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Decembernat
Iben Krogsdal, 2009
Johannes Konstatin Neergaard, 2009

Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet, som netop blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil!

Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi miste, i nat skal vi få
I nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem

Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
små lys der skal strømme mod dem, vi er nær
og dem som er fjerne, og dem som vi er

I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille, for julen er Gud
I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv, hvor vi kommer til kort

I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!

Glædelig vinter

Karin Wandall og Jens Kirk

Ord fra formanden…
Nyvalgt menighedsråd
Søndag den 27. november tager et ”gammelt”
men nyvalgt menighedsråd fat på en ny 4-årig
periode – det giver anledning til at huske alle på,
at vi i menighedsrådet ikke bliver yngre, og at
det bliver nødvendigt, at der til næste valg i 2020
kommer yngre kræfter ind i rådet.
I denne periode vil vi inddrage suppleanterne i
vore aktiviteter, og håber, at evt. andre har lyst til
at bidrage med idéer og hjælp, så vi i fællesskab
kan få et rigt liv omkring kirkerne.

Til det fælles menighedsråd er valgt:
For Hørve sogn:
Hans-Jørgen Møllegaard (Næstformand)
Frank T. Jensen
(Kirkeværge og kontaktperson for begge kirker)
Christen Christensen (Kasserer)
Nina Rasmussen
Marianne Møllegaard
Suppleanter er:
Anne Nielsen og Nina Sativa

For Vallekilde sogn er valgt:
Inge-Lise Christensen (Formand)
Tom Trædmark Jensen
Suppleant:
Jytte Jensen
I dette efterår har vi udført en del omlægning på
Vallekilde kirkegård: Det gamle træ foran kirken
kunne ikke mere (der står nu kun en stub tilbage).
På en del ubenyttede gravsteder har vi valgt at
fjerne hækkene og så græs. Vi vil i forbindelse
med et Luther arrangement i 2017 plante et par
nye træer på kirkegården. Der vil ligeledes blive
udskriftet et par lamper på Vallekilde kirkegård.
På Hørve kirkegård kæmper graverne med, at
der er gået svamp i buskbom hækken. Den vil
blive erstattet af anden beplantning.
Den 1. oktober fik kirkerne ny hjemmeside,
der kan følge os dag for dag.
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Nu banker juletiden på med alle dens arrangementer. Menighedsrådet ønsker alle en god jul og
et godt nytår og tak for opbakning i 2016.

Lagkagekonkurrencen
I forbindelse med høstgudstjenesten den 18.
september – afholdt vi lagkagekonkurrence i
Hørve Medborgerhus. Der kom 8 fint pyntede
kager til kaffefesten. Det var opvarmningen til
500-året for Martin Luthers 95 teser og reformationens komme til Danmark. Som en tradition fra
gammel tid gik vi til høstgudstjeneste og offergang – og der indkom til menighedsplejen
kr. 752,50. Vi siger mange tak!
Inge-Lise Christensen, formand

Sognet har fået ny hjemmeside
I løbet af sommeren har vi arbejdet med at forny
og modernisere sognets hjemmeside. Til det har
vi fået hjælp af webtimiser.dk i Holbæk, der har
stået for design af den ny hjemmeside. Tekster
og billeder på hjemmesiden er blevet revideret
og opdateret, og der er lavet nye beskrivelser af
Vallekilde og Hørve kirker og Hørve kirkers
kalkmalerier. På hjemmesiden finder du kontaktoplysninger for såvel præster, kirke- og kirkegårdspersonale, ligesom der er en side med
kontaktoplysninger til menighedsrådets medlemmer. Som noget nyt – kan du på forsiden følge
med, hvad der sker i sognene. Dels er der en
”nyhedsliste”, hvor vi orienterer om, hvad der
sker – eller er sket, ligesom der er et særligt
“kalendermodul”, hvor alle officielle aktiviteter
er programsat. Du kan (nederst i kalenderen)
klikke på ”se alle begivenheder” og få overblik
over aktiviteterne for hver måned.
Du kan endvidere klikke på de forskellige
aktiviteter og læse om, hvad de indeholder.
Så her en lille opfordring: Følg med i, hvad der
sker i dit sogn på www.vallekildehoervekirker.dk
God fornøjelse!

