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Luthers Käthe og andre kvindfolk
- Reformationsjubilæet 2017
Luther foredrag v/ Pia Friis Laneth
Torsdag den 30. marts kl. 19.30 i Vallekilde
Præstegård – har vi anledning af Reformationsjubilæet inviteret forfatter, journalist og foredragsholder Pia Friis Laneth til at fortælle om
Luthers Käthe og andre kvindfolk.
Pia Friis Laneth vil fortælle om ægteskabet mellem Martin Luther og Katarina von Bora – den forhenværende munk og nonne, der blev et forbillede for den protestantiske familie. ”Gud har givet kvinden
brede hofter og en stor bag, for at hun skal sidde stille og passe sit hjem”, skrev Martin Luther. Käthe fik
ham på andre tanker. I første omgang blev reformationen et tilbageslag for kvinders rettigheder, men
senere blev menneskesynet grundlaget for ligeret mellem kønnene og kvinders adgang til prædikestolen.

Årets minikonfirmander 2017

Ifølge kalenderen er det forår, tiden med alle de
dejlige helligdage. I slutningen af januar startede
vi med Baby-salmesang i Hørve kirkes tårnrum
– en time hvor mor eller far kan få fin kontakt
med sit barn ved hjælp af musik, sange, remser
og bevægelse. Vi håber, at der bliver tilslutning
til et nyt hold til efteråret.
Minikonfirmanderne er også kommet godt i gang;
det er som altid en flok børn der søger svar på
mange spørgsmål, og endelig er de ”store” konfirmander ved at være klar til den store dag. Igen
i år har det været en fornøjelse at følge dem
gennem deres undervisning, på konfirmanddøgn
i København, besøg af provstivolontør Jonas, der
fortalte om sin rejse til Tanzania, aftentur til
årets konfirmandtræf i Roskilde Domkirke.
En ung fra Cambodia kommer her til slut og
fortæller om kirken i Cambodia som et led i
Dan-missions Konfirmand Aktion. Menighedsrådet ønsker alle minikonfirmander og konfirmander hjertelig tillykke.
På denne årstid er der lidt stille på kirkegårdene,
men snart pibler blomster og ukrudt op, og så ser
vi igen graverne med hakkejern og rive.
I Vallekilde fortsætter vi med omlægningen og
lidt mere ny beplantning. Ved Hørve kirke skal
kapellet ordnes indvendigt, og belægningen vest
for tårnet lægges om, så der bliver sammenhæng
hele vejen. Det sidste sker i løbet af forsommeren.
Den nye hjemmeside er blevet godt modtaget,
og den bliver løbende opdateret, så I kan følge
sognets aktiviteter – vallekildehoervekirker.dk
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Ny vægpynt i Præstegårdens mødelokale
I flere år har præster og menighedsråd ønsket en
vægudsmykning i mødesalen. Og nu hænger der
et meget flot vægtæppe ”Fugle over Jerusalem”,
vævet af vor lokale kunstner Hanne Løcke fra
Skippinge. Det er et stort ønske, der nu er gået i
opfyldelse da Hanne sagde ja til at lave denne
udsmykning. Vi holder en lille reception i anledning af nyerhvervelsen, hvor Hanne vil fortælle
lidt om vægtæppet.
Alle er velkomne til receptionen onsdag den
8. marts fra kl. 18-20 og til at se det smukke
resultat. Menighedsrådet vil være vært ved et
lettere traktement.
Menighedsrådsformand Inge-Lise Christensen

KonfirmandEvent i Roskilde Domkirke
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Skabende hænder i Tårnrummet

Baby-salmesang for alle sanser

KONFIRMATION 2017
Hørve Kirke 30. april 2017 kl. 10.00

Simon Kingo Andersen, Hørve
Denni Rud Skovgård Christensen, Hørve
Mathias Mondrup Hansen, Hørve
Line Sylvia Hansen, Hørve
Emil Wieland Jensen, Hørve
Jessica Møller Karlsen, Hørve
Kristoffer Barner Kleis, Hørve
Pernille Maria Hansen Madsen, Hørve
Freja Munksgaard Larsen, Nykøbing Sj.
Nikolaj Bjerregaard Larsen, Hørve
Maria Howard Tsoris, Hørve
Sandra Melanie With, Hørve
Line Aagesen, Hørve

