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Evangeliet lever af at blive delt – Bibelen anno 2020
Mangler du en gaveide til ham/hende der har alt, så lav dit eget ”gavekort” på efterbevilling og bestil
allerede nu hos Bibelselskabet Bibelen 2020 (der udkommer den 20. marts 2020). Danmark får en helt
ny dansk bibeloversættelse. Hele Bibelen er til for at blive brugt – ikke kun Juleevangeliet til jul!

”Gud har skabt alt smukt, og alt sker på det
rigtige tidspunkt. Han har givet mennesket
en fornemmelse af evigheden, uden at vi
nogensinde vil kunne gennemskue meningen
med alt det, Gud gør.”

Sådan lyder det i Prædikerens Bog 3, 11 i Bibelen
2020. Første gang siden1992 får danskerne nu en
ny oversættelse fra grundsprogene af hele Bibe-
len. Udgivelsen vil blive fejret landet over, også i
årets løb i Vallekilde-Hørve kirker.

Bibelen 2020 er ikke på samme måde som en
autoriseret bibeloversættelse, forpligtet på den
kirkelige sprogbrug og salmetradition.

Den forsøger i stedet at gengive meningen i de
hebraiske og græske grundtekster ved hjælp af
ord og udtryksmåder, der er alment forståelige på
nudansk.

Og så egner den sig godt til at blive læst højt;
en tradition, der i øvrigt går helt tilbage til
bibelsk tid, hvor store dele af teksterne fra
Det Gamle Testamente blev lært udenad og
fortalt fra mund til mund. Også derfor giver det
god mening, at den nudanske tekst flyder let og
ubesværet, når den læses højt.

Med ønske om en glædelig jul
og et godt nytår til alle!

Sognepræst Jens Kirk & Karin Wandall
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Tiden går og klokken slår, og vi byder snart 2020
velkommen. 2019 har været et travlt år, vi har
fået udrettet meget. Det største har været den
ny dør i Hørve kirke – et virkeligt flot kunst-
værk. På Hørve kirkegård har graverne været i
gang med at fjerne betonstenene, og der er
plantet grønne hække, det er planen at alle be-
tonstenene skal fjernes og erstattes med hække.
I 2020 tager vi fat på at få tegnet en ny plan
over den nye kirkegård i Hørve, den trænger til
nytænkning – det bliver en plan der tager
mange år at få gennemført.

Året har gået sin gang, menighedsråd og
personale taler om tingene, og sammen finder
vi løsninger på de opgaver der kommer,
og for dette sammenhold siger jeg tak til alle
kirkefolkene!

Det siddende menighedsråd tager nu fat på det
sidste år i perioden. 2020 er valgår, og allerede
den 12. maj 2020 vil der være et informations-
møde hvor det siddende menighedsråd vil
fremlægge de langsigtede planer der er, og
samtidig fortælle om menighedsrådsarbejdet.

Vi har brug for alle, og alle kan være med,
nogle har tid til at lægge mere tid end andre i
arbejdet, men vi håber at der er nogle der har
lyst til at gå ind i det nye råd. I siddende råd er
der nogle stykker der på grund af alder meget
gerne vil afløses.

Alle i Vallekilde-Hørve sogne ønskes
en glædelig jul og et godt 2020!

HUSK VI KAN MØDES PÅ NETTET!
www.vallekildehoervekirker.dk – her kan du
finde alle informationer omkring kirkerne, fotos
fra afholdte arrangementer og info om kom-
mende. Du kan også møde os på Facebook
Inge-lise Chistensen, formand.

Fra formanden…

Deadline
for indsendelse af artik

ler og billeder

til næste kirkeblad: 23
. marts 2020

BEMÆRK at kirkeblade
t gælder en måned me

re!
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JUL I HØRVE 1. SØNDAG I ADVENT

Konfirmand-& familiegudstjeneste
Den 1. december kl. 10.30 medvirker Vallekilde-
Hørve kirkes konfirmander med sang og læsnin-
ger ved en stemningsfuld gudstjeneste fuld af
advent. ”Julen står for døren” – så gør døren
høj og porten vid! Advent betyder komme.
Det vi venter på, er barnet i krybben – og det vi
skal møde, er Guds kærlighed til os. Når vi åbner
verdens bedste julegave – Juleevangeliet –
kommer Himlens fred til vor jord og vore hjerter.