Dejlige december…
Konfirmandgospel og 1. søndag i advent
“Jul i Hørve”
Søndag den 27. november kl. 10.30 kommer
Hørve Kirke til at summe af liv, når konfirmanderne fra Vallekilde-Hørve og Grevinge synger
gospel med Maud Kofoed og Robert Langkilde og
menigheden ved vores fælles konfirmand-familiegudstjeneste som en festlig optakt til adventstiden og “Julesøndag i Hørve”. Der er også barnedåb denne dag. Efter gudstjenesten går vi i
fakkeloptog til stationen, hvor juletræet tændes
kl. 12.05. Læg vejen forbi konfirmandernes bod i
Medborgerhuset fra kl. 12.15, hvor de sælger
Luciaengle, stjerner, lys og skrabelodder til fordel
for Danmissions Fremtidsbørn. Kl. 14.45 synger
fælleskoret for på nye julesange i Medborgerhuset.
Se mere på www.vallekildehoervekirker.dk om
konfirmandgospel og program for ’Jul i Hørve’.

Gospelworkshop
Som optakt til 1. søndag i advent holder Maud
Kofoed fælles gospelworkshop for konfirmanderne i Vallekilde-Hørve og Grevinge tirsdag den
22.11 i Hørve kirke og torsdag 24.11 i Grevinge
Kirke efter skoletid – og med mini-koncert i
Grevinge Kirke kl. 19.30

VallekildeJul med Advents-børnegudstjeneste
og juletræsfest i Præstegården
Lørdag den 3. dec. kl 14.00 varmer vi op til jul.
Adventstiden er fuld af forventningens glæde.
Vi tænder lys og lader lysene skinne og varme os i
mørket op mod jul. Ved en kort børnevenlig
gudstjeneste skal vi høre juleevangeliet og synge
om Guds fred og hjerternes fest. Kom og syng
med på kendte og nye julesalmer. Bagefter går vi
til juletræsfest i præstegården med æbleskiver,
sang, leg og dans omkring træet. Måske fortæller
nissemor også en historie for de mindste.
Deltagelse er gratis.
Der vil være salg af Luciaengle, stjerner, lys og
skrabelodder til fordel for Danmissions Fremtidsbørn. Vi håber på god tilslutning af både børn og
voksne.

De Ni læsninger
2. søndag i advent (4. dec.) vil der under
“Vallekilde Jul” være en andagtsgudstjeneste i
Vallekilde kirke kl 14.00 med KoM koret under
ledelse af Caroline Friderichsen. Musikken tolker
og supplerer De Ni læsninger fra Biblen, så ord
og toner får lov til at fylde os med adventstidens
forventninger. Koret og Caroline Friderichsen vil i
løbet af gudstjenesten føre os gennem nogle af
advents- tidens smukke salmer og sange. Der vil
være kirkekaffe i våbenhuset.

Julehygge eftermiddag
Torsdag den 8. december kl. 14.00 synger vi i
julesalmer og sange i Præstegården. Der bliver
læst et par små julehistorier, serveret kaffe med
æbleskiver og der vil være lotteri mm.

Juleafslutninger i kirken for børn og unge
i Vallekilde-Hørve
Torsdag den 1. december kl. 9.30:
Dagplejebørn i Hørve Kirke. (Familier der har lyst
at deltage, er velkomne) v. Karin Wandall.
Onsdag 14. december kl. 10.00:
Børnehave/vuggestue-børn i Hørve Kirke
v. Karin Wandall.
Fredag den 16. december kl. 9.30:
Juleafslutning for Vallekilde-Hørve Friskole i
Korskirken v. Karin Wandall.
Tirsdag 20. december
Juleafslutning for Vallekilde-Hørve skole i Hørve
Kirke v. Janne Sulkær
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MINI- & KONFIRMANDER
Minikonfirmander i Hørve Kirke 2017
Med opstart onsdag den 25. januar og indtil
påske, er der minikonfirmander onsdage i Hørve
Kirke for børn fra 3. klasse (minus vinterferien
uge 7). Vi skal lege og høre spændende historier
fra Bibelen. Vi oplever kirken sammen, synger
og snakker om, hvorfor Gud er vigtig i vores liv.
Forløbet af 8 gange afsluttes med en festlig
familiegudstjeneste 2. påskedag den 17. april
kl. 10.30, hvor minikonfirmanderne medvirker.
Der er overrækkelse af diplomer og påskeæg
og forfriskninger til alle i tårnrummet.

