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Luther Salmesang og Swahilimesse
Med Luthers reformation af gudstjenesten
kom menighedens salmesang i centrum.
Mennesker skulle svare Guds tale til menne-
sker i salmer, derfor fik musikken, salmen
og sangen en vigtig plads i den evangelisk-
lutherske kirke.

Luther skrev selv salmer, og fra ham til i dag
har vi haft en rig salmetradition, som hele
tiden fornyes. Vi praler ubeskedent med at
have verdens bedste salmebog! I Roskilde stifts
mange provstier bla. hos os i Odsherred får vi
til august besøg af en ung luthersk kirkes
musiktradition fra Østafrika.

To tanzanianske kirkemusikere Jenitha Abela
Kamelis og Amos Rugalema Kahesi gæster
Hørve kirke fredag den 11. august kl. 19.30
sammen med verdensmusikerne Betty og
Peter Arendt og familie. Jenitha har kompone-
ret en swahili messe – en tanzaniansk luthersk
messe, som vi skal høre satser fra.

Ligesom vi har vor nordiske folketone inden
for den europæiske musiktradition, har den
afrikanske kirke også sit helt eget levende
musikalske udtryk. Kom og oplev denne
enestående aften i provstiet.
Læs mere om koncerten inde i bladet (side 3).

Jens Kirk, Sognepræst
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Ord fra formanden…

Den danske sommer er over os, alting blomstrer
og gror og vi har haft et travlt forår med bl.a.
besøg af Pia Friis Laneth som fortalte meget
levende om ægteskabet mellem Luther og Kata-
rina, ophængningen af det flotte vægtæppe
som Hanne Løcke har vævet, afslutning for
minikonfirmander hvor ca. 60 personer spiste
spaghetti og kødsauce i Præstegården.

Vinterens læsekreds er afsluttet og i næste
kirkeblad, vil vi løfte sløret for det vi skal læse
og tale om i næste sæson. Ja, vi i menigheds-
rådet syntes selv, at vi har haft et forår med
tilbud til alle aldre.

Med hensyn til kirkens kommunikation “til alle
aldre” så udbygger vi hjemmesiden med face-
book, så vi også via facebook kan komme med
tilbud om babysalmesang, tilbud til minikonfir-
mander og til de store konfirmander m.m.

I vinter kom en dame forbi med et altertæppe,
som var blevet fjernet fra Vallekilde Kirke, da
den blev renoveret i 1970. Tæppet, der er bro-
deret af lokale kvinder – bl.a. pastor Jørgensens
hustru – har en meget flot hvid due i midten.
Da tæppet blev taget væk, var en del af tæppet
angrebet af råd. Det stykke blev dengang fjernet
og resten af tæppet har ligget tørt og godt, og
har ikke lidt overlast. Menighedsrådet arbejder
på at få restaureret en lille del af tæppet, så det
kan hænges op i tårnrummet i Vallekilde Kirke.

Nu arbejder vi på efterårets mange arrange-
menter, og budget 2018 skal også på plads før vi
kan holde sommerferie. Vallekilde og Hørve er
nogle levende byer, og kirkerne støtter op om
alt det lokale – så mød og i ”Bøgelunden” til
sommersjov og ved Geopark i Vallekilde.
Se videre i bladet. Menighedsrådet ønsker jer
alle en god sommer!

Menighedsrådsformand Inge-Lise Christensen

Gud ånder i kornet,
kornetten og hornet,
i orgel, harmonika, sax og obo,
i elskovens højder,
i hyrdernes fløjter
i os, når vi synger de mindste til ro

Gud ånder i nakken,
i sangen og snakken
om Jesus, der går på den sorteste sø,
i næsten, der kalder,
i kornet, der falder
i jorden, og bliver til liv ved at dø.

Vi takker for kornet
kornetten og hornet,
for orgel, harmonika, sax og obo,
for ånd og for unger,
for mad imod hunger,
for engle, der synger os alle til ro.
Hans Anker Jørgensen

DEADLINE
for indsendelse af artikler og billeder

til næste kirkeblad: 21. august 2017
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Lutherjubilæum med Swahilimesse
i Stift og Provsti: Fredag 11. august kl. 19.30 i Hørve Kirke
Betty og Peter Arendt (organist i Haslev, der står
bag koncertbesøget fra Tanzania), fortæller at
den Lutherske gudstjeneste, er så meget andet
end den traditionelle danske højmesse.
Gudstjenesten er først og sidst formet af den
kultur, den skal virke i, og derfor er der forskel
på, om den finder sted i Danmark eller i Tanzania.
Swahilimessen, som vi får smagsprøver fra i
Hørve Kirke består af i alt 13 korsatser – skrevet
af Jenitha Abela Kameli, der selv dirigerer og
synger. På trommer akkompagnerer den talent-
fulde trommespiller Amos Rugalema Kahesi.
Tanzanianerne kommer fra den Lutherske kirke
ELTC, hvor vores Provstivolontør Jonas var i
efteråret 2016. Vi samlede ind til sidste år
gennem Danmisions Fremtidsbørn. Altså et
genbesøg til Ods og Skippinge Provsti.