Efter gudstjenesten er der fakkeloptog til statio-
nen, hvor juletræet tændes. Ved gudstjenesten
samler vi ind til en julegave til spedalske i
Bangladesh – provstiprojekt “Giv en kørestol”.
Vi klipper og klistrer i Røde kors møbelbutik,
og julesangeftermiddag kl. 14.00-15.00 i Med-
borgerhuset, og her sidder Daniel Abildgaard
ved klaveret, hvor vi synger julesange.

JULEAFSLUTNINGER I HØRVE KIRKE
Den 3. december kl. 09.30:
For dagplejebørn. Bliver dit barn passet hjemme,
er I også meget velkomne!
Den 10. december kl 10.00:
Bevægelseshaven og vuggestue- børnehavebørn
Den 20. december kl. 09.00 Hørve skole

JULEKONCERT JYDERUP SANGKOR
i Hørve Kirke onsdag 4. december kl. 19.00
Vi får besøg af Jyderup Sangkor som vil gøre alt
for at vi kan komme i julestemning. Ca. 50 glade
korsangere deltager, og undervejs til der være
fællessang. Efter koncerten byder menigheds
rådet på en lille forfriskning i Tårnrummet.

JUL I VALLEKILDE

Englebørn & bisser samt juletræsfest
8. december kl. 13.30
En børnegudstjeneste i Vallekilde Kirke, hvor vi
“river engle” og “folder engle” af gamle salme-
bøger. Engle er budbringere med godt nyt.
Efter kirke er der juletræsfest i Vallekilde
Præstegård fra kl. 15 til 17. Elan leder dansen
omkring træet med gamle sanglege og Nisse-
mor (Jytte) har fundet den gamle julebog med
en god historie. Vi serverer gløgg, saft, æbleskiver
og knas. (se mere på www.VallekildeJul.dk )

”KOMKORET”
Torsdag 12. december kl. 19.00
Julekoncert i Vallekilde Kirke
KOMKoret fremfører under ledelse af Vibeke
Bjergaard kendte og mindre kendte sange og
salmer. Og der bliver mulighed for fællessang.
Vi slutter med et lille traktement i våbenhuset.

Glade jul, dejlige jul…
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“DE NI LÆSNINGER”
3. søndag i advent 15. december kl. 10.30 i
Hørve Kirke med musik og Christmas Carols
I Adventstiden holdes der i mange af landets
kirker en helt anderledes gudstjeneste.
Den kaldes ”De ni læsninger” som forbereder os
til julen. Som navnet antyder, læses der i løbet
af gudstjenesten ni udvalgte stykker fra Bibelen,
som tilsammen udtrykker målet og formålet
med Guds kærlighed til hele sin skabning.
Traditionen stammer fra England, hvor den
første gang blev brugt den 24. december 1918
i Kings College Chapel i Cambridge.
Mellem læsningerne synger vi Christmas Carols.

VINTER 2020 – LÆSEKREDS
Vintertid er læsetid. I 2020 er det Henrik Pon-
toppidan (1857-1943), der er på programmet.
Pontoppidan er måske ved at blive ”moderne”
igen – i hvert fald har filminstruktøren Bille
August skabt såvel filmen som tv-serien ”Lykke-
Per”, der har fået stor succes, og Gyldendal har
genudgivet romanen i en smuk 2-bindsudgave
og en paperback. Han fik et stort forfatterskab
fra debuten med Stækkede Vinger (1881) og
frem til hans sidste bog Undervejs til Mig selv
(1943) Læsekredsen tager udgangspunkt i
Lykke-Per (1898-1904), som det vil være en god
idé at have læst. Vi vil også komme omkring
Det forjættede land (1892-1898), Isbjørnen
(1887) og De Dødes Rige 1-11 (1917).
I 1917 fik Pontoppidan Nobelprisen i Litteratur
for ”hans autentiske beskrivelser af dagligliv i
Danmark”. Pontoppidan delte litteraturprisen
med den i dag glemte Karl Gjellerup, for ”hans
autentiske beskrivelser af dagligliv i Danmark”.