Vallekilde Kirke 7. maj kl. 9.30

Magnus Bach, Hørve
Mads Ancher Christiansen, Vallekilde
Casper Cyril Risegaard Hansen, Hørve
Nickolas Hilden Holm, Hørve
Hjalte Hans Højmark Jensen, Vallekilde
Mads Friis Nielsen, Nykøbing Sj.
Jesse Skov Refsgaard, Hørve

Vallekilde Kirke 7. maj 2017 kl. 11.00

Kathrine Thorning Jensen, Hørve
Oliver Jonas Jensen, Hørve
Gabriella Freja Loberg Jørgensen, Hørve
Jessica Schmidt Jørgensen, Hørve
Jasper Ramskov Kring, Nykøbing Sj.
Louise Møller Kristensen, Vallekilde
Ella Agnethe Kirk Wandall, Vallekilde
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GØR EN VERDEN TIL FORSKEL!
Søndag den 12. marts inviteres du med ud og samle ind til verdens fattigste
Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for
mennesker, der intet har i dag. Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:
Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt
25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe
30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned

Der er formiddagsgudstjeneste kl. 9.00 i Hørve Kirke søndag den 12. marts
og der uddeles indsamlingsbøsser og ruter i våbenhuset kl. 10.00 / indsamlingsbøsserne retur senest
kl.14.00. Vi har fået 20 elever til 10 ruter efter aftale med Odsherred efterskole.
Kontakt menighedsrådsformand Inge-Lise Christensen Tlf: 20 43 91 54 | Mail: Ingehe@privat.dk

PÅSKE…

Skærtorsdag 13. april kl. 17.00
Efter gudstjenesten i Vallekilde Kirke er der dejlig suppe og brød i Præstegården.
Alle er velkommen, og vi slutter med et par forårssange og en kop kaffe.

Påskedag 16. april i Hørve Kirke kl. 09.45 • Påskedugen
Inden gudstjenesten byder vi på en kop kaffe og en bolle i Tårnrummet fra kl. 9.45.
Hørve kirke har fået en ny ganske særlig løber “Påskedugen”, der bliver rullet ud i kirkens midtergang
til Langfredag, Påskedag og 2. påskedag. Påskedugen er en 22 meter lang oplevelsesvej. I billeder og
symboler fortæller Påskedugen hele påskens forløb fra Palmesøndag til Skærtorsdag videre over Langfredag gennem lørdag og frem til Påskedag. Kom hen i kirken og prøv at gå den vej som Jesus gik!
Brug dine øjne godt. Gå påskedugen langsomt. Gå på opdagelse. Stop op og fordyb dig i de mange
detaljer, der til sammen giver en helhedsoplevelse af påskens forløb og betydning. Man behøver ingen
særlige forkundskaber for at gå Påskedugen, kun nysgerrighed. Kom forbi Hørve Kirke i påskeugen
og oplev det selv! Læs mere på www.konfirmandcenter.dk.

FORÅRSSANGAFTEN

Torsdag den 27. april kl. 19.00
Vi indbyder til sangaften i Medborgerhuset.
Vi synger sange fra højskolesangbogen og andre
udvalgte sange, ved klaveret sidder vores organist
Daniel Abildgaard. I pausen kaffe og kage.
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“et syngende jeg”
I starten af februar holdt Iben Krogsdal foredrag
ved en sogne- og konfirmandforældreaften i
Vallekilde Præstegård.
Det blev en vedkommende og spændende
aften, hvor vi blev taget langt med ind i Ibens
salmeværksted. Iben fortalte om sin salmedigtning – med inspiration i både nye og ældre salmer
og om de menneskelige møder, der gemmer sig
bag alle hendes salmer. En unik salmeaften med
“et syngende jeg” der var helt moderne, når
den vil være erfaringsnær. Det er vigtigt, at der
er nogen, der tager livtag med det at leve i
vores tid og forsøger at finde sin egen stemme
og hjælpe os andre med at finde vores røst i det
hele, så det også kan blive til fælles – meningsbærende salmesang for os i dag.
“Hvad vi ved om kristendom, er sunget ind i os?”,
spørger f.eks. fhv. formand for Ny Carlsbergfondet og Glyptoteket, Hans Edvard NørregaardNielsen, der kalder sig for salmebogskristen.
Fra rytmen i vuggesangen, Halfdan Rasmussens
ABC, til hvad vi ved om folk og fædreland i
gennem højskolesangbog og salmebog – og
hvad vi ved om det at være menneske. Om at
stå i den vesterlandske tradition fra Paulus,
Augustin, til Luther – det er alt sammen sunget
ind i os som salmer og poesi med deres bibelske
baggrund i den gammeltestamentlige salme.
Og herudaf vokser den moderne jeg-bevidsthed, der ønsker at holdes fast af et “du” og
belyses af den oplyste 3. part. Dvs. at hvad vi
egentlig ved og har tilegnet os om jul og påske
og pinse, er sunget ind i os. Hvad vi ved om os selv,
er sunget ind i os – for at stille det på spidsen!