Tilmelding
Tilmelding gerne inden jul – til minikonfirmandlærer og præst i Vallekilde-Hørve, Karin Wandall:
kkw@km.dk og tlf. 60 59 95 12. Tilmeldingsfrist:
Tirsdag den 10. januar 2017

SOGNEAFTEN MED
IBEN KROGSDAL
Konfirmandforældre og
sogneaften med Iben Krogsdal:
”Vi som er søgende”.

Kyndelmisse, torsdag den 2. februar kl. 19-21
får vi besøg i Vallekilde præstegård af salmedigter Iben Krogsdal, der fortæller om sit arbejde
med salmer i et sprog fra vor tid under titlen
”Vi som er søgende”. Der bliver kaffepause
undervejs og mulighed for at hilse på hinanden
samt information om forårets konfirmationer.
Der bliver også mulighed for at synge med på
nogle af Ibens salmer. Kom og giv dig selv den
oplevelse. Information om forårets konfirmationsforberedelse.

DEADLINE

lleder
af artikler og bi
for indsendelse
R 2017
lad: 20. FEBRUA
til næste kirkeb
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TEMADAGE OG EVENTS
FORÅR 2017
(Den 31/1og 2/3 2017 har konfirmander fra
kommuneskoler fri fra skole til konfirmationsforberedelse).
Tirsdag den 31. januar:
Temadag kl. 8.30-14.00 om “påske og håb” i
Grevinge konfirmandstue. Dagen er fælles med
konfirmander fra Grevinge.
Tirsdag den 7. februar:
Fælles aftentur med turbus for konfirmander
fra Vallekilde-Hørve og Grevinge til Roskilde
Domkirkes konfirmand-event.
Torsdag den 2. marts:
Temadag kl. 8.30-14.00 med “Konfirmand
Aktions globale fortællere”. På dagen får vi
besøg af en ung fra kirken i Cambodja i Vallekilde præstegård og kirke. Fælles dag med
konfirmander fra Grevinge.
Konfirmandtimer efter skole i Vallekilde
konfirmandstue:
Tirsdag den 28. marts kl. 14.20 til 15.50.
Tirsdag den 4. april kl. 14.20 til 16.30.
Tirsdag den 25. april efter skole er der afslutning
i konfirmandstuen og generalprøve til konfirmation i Vallekilde-Hørve kirker kl. 14.20 til 16.30.

FASTELAVN &
FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag 26. februar kl. 13.30 i Vallekilde Kirke
Kom og start fastelavnsfesten i kirken og oplev
bibelfortælling, sang og musik, der sætter farver på din søndag. Du er velkommen til at
komme udklædt eller lige som du er. Bagefter
er der fastelavnsfest i Landsbyhuset i Skippinge,
hvor alle er velkommen fra kl 14.15 til at slå
katten af tønden og hygge. Dagen er arrangeret som et samarbejde mellem sognekirken og
fastelavnsudvalget i Skippinge.

FRISK FRA AFRIKA

– provstivolontør Jonas fortæller om sit
ophold hos den lutherske kirke i Tanzania
Efter gudstjenesten søndag 22. januar kl. 10.30 i
Vallekilde Kirke, er der kirkesandwich og smagsprøver fra Tanzania i præstegården. Tag med på
en eventyrlig rejse for alle sanser og lyt til den
tanzanianske kirkeklokkes rytmer. Jonas blev
student sidste år og har boet 4 måneder i Østafrika. Han elsker musik og en god kop kaffe og
har taget det bedste med hjem til os af begge
kategorier.