Læsekredsen starter op i Vallekilde Præstegårds
mødesal tirsdag 18/2 2020 kl 19 til ca. 22.00 og
fortsætter tirsdagene den 25/2, 10/3 og afsluttes
17/3. Læsekredsen ledes som de øvrige af Hans-
Jørgen Møllegaard. Ingen forudsætninger er
nødvendige for at deltage. Vi læser, samtaler og
diskuterer med udgangspunkt i Henrik Pontop-
pidans forfatterskab. Der vil som sædvanlig
være kaffe/the og kage i pausen.

FORÅR 2020

8 tirsdage for babyer og forældre & bedstefor-
ældre med babysalmesang i Hørve Kirke:
28/1, 4/2, 18/2, 25/2 samt 3/3, 10/3, 17/3 og 24/3
(Vinterferie i uge 7).
Underviser er musiklærer og kirke-kulturmedar-
bejder (i Nørre Jernløse og Kvanløse) Gitte K.
Nielsen. Tilmelding til Gitte på tlf. 23 70 18 86
eller gitte.k.nielsen@outlook.dk (også gerne ved
afbud). Det er gratis at deltage. Babysalmesang
er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk
oplevelse sammen med dit barn. Selvom baby-
erne selvfølgelig ikke kan synge med bliver
deres musikalitet og sanser stimuleret gennem
melodier, salmesang, remser, dans og bevægelse.
Musikken er en god måde at skabe kontakt
mellem børn og forældre, både følelsesmæssigt
og musikalsk. Det er ikke så vigtig om du selv
kan synge. Dit barn elsker at lytte til lige præcis
din stemme. Efter selve sang og rytmik-delen er
der tid til hygge, give babyerne mad og få lidt
forfriskninger sammen med de voksne.

BABYSALMESANG
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Minikonfirmander, Konfirmander & undervisning 2020
Minikonfirmander i Vallekilde-Hørve
Vi starter den 19/2 i Hørve Kirke kl. 14.30 –16.00.
Minikonfirmanderne medvirker ved fastelavns-
børnegudstjenesten søndag 23/2 kl. 13.30 i
Vallekilde Kirke. Indtil påske er der minikonfir-
mander onsdage i Hørve Kirke:
19/2, 26/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4 kl. 14.30 –16
for børn fra 3. klasse bosiddende i Vallekilde-
Hørve.
Vi skal lege, være kreative og høre spændende
historier fra Bibelen. Vi oplever kirken sammen.
Forløbet afsluttes med en festlig familieguds-
tjeneste 2. påskedag 13/4 kl. 10.30 i Vallekilde
kirke, hvor minikonfirmanderne laver æselop-
tog. Bagefter fællesspisning i præstegården og
uddeling af diplomer.

Tilmelding til minikonfirmand senest 5. februar
til Karin Wandall: Tlf./sms 60 59 95 12 eller mail:
kkw@km.dk
(Angiv altid barnets navn, klasse, skole og
forældres kontakt tlf.nr og e-mailadresse).

FORÅRETS KONFIRMANDUNDERVISNING:
Temadage, konfirmandtræf, gospelworkshop
med fyraftenskoncert og forældresangaften
Den 21/1 og 27/2 har konfirmanderne fri fra
skole til følgende konfirmand-temadage:
Tirsdag 21/1 kl. 08.30 –14.00: Besøg af ”Konfir-
mand Aktions” globale fortællere fra Zanzibar.
Dagen er fælles med konfirmander i Grevinge
og foregår i Vallekilde konfirmandstue.
Tirsdag 4/2 kl.17.30 – ca. 22.00: Fælles aftentur
med turbus for konfirmander fra Vallekilde-
Hørve og Grevinge til Roskilde Domkirkes
Konfirmandtræf i Domkirken fra kl. 19 til 21.00.
Torsdag 27/2 kl. 11.00 –18.00: Program: Kl.11 til
13.30 i Vallekilde Præstgård om Påske. Dernæst
taxa til Grevinge Kirke til gospelworkshop kl. 14
–16.30 sammen med konfirmand. i Grevinge og
gospelinstruktør Maud Kofod. Pause med mad
inden fyraftenskoncert kl. 17.00 i Grevinge Kirke
for alle konfirmand-familier og andre interesse-
rede. Efter påske er der generalprøver til konfir-
mationerne – se tider på ww.vallekildehoervekirker.dk

Hvad sker, der når vi dør?
Ved den (i vidde kredse) kendte Johannes
Værge, som i mange år var sognepræst ved
Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke.
Værge har også været teologisk medarbejder
på Weekendavisen, medarbejder ved den ny-
testamentlige del af den autoriserede bibelover-
sættelse 1992 og forfatter til ny række morgen-
og aftenbønner i Den danske Salmebog 2003.