KONCERTEN er arrangeret af Provstikommissionen
for Ydre mission. Udover stykker fra swahilimessen
vil der også være folkelige sange på stamme-
sprogene kizinza og kihaya, sange om fattige
fiskerfamiliers hverdag i det nordvestlige Tanza-
nia, om at være kvinde, om sygdomme (AIDS)
og om kærlighed. Der vil også blive et par
fællessange, oversat fra swahili til dansk, at
synge med på for alle sangglade i Odsherred.
(Der er ikke entre, men mulighed for at give et
bidrag ved koncerten til indsamling til tanzani-
ansk kirkemusik).

Der bydes på kirkekaffe og mandazi’er i tårn-
rummet. Mandazi er nærmest en nationalret for
Swahili-folket. Alle er velkomne!

Velkommen til konfirmand-indskrivning i Hørve
Kirke. Vi mødes til en kort aftensang i kirken og
derefter er der indskrivning og en kop kaffe, the
og sodavand i kirkens tårnrum, hvor vi kan hilse
på hinanden. Konfirmandundervisningen starter
op i Vallekilde konfirmandstue tirsdag den 29.
august efter skole. HUSK dåbs- eller navneattest
medbringes i kopi den 14. juni.

Dato til konfirmand-kalenderen:
Konfirmand & Forældreaften – torsdag 7. sept.
kl. 19.00 - 21.00. “Bibelen Live” med skuespiller
Klaus Højgaard Laursen, som reciterer og
genfortæller Markus-evangeliet Live. Der vil
være pause med forfriskninger undervejs.

Amos & Jenitha m.fl. Jenitha Abela Kameli

KONFIRMANDINDSKRIVNING ONSDAG 14. JUNI KL. 17-18
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PINSE & SOMMERSJOV

2. PINSEDAG PÅ ESTERHØJ
Der afholdes traditionen tro friluftsgudstjeneste
på Esterhøj 2. Pinsedag, mandag den 5.juni
kl. 11.00. Gudstjenesten afholdes under medvir-
ken af præster og kirkepersonale fra Vallekilde
Kirke, Hørve Kirke, Korskirken, Grevinge Kirke
og Fårevejle Kirke samt Asnæs Kirke.
Alle er velkomne!

NB: Medbring tæppe/stole/mad. Vi spiser den medbragte
mad sammen. I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjene-
sten i Asnæs Kirke kl. 11.15

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDEN
Efter gudstjenesten søndag den 18. juni kl. 14.00
i Vallekilde Kirke mødes vi til sommerfest i
Præstegården, og efter kaffe, kringle og lag-
kage i præstegårdshaven – vil Fredagskoret
under ledelse af Annelies van der Meer under-
holde. (I tilfælde af dårligt vejr indendørs.)

SOMMERSJOV I BØGELUNDEN
Søndag den 25. juni starter “Sommersjov i
Bøgelunden”. Det er sognekirkerne, der arran-
gerer den første søndag. Fra kl. 14.00 vil
Winnie Jensen og Daniel Abildgaard under-
holde med Kaj Normann Andersen’s sange.
Efter den lille koncert synger vi fælles fra
Højskole Sangbogen – og der er kaffe, safte-
vand og kage ved et bord på pladsen.

GEOPARK, LØRDAG 29. JULI
Fra kl. 13.00 til 16.00 er der åben by i Vallekilde
og Vallekilde Kirke er åben. Her vil Hans Jørgen
Møllegaard hver halve og hele time fortælle
om kirkens historie. Døren til tårnet vil være
åben og man kan – på eget ansvar – gå op i
tårnet og nyde udsigten. I præstegårdens
mødelokaler er der også åbent; her fortælles
om maleren Johan Lundbye, der malede en del
omkring Hankehøj. Nogle af hans værker vil
være udstillet i kopi. Er der nogen, der vi vise
deres store interesse (maleri, strik eller andet)
er I meget velkomne til at komme med en lille
udstilling – det skal dog aftales i god tid. Der
vil være kaffe på kanden og Lutherlagkage.

Babysalmesang i Hørve Kirke
Vi fortsætter med en ny sæson, der starter op
tirsdag 12. september kl. 10.00 i Hørve Kirke og
8 tirsdage frem (minus uge 42 gr. efterårsferie).
Babysalmesang er en fantastisk livsbekræf-
tende og musikalsk oplevelse sammen med dit
barn. Vi mødes tirsdage fra kl. 10 til ca. 11.30
Alle forældre med børn i alderen 0-12 måneder
er velkomne. Vi synger ca. 45 minutter, hvor-
efter der er hyggeligt samvær med kaffe/the
og frugt. Underviser er musiklærer, kirke- og
kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen.

Tilmelding sker hos kirkesekretær Anne-Grethe
Jensen, der træffes på tlf. 59 64 01 39 onsdag
og fredag fra kl. 10.30-14.30 eller på mail;
agje@km.dk eller ved fremmøde første gang.
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Efter gudstjenesten kl. 9.00 i Hørve Kirke kører
vi mod Møn, hvor vi bl.a. skal besøge Fanefjord
Kirke med de mange smukke kalkmalerier af
Elmelunderne, Samlermuseet ”Thorsvang” og
Middelalder Haven ved Stege Kirke.