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal og organist
Daniel Abildgaard i Vallekilde Præstegård.

I år fejrer vi 500-året for den lutherske reformation. I forhold til den lutherske menighedssang,
der er karakteristisk for vores kirke og gudstjeneste, har Iben Krogsdal til reformationsåret
nydigtet alle Luthersalmer i en samling, der
udkom i efteråret 2016 med titlen: “Vor Gud du
mærker vores sorg”. Hvad var der på spil for
Luther, og hvad er der på spil for os i dag?
I Iben Krogsdals gendigtning af Luthers salme:
“Nu fryde sig hver kristenmand” (DDS nr. 487)
(mel. Lasse Lundeskov) – lyder det i første og
sidste vers:
Nu jubler det i sind og krop / og børn og mænd
og kvinder!/ For nu er verden stået op/ til sol der
påskeskinner!/ Og alt er ligesom første gang!/
Den første jul!/ Den første sang!/ Det første kys
i verden.
Det ånder frit! Nu kom der liv/ i gamle sørgekroppe/ og dagen synger stille: bliv/ så vi må le
og hoppe/ hvert menneske med krop og hud/
kan ånde lettet op og ud / og løbe ud i dagen.

/Jens Kirk

Ods- og Skippinge Provsti indbyder lørdag 4. marts
kl. 14-17 til ”Kirkefilm” i Vig Bio: “A SERIOUS MAN”
Tilmelding til Odsherred Provsti på tlf. 59 91 90 06 eller
mail: aas@km.dk senest 2. marts. Det koster kr. 50,for film, kaffe & kage samt foredrag bagefter.
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Til kalenderen…
Pia Fris Laneth

STRIKKEDAMER
Strikkedamerne mødes onsdag den 29. marts,
26. april og 31. maj fra kl. 14.00-16.30 i Præstegårdens mødelokale. Strikkedamerne har i
efteråret 2016 produceret:
Børnetøj: 5 par strømper, 6 huer, 17 bluser/veste
og 5 barnevognstæpper. Voksentøj: 18 par
strømper, 7 par pulsvarmere/vanter, 12 halstørklæder, 36 huer, 1 sjal og 1 vest. 5 store tæpper
og 6 knæplaider/børnetæpper.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 9. marts kl. 19
Torsdag den 6. april kl. 19
Torsdag den 18. maj kl. 19
Alle menighedsrådsmøder er i Præstegården.

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 30. marts v/Jens Kirk
Torsdag den 27. april v/Janne Sulkjær
Torsdag den 18. maj v/Jens Kirk

Kirkefrokost søndag 19. marts kl. 12.00
Efter gudstjenesten kl. 10.30 i Vallekilde Kirke
indbydes alle til kirkefrokost i præstegården.
Her vil Michael Kindlev fortælle om sin hverdag
som ansat i Kongehuset. Han vil bl.a. fortælle om
en sommerdag på Dannebrog, Dronningens frokostopdækning og Prins Henriks seler. Samme dag
vil der blive givet en kort orientering fra menighedsrådet om tanker og tiltag omkring kirkerne.

Vinterens Læsekreds
Tirsdag 14. og tirsdag 28. marts fortsætter læsekredsen med Steen Steensen Blicher-noveller.
Det foregår i Præstegårdens mødelokale fra
kl. 19.00 – ca. 22.00.
Alle er velkomne.
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Roskilde Domkirkes orgel v/KonfirmandEvent i nyt lys

MINIKONFIRMANDAFSLUTNING
Onsdag 22. marts i Vallekilde Kirke kl. 17.00
Årets minikonfirmander slutter med en
”SPAGHETTIGUDSTJENESTE”. Under gudstjenesten (der er i børnehøjde) – opfører børnene en
fortælling om ”Mio, Pappa og klovnene”.
Efter gudstjenesten inviteres alle til middag i
Præstegården, hvor vi spiser spaghetti og hygger
os. Der vil blive uddelt diplomer til minikonfirmanderne. Alle forældre, søskende, bedsteforældre – ja alle der har lyst til at deltage i en
festlig gudstjeneste – er hjertelig velkomne!