Han har udgivet flere bøger, sidst ”Efter døden”,
som er en vigtig bog om udviklingen i de kristne
tanker om døden og opstandelse, i den forbin-
delse ønsker Værge også at berør reinkarna-
tionstanken – så den i forhold til kristendom
forklares og afgrænses. Der serveres en let
anretning til frokost, hvorefter der er samtale
og spørgsmål. Alle er velkomne
til at deltage!

KIRKEHØJSKOLE LØRDAG 29, FEBRUAR KL. 11-13.30
I ODDEN PRÆSTEGÅRDS KONFIRMANDSTUE MED JOHANNES VÆRGE:

HVORFOR ER DET NU VI SYNGER?
KONFIRMAND- & FORÆLDRESANGAFTEN:
Torsdag den 12. marts kl. 19.00 til 21.00
i Vallekilde Præstegård: TOP 50 – DEN DANSKE SANG:
En aften med Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted
Fri- og Efterskole.



Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Strikkedamerne mødes i Præstegårdens møde-
sal fra kl. 14.00-16.30 flg. onsdage : 29. januar,
26. februar, 25. marts og 29. april. 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

Kommende menighedsrådsmøder 2020
Torsdag den 9. januar kl. 19.00
Torsdag den 13. februar kl. 19.00
Torsdag den 11. marts kl. 19.00
Torsdag den 16. april kl. 19.00
Alle møder er i Præstegårdens mødesal.

Gudstjenester på Bakkegården
Torsdag den 30. januar kl. 14.00
Torsdag den 27. februar kl. 14.00
Torsdag den 26. marts kl. 14.00

KYNDELMISSE I VALLEKILDE KIRKE
Søndag 2. februar kl. 17 fejrer vi kyndelmisse
med en stemningsfuld gudstjeneste med
Grevinge Gospelkor, Maud Kofod og Daniel
Abildgaard. Og masser af lys og lygter!
Bagefter er der varm suppe i Præstegården.
(Deltagelse er gratis). Selve navnet kyndelmisse
kommer af det latinske missa candelarum, der
betyder lysmesse. Midt i den mørke tid vil vi
tænde levende lys og understrege kirkens
budskab om, at Jesus er verdens lys.

FASTELAVNSFEST & KATTEN AF TØNDEN
Søndag den 23. februar kl. 13.30 holder vi
et brag af en fastelavns-børnegudstjeneste i
Vallekilde Kirke hvor minikonfirmander med-
virker. Kom gerne udklædt store og små!
Bagefter er der tøndeslagning i Vallekilde ved
Caféen og i Landsbyhuset i Skippinge. Der er
mulighed for at slutte sig til, hvor man vil.

Kommende arrangementer:
Skærtorsdag 9. april:
Suppe i Tårnrummet i Hørve Kirke
2. påskedag 13. april:
Afslutning minkonfirmander
Mandag den 4. maj:
75-året for Danmarks befrielse
Tirsdag den 12. maj:
Orienteringsmøde vedr. det kommende
Menighedsrådsvalg 2020
Søndag den 14. juni:
Sommerfest i Præstegården

Kirkebyt søndag 8. marts
Valgmenigheden kommer på besøg ved guds-
tjenesten i Hørve Kirke kl. 10.30. Igennem en
årrække er det blevet en god tradition, at
mødes til kirkebyt skiftevis i Korskirken og
sognekirken. Der vil efterfølgende være kirke-
kaffe og hyggeligt samvær.

Forårssangaften på Bakkegården
5. marts fra kl. 14.00 –16.00 synger vi fælles
sange, og Hans Jørgen læser en historie. Alle
der kan lide at synge, er hjertelig velkommen.

Kirkefrokost søndag 22. marts
Efter gudstjenesten i Vallekilde Kirke kl. 10.30
er der kirkefrokost i Præstegårde. Vi får besøg
af tidl. Forstander på Fårevejle Fri- og efter-
skole Steff Ejlertsen. Han vil fortælle om sit liv
som børnehjemsbarn fra 1951 til 1961.