Kom og få smag for Tanzania!
Jonas er den første volontør, der har været udsendt fra Odsherred provsti. Måske du kender
en ung, der kunne have lyst til at høre mere om
det at blive provsti-volontør? Denne dag er
chancen for at møde en “provstivolontør Live”.

Alle er velkomne til at
deltage i Vallekilde
Kirke og opleve en
børnevenlig fastelavnsgudstjeneste.

Babysalmesang i Hørve Kirke
– et nyt tilbud, der starter 24. januar 2017

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende
og musikalsk oplevelse sammen med dit barn.
Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver
deres musikalitet og sanser stimuleret gennem
melodier, rytmer og klange. Samtidig er musikken en god måde at skabe kontakt mellem børn
og forældre, både følelsesmæssigt og musikalsk.
Vi mødes tirsdage fra kl. 10 til ca. kl. 11.30 i
Hørve Kirke. Alle forældre med børn i alderen
0-12 mdr. er velkomne. Vi synger ca. 45 min. –
hvorefter der er hyggeligt samvær med kaffe/
the og frugt. Første gang er tirsdag 24/1.
Forløbet strækker sig over 8 tirsdage (minus uge
7 og 9). Underviser er musiklærer og kirke- og
kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen.
Tilmelding hos kirkesekretær Anne-Grethe
Jensen: Træffes på tlf. 59 64 01 39 onsdag og
fredag fra kl. 10.30 til 14.30 eller på mail:
agje@km.dk
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Til kalenderen…
Pia Fris Laneth

Nytårsgudstjeneste i Hørve Kirke
Søndag 1. januar 2017 kl. 16.00
Efter gudstjenesten vil der være et glas vin og
kransekage i tårnrummet.

Kirkefrokost søndag 19. marts
Efter gudstjenesten i Vallekilde Kirke indbydes
alle til kirkefrokost i præstegården. Her vil
Michael Kinslev fortælle om sin hverdag som
ansat ved kongehuset – han vil bl.a. fortælle om
en sommerdag på Dannebrog, Dronningens
frokostopdækning og prinsgemalens seler.

STRIKKEDAMER
Vi strikker til Kirkens Korshær – sidste onsdag i
måneden i Præstegården. De kommende strikkedatoer er: 25/1, 22/2 og 29/3. Vi strikker fra kl.
14.00 – 16.30. Har du lyst til at være med, så mød
bare op eller ring til Marianne Møllegaard på tlf.
59 65 75 17.
I forårssæsonen 2016 har damerne præsteret:
6 store tæpper, 7 knæplaider/børnetæpper,
6 barnevognstæpper. Børnetøj 2-12 år:
2 par strømper, 9 huer og 14 bluser/veste
Voksentøj: 6 par herrestrømper, 2 par damestrømper, 7 par håndledsvarmere, 10 halstørklæder, 1 sjal og 46 huer.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 12. januar kl. 19.00
Torsdag den 9. februar kl. 19.00
Torsdag den 9. marts kl. 19.00
Alle menighedsrådsmøder er i Præstegården.

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 22. december • Janne Sulkjær
Torsdag den 27. januar • Jens Kirk
Torsdag den 23. februar • Janne Sulkjær
Torsdag den 30 marts • Jens Kirk

Luthers Käthe og andre kvindfolk
- reformationsjubilæet 2017
30. marts kl. 19.00 i Vallekilde Præstegård
I anledning af Luther jubilæet vil forfatter, journalist og foredragsholder Pia Fris Laneth fortælle
om ægteskabet mellem Luther og Katarina von
Bora – den forhenværende munk og nonne, der
blev et forbillede for protestantiske familier.
“Gud har givet kvinden brede hofter og en stor
bag, for at hun skal sidde stille og passe sit
hjem”, skrev Martin Luther. Kathe fik ham på
andre tanker. I første omgang blev reformationen
et tilbageslag for kvinders rettigheder, men senere
blev menneskesynet grundlag for ligeret mellem
kønnene og kvinders adgang til prædikestolen.