Kommende arrangementer:
• 2. pinsedag (5. juni) på Esterhøj, fællesgudstjeneste med kirkerne i det gamle Odsherred
• Sommerfest i Præstegården den 18. juni
• Sogneturen går i år til Møn den 13. august
• Vi får besøg af en gammel Skippinge/Vallekilde
dreng: Skuespiller Nicolaj Kopernikus har lovet
at finde et hul i sin kalender for at besøge os i
Præstegården. Vi håber, at det bliver en aften i
for- eller eftersommeren, hvor han vil komme
og fortælle om sit liv både ved radio og TV og
ved film og teater. Vi håber også, at der dukker
nogle gamle venner og skolekammerater op
denne aften.
• Luther festgudstjeneste 29. oktober med
efterfølgende frokost.

Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27
MARTS 2017
D. 8. ”Mennesker og oplevelser gennem mit liv”
v/ Hanne Sandø
D. 15. ”På nåden i Guds hjerte” v/ Hanus Poulsen
D. 22. UV-video: Ezekiel 1 v/ Ole Andersen
D. 29. UV-video: Ezekiel 2 v/ Ole Andersen
APRIL 2017
D. 5. ”Grund til lov og tak” v/ Anders Enevoldsen
D. 19. UV-video: Ezekiel 3 v/ Ole Andersen
D. 26. CAFÉAFTEN
MAJ 2017
D. 3.
Møde v/Lars Hvam
D. 10. ”Peter og Jesus” v/ Kurt Kristensen
D. 17. ”Peter og Jesus i billeder”
v/ Bodil Dam Madsen
D. 31. UV-video: Ezekiel 4 v/ Ole Andersen
JUNI 2017
D. 07. ”Hvordan blev det til en sejr?”
v/ Niels Jørgen Fogh
D. 14. CAFÉAFTEN
D. 23. SCT. HANS AFTEN hos Anne og Niels
Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus kl. 19,
Vallekildevej 13, 4534 Hørve.
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.
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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Gudstjenesteliste
MARTS, APRIL & MAJ 2017

MARTS 2017

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

05.03
12.03
19.03
22.03
26.03

Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK (Kirkefrokost)
Kl. 17.00 Spagettigudstjeneste JK
Ingen
Korskirken kl. 10.00 (Kirkebyt)

Kl. 10.30 JK
Kl. 9.00 NA (FKN Indsamling)
Ingen
Ingen
Ingen
Korskirken kl. 10.00 (Kirkebyt)

Ingen
Kl. 10.30 HB
Kl. 17.00 JK (Suppe i Mødesalen)
Ingen
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen

Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK – Påskedugen
Kl. 10.30 JK – Påskedugen
Kl. 10.30 JK – Påskedugen
Kl. 10.00 Konfirmation JK

Kl. 9.30 og 11.00 Konfirmation JK
Kl. 10.30 JK
Ingen
10.30 JK
Ingen
Henviser til Grevinge kl. 10.00
Ingen

Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen
Henviser til Grevinge kl. 10.00
Kl. 9.00 NA

10.30 JK
Fællesgudstj. på Esterhøj kl 11
Ingen
Kl. 14.00 Sommerfest JK

Fællesgudstj. på Esterhøj kl. 11
10.30 JK
Ingen

(1. søndag i fasten)
(2. søndag i fasten)
(3. søndag i fasten)
(Onsdag)
(Midfaste)

APRIL 2017
02.04
09.04
13.04
14.04
16.04
17.04
23.04
30.04

(Mariæ bebudelse)
(Palmesøndag)
(Skærtorsdag)
(Langfredag)
(Påskedag)
(2. påskedag)
(1. søndag efter påske)
(2. søndag efter påske)

MAJ 2017
07.05
12.05
14.05
21.05
25.05

(3. søndag efter påske)
(Bededag)
(4. søndag efter påske)
(5. søndag efter påske)
(Kristi Himmelfart)

28.05 (6. søndag efter påske)

JUNI 2017
04.06
05.06
11.06
18.06

(Pinsedag)
(2. Pinsedag)
(Trinitatis)
(1. søndag efter Trinitatis)

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.