KRAVLEGUDSTJENESTE
7. marts kl. 11.00 i Hørve Kirke
Forældre med småbørn, babyer og større
søskende, mødre, fædre og bedsteforældre
inviteres til ”kravlegudstjeneste” lørdag for-
middag for alle sanser. Bagefter er der forfrisk-
ninger i tårnrummet. Gudstjenesten er bygget
op om salmer, sange, sansestimulering, bøn og
bibelhistorie fortalt på de smås præmisser. Der
må kravles mærkes og opleves til denne sær-
lige gudstjeneste, der varer en halv times tid.
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Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
FORMAND: NIELS NIELSEN, TLF. 28 85 92 27

I UGE 2 ER VI EN DEL AF EVANGELIST
ALLIANCES BEDEUGE:

7. JANUAR 2020 KL. 19.30
ANDAGT I FÅREVEJLE KIRKE

8. JANUAR 2020 KL. 19.00
BEDEMØDE I FRIMENIGHEDEN,
TUBORGVEJ 1, FÅREVEJLE

9. JANUAR 2020 KL. 19.00
BEDEMØDE I HØRVE MISSIONSHUS

15. JANUAR 2020 KL. 19.00
”DENNE MORGENS MULIGHED” – TANKER VED
ET ÅRSSKIFTE. V. SAMUEL LETH-LARSEN

22. JANUAR 2020 KL. 19.00
5X10 MINUTTER

29. JANUAR 2020 KL. 19.00
VIDEOMØDE V. VILLY SØRENSEN
”TJENEREN SOM IKKE VILLE TILGIVE”

19. FEBRUAR 2020 KL. 18.00
GENERALFORSAMLING MED SPISNING

26. FEBRUAR 2020 KL. 19.00
VIDEOMØDE V. VILLY SØRENSEN
”VANDRER DU I LYSET ELLER MØRKET?”

Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus,
Vallekildevej 13, kl. 19.00, hvis ikke andet
tidspunkt er angivet. Alle er velkomne!

Kontakt…
Adresser – træffetider:
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

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
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DECEMBER 2019 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
01.12 (1. søndag i advent) Ingen Kl. 10.30 KW • Familiegudstjeneste
08.12 (2. søndag i advent) Kl. 13.30 JK • Jul i præstegården Ingen
15.12 (3. søndag i advent) Ingen Kl. 10.30 JK • De ni læsninger
22.12 (4. søndag i advent) Kl. 10.30 JK Ingen
24.12 JULEAFTEN Kl. 14.00 JK Kl. 15.30 JK
25.12 (Juledag) Ingen Kl. 10.30 JK
26.12 (2. juledag) Kl. 09.00 KW Ingen
29.12 (Julesøndag) Ingen Kl. 09.00 ATJ

JANUAR 2020
01.01 NYTÅRSDAG Kl. 16.00 JK Ingen
05.01 HELLIGTREKONGER Ingen Kl. 10.30 JK
12.01 (1. søn.e.hell.3 konger) Ingen Kl. 09.00 ATJ
19.01 (2. søn.e.hell.3 konger) Kl. 10.30 JK Ingen
26.01 (3. søn.e.hell.3 konger) Ingen Kl. 10.30 JK

FEBRUAR 2020
02.02 (Sidst.søn.e.hell.3 konger) Kl. 17.00 JK • Kyndelmisse Ingen

& suppe i Præstegårdens mødesal
09.02 (Septuagesima) Ingen Kl. 10.30 JK
16.02 (Seksagesima) Ingen Kl. 09.00 ATJ
23.02 FASTELAVN Kl. 13.30 KW Ingen

MARTS 2020
01.03 (1. søndag i Fasten) Kl 10.30 JK Ingen
08.03 (2. søndag i Fasten Ingen Kl. 10.30 JK • Kirkebyt/Valgmenigh.
15.03 (3. søndag i Fasten) Kl. 10.30 JK Ingen
22.03 (Midfaste) Kl. 10.30 JK • Kirkefrokost Ingen
29.03 MARIÆ BEBUDELSE Ingen Kl. 10.30 JK

05.04 (Palmesøndag) Ingen Kl. 10.30 JK
09.04 (Skærtorsdag) Kl. 17.00 JK Ingen

Gudstjenesteliste
DECEMBER 2019 | JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2020

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.