VINTERENS LÆSEKREDS 2017
Som optakt til læsekredsen holdes et eftermiddagsmøde i Præstegårdens mødesal onsdag 8/2
fra kl. 14.00-16.30, hvor tidl. skolelærer Mogens
Larsen fra Ringsted fortæller om præsten og digteren Steen Steensen Blichers liv og forfatterskab.
Vi samtaler om nogle af Blichers berømte noveller:
”Præsten i Vejlbye” (1829), ”Skytten på Aunsbjerg”
(1839) og ”De Tre Helligaftener” (1841). ”Præsten
i Vejlbye” er en ”kriminalhistorie” med udgangspunkt i virkelige begivenheder.
Et af formålene med læsekredsen er, at deltagerne skal kunne komme til orde og udtrykke
synspunkter. Her er ingen ”forkerte” meninger,
og det er vigtigt at deltagerne får lejlighed til at
udfolde sig og komme til orde! Selve læsekredsen
indledes tirsdag 14/2 kl. 19.00 til ca. 22.00,
og fortsætter tirsdagene 28/2, 12/3 og 28/3
(samme tidspunkt) – så vi slutter
inden Påske. Kaffe og kage
i pausen. Alle er velkomne!
Hans-Jørgen Møllegaard.
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Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27
DECEMBER 2016:
02.12 kl. 18
Adventsfest ”Jesus kommer”
v. Michael Nørgård

Kontakt…
Adresser – træffetider:

JANUAR 2017:
10.01 kl. 19
Evangelisk Alliance bedemøde i
Fårevejle Frimenighed, Tuborgvej 1
11.01 kl. 19
Evangelisk Alliance bedemøde
12. 01 kl. 19.30 Nytårsandagt i Fårevejle Kirke
18.01 kl. 19
Uv. video: Missionsbefalingen
v. Henrik Højlund
25.01 kl. 19
Uv. video: Missionsbefalingen
v. Henrik Højlund (fortsat)

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.
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
FEBRUAR 2017:
01.02 kl. 19
Filmaften: ”Luther” – film fra 2003
med Joseph Fiennes i hovedrollen.
08. 02 kl. 18 Generalforsamling med spisning
22.02 kl. 19
Sangaften med musikkonsulent
Filip Skov Skjerning
28.02 kl. 19

Stormøde i Jyderup Missionshus
”Hvorfor alt det blod?
v. Niels Jørgen Fogh

Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus,
Vallekildevej 13, 4534 Hørve
Alle er velkomne!

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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Gudstjenesteliste
DECEMBER 2016, JANUAR & FEBRUAR 2017

DECEMBER 2016

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

03.12 (Lørdag)
04.12 (2. søndag i advent)

Kl. 14.00 KW Advents-børnegudstj.
Kl. 14.00 JK De Ni læsninger

Ingen
Ingen

KoM-koret medvirker

11.12 (3.søndag i advent)
18.12 (4. søndag i advent)
24.12 (Juleaften)
25.12 (Juledag)
26.12 (2. juledag)

Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 15.30 JK
Ingen
Henv. til Grevinge kl. 10.00 KW

Kl. 9.00 NA
Ingen
Kl. 14.00 JK
Kl. 10.30 JK
Henv. til Grevinge kl. 10.00 KW

Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 KW

Kl. 16.00 JK
Ingen
Kl. 9.00 NA
Ingen

JANUAR 2017
01.01 (Nytårsdag)
08.01 (1. søn. e. Helligtrekonger)
15.01 (2. søn. e. Helligtrekonger)
22.01 (3. søn. e. Helligtrekonger)

(Sandwich og foredrag i Præstegården)

29.01 (4. søn. e. Helligtrekonger) Ingen

Kl. 10.30 KW

FEBRUAR 2017
05.02 (S. søn. e. Helligtrekonger)
12.02 (Septuagesima)
19.02 (Seksagesima)
26.02 (Fastelavn)

Kl. 9.00 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 13.30 KW (Familiegudstjeneste)

Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen

Ingen

Kl. 10.30 JK

MARTS 2017
05.03 (1. søndag i fasten)

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.

