin Wandall
sms til 60 59 95 12 eller e-mail: kkw@km.dk
med oplysning om barnets navn, skole og
klasse samt forældre e-mail og kontakt tlf.

I år støtter kirkerne i Odsherred i fællesskab
projekt “GIV EN KØRESTOL” gennem Spedalskhedsmissionen. Hvis vi løfter i flok kan vi sikkert
samle ind til mere end én kørestol – forhåbentlig mange! Du kan være med til at hjælpe en
spedalsk med at komme omkring ved donation
via netbank til provstiets indsamlingskonto:
0537-0000499013. Eller gennem kirkekollekten i
din kirke. Tak fra provstikomiteen!
Kontakt Karin Wandall, Vallekildevej 152,
4534 Hørve, tlf. 60 59 95 12.

5

Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Vi mødes den 25. september, 30. oktober og
27. november i Præstegårdens Mødesal. Har du
lyst at være med, så mød bare op eller ring til
Marianne Møllegaard på tlf. 59 65 75 17 eller
send en mail: mal17moe@gmail.com

KIRKEMUSIKFESTIVAL
Søndag 20. oktober kl. 16.00
I Vallekilde kirke vil salmedigter Hans Anker
Jørgensen fortælle om sin efterhånden store
mængde af salmer. Og med Daniel Abildgaard
ved klaveret, vil der blive sunget en del af dem.
Vi slutter med kirkekaffe og hyggeligt samvær.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 12. september kl. 19.00
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00
Torsdag deen 14. november kl. 19.00
Alle møder er i Præstegårdens mødesal.

Kirkefrokost og foredrag i Vallekilde Kirke
søndag 29. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der dejlig frokost og foredrag i Præstegården. Vi får besøg af skuespiller
Henning Hansen fra “Det rullende teater.”
Han vil give en filosofisk, humoristisk og kærlig
skildring af Lise Nørgaards fuldstændig usminkede sandhed om os alle. Gode fortællinger
båret af enestående nuancerede personskiltninger som må og kan opleves igen og
igen. Alle er hjerteligt velkomne!
Henning Hansen

SØNDAG DEN 27. OKTOBER KL. 16.00 I
HØRVE KIRKE. AKUSTISK KONCERT MED
KRISTIAN LILHOLT TRIO (DRAUGET)

Efterårssangaften “Syng dansk”
Torsdag 31. oktober kl. 19.00 i Medborgerhuset synger vi efterårets sange og andre
udvalgte sange. I pausen er der kaffe og kage.

Visitats i Ods og Skippinge Provsti (Syd)
Vallekilde-Hørve, Grevinge, Fårevejle og Asnæs
henviser til fælles gudstjeneste søndag den 10.
november kl. 10.00 i Grevinge Kirke, hvor
biskop Peter Fischer Møller prædiker.
Fra kl. 11.30 –16.00 er der møde i Grevinge
kirkelade om temaer for kirkens netværksarbejde i Odsherred samt kaffebord og debat.

Kommende fastlagte arrangementer:

Efterårshygge og sang på Bakkegården
Torsdag 10. oktober kl. 14.00-16.00
Vi synger fælles sange og Hans Jørgen læser en
god historie. For alle der kan lide at synge.
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Søndag 1. december: “Jul i Hørve” familiegudstjeneste i Hørve kirke kl. 10.30
Søndag 1. december: Julesang fra kl. 14-15 i
Hørve Medborgerhus.
Onsdag 4. december: Julekoncert i Hørve Kirke
kl. 19.00 – gensyn med Jyderupkoret
Søndag 8 december kl. 13.30:
“De ni læsninger” i Vallekilde Kirke og “Jul i
Vallekilde” og ”Jul i den gamle præstegård”

Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
FORMAND: NIELS NIELSEN, TLF. 28 85 92 27
TIRSDAG 10. SEPTEMBER:
FÆLLESMØDE I JYDERUP MISSIONSHUS,
DRIVSÅTVEJ 35, 4450 JYDERUP.
TALER: SOGNEPRÆST NIELS JØRN FOGH

Kontakt…

ONSDAG 11. SEPTEMBER:
“ÅBNE DØRE” V. STELLA SKOV

Sognepræster: Jens Kirk (kirkebogsførende) 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.
E-mail: agje@km.dk

ONSDAG 18. SEPTEMBER KL. 18.30:
FÆLLESSPISNING MED IM GENBRUG.
GÆST: IMS GENBRUGSLEDER JONAS LAUGESEN
ONSDAG 25. SEPTEMBER:
HØSTFEST V. STORBYSEKRETÆR HENRIK BOJE
JENSEN
ONSDAG 9. OKTOBER:
SANGAFTEN V. BENT NIELSEN
ONSDAG 23. OKTOBER:
“JESU GENKOMST” V. JØRGEN HEDAGER
(VIDEOMØDE)
ONSDAG 30. OKTOBER:
“KIRKENS ROLLE I MURENS FALD”
V. LENNART GRØNKJÆR-DAVIDSEN
ONSDAG 13. NOVEMBER:
“ENHED I FÆLLESSKABET “
V. LENNART GRØNKJÆR-DAVIDSEN
ONSDAG 20. NOVEMBER:
“HAN GØR ALTING NYT”
V. JØRGEN HEDAGER (VIDEOMØDE)
FREDAG 29. NOVEMBNER KL. 18
ADVENTSFEST. TEMA: LYSET
V. MICHAEL DILLING NØRGÅRD
Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus,
Vallekildevej 13, kl. 19.00, hvis ikke andet tidspunkt er angivet. Alle er velkomne!

Adresser – træffetider:

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
E-mail: hjmollegaard@gmail.com
Kasserer: Christen Christensen, Elmkær 38,
4534 Hørve. Tlf. 21 28 28 45.
E-mail: christen.christensen@gmail.com
Kirkeværge for Vallekilde-Hørve kirker:
Frank T. Jensen, Banevej 14, 4534 Hørve.
Tlf. 59 65 60 82.
E-mail: laden-ebba.frank@c.dk
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.
E-mail: ld.graver@mail.dk

7

Gudstjenesteliste
SEPTEMBER, OKTOBER & NOVEMBER 2019

SEPTEMBER 2019

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

01.09 (11. søn.e.trinitatis)
08.09 (12. søn.e.trinitatis)
15.09 (13. søn.e.trinitatis)

Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen

22.09 (14. søn.e.trinitatis)
29.09 (15. søn.e.trinitatis)

Kl. 10.30 JK • Kirkefrokost

Kl. 09.00 JK • Udflugt
Ingen
Kl. 14.00 JK • Fest/høstgudstjeneste
Reception og indvielse af ny Lutherdør
Kl. 09.00 ATJ
Ingen

Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 09.00 ATJ
Ingen

Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK

Kl. 14.00 JK • Kirkekaffe
Henviser til Grevinge kl. 10.00
Ingen
Kl. 10.30 JK

Kl. 10.30 JK • Kirkekaffe
Henviser til Grevinge kl. 10.00
Kl. 09.00 ATJ

Ingen
Kl. 13.30 JK • De ni læsninger

Kl. 14.00 Familiegudstjeneste
Ingen

OKTOBER 2019
06.10 (16. søn.e.trinitatis)
13.10 (17. søn.e.trinitatis)
20.10 (18. søn.e.trinitatis)
27.10 (19. søn.e.trinitatis)

NOVEMBER 2019
03.11 (Allehelgen)
10.11 (21. søn.e.trinitatis)
17.11 (22. søn.e.trinitatis.)
24.11 (Sidste søn. i kirkeåret)

DECEMBER 2019
01.12 (1. søn. i advent)
08.12 (2. søn. i advent)

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.