Undervejs spiser vi frokost og inden hjemturen
drikker vi kaffe. Programmet er ikke endeligt
fastlagt, men når tiden nærmer sig, vil det være
at finde på kirkens hjemmeside.

Tilmelding
Tilmelding til Inge-Lise Christensen på telefon
20 43 91 54 eller mail; ingehe@privat.dk

Pris for turen er kr. 200,- som betales i bussen.
Turen er for sognets beboere, men udensogns
kan skrives op og komme med hvis der er plads.

SOGNETUR TIL MØN 13. AUGUST
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Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Vi mødes onsdag 30. aug. og ons. 27. sept. fra kl.
14.00-16.30 i Præstegårdens mødelokale.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag 8. juni kl. 19
Torsdag 17. august kl. 19
Torsdag 14. september kl. 19.
Alle møder er i Præstegårdens lokaler.

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag 29. juni v/ Janne Sulkjær
Torsdag 31. august v/ Jens Kirk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
ONSDAG 6. SEPT. KL. 14.00: I Præstegårdens
lokaler vil Inga og Jytte vil fortælle om første
gang de mødtes i skolen og hvordan de stadig
mødes til fælles aktiviteter i Vallekilde og Hørve.

SØNDAG 10. SEPT. KL. 10.30: Høstgudstjeneste
med efterflg. frokost i Præstegården. Vi får besøg
af tidl. undervisningsdirektør, folketingsmedlem,
forfatter m.m. Asger Baunsbak Jensen. Han vil
fortælle om sit liv, der begyndte den 15. april
1932 på Nørup Mark ved Regstrup.

LØRDAG 23. SEPT. KL. 11: “Kravlegudstjenste” for
de mindste i Hørve Kirke v/ Gitte K. Nielsen og
Karin Wandall.

SØNDAG 29. OKT. KL. 10.30: Luther Festgudstje-
neste med efterfølgende frokost. Til denne fest-
dag har vi indbudt Hans Anker Jørgensen og han
vil hjælpe os med at plante et “Luther træ” på
Vallekilde kirkegård og et æbletræ i præstegårds-
haven. Se det endelige program i næste kirkeblad.

TORSDAG 2. NOV. “Syng Dansk aften”.

ONS. 29. NOV. KL. 19.30: Julekoncert med “Det
Rytmiske Kor” fra Nykøbing Sj. i Hørve Kirke.

PROVSTIINDSAMLING
For hundredevis af børn i Centralafrika er “det at
komme i skole” enten en stor udfordring eller en
total umulighed. Den centralafrikanske befolk-
ning har de senere år lidt under borgerkrig, og
der er fare for, at en hel generation er tabt på
gulvet, fordi de er blevet nægtet retten til at
lære at læse og skrive.

Tæt på halvdelen af befolkningen er under 18 år,
kun hver tredje over 15 år kan læse, og manglen
på lærere, undervisningsredskaber og skolebyg-
ninger er stor.

Mission Afrika har derfor åbnet fem nye skoler i
landsbyer i den vestlige del af landet, og vi håber
næste år at kunne åbne endnu fem. Skolerne
drives i samarbejde med forældrene, som meget
gerne vil sende deres børn i skole, men indtil nu
ikke har haft mulighed for det. Uddannelsen er
vejen til et bedre liv, og mindre end 200 kroner
kan holde et barn i skole i et helt år.

Derfor har vi brug for din hjælp!
Folkekirkens Mission i Ods- og Skippinge Provsti
har i år valgt, at det indsamlede beløb skal gå til
at støtte Mission Afrikas arbejde med at sende
børn i skole i Centralafrika. Den lokale indsam-
ling løber fra Kristi Himmelfartsdag 25. maj til
31. december 2017. Beløb kan indsættes på
provstiets indsamlingskonto 0537-0000499013.



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

JUNI 2017

07. ”Hvordan blev det til en sejr?”
v/ Niels Jørgen Fogh

14. CAFÉ AFTEN:
Stud. Mette Nielsen har tilbragt 6 uger på
Lesbos og mødt mennensker, hvis historier
må fortælles! – “Lesbos – det pressen ikke ser”

23. Kl. 18.00: SCT. HANS FEST på Vejlebyvej 10,
Hørve. Båltale v/ Per Lundsteen

JULI 2017

13. – 25.
Bibelcamping på Odsherreds Efterskole.
25 års jubilæum fejres. Se særskilt program.

AUGUST 2017

16. Kurt Kristensen: “Jeg tror på Gud Fader”
23. Kurt Kristensen: “Jeg tror på Jesus Kristus”
30. Kurt Kristensen: “Jeg tror på Helligånden”

Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus
kl. 19.00, Vallekildevej 13, 4534 Hørve

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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JUNI 2017 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE

04.06 (Pinsedag) Kl. 10.30 JK Ingen
05.06 (2. Pinsedag Fællesgudstjeneste på Esterhøj Fællesgudstjeneste på Esterhøj
11.06 (Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
18.06 (1. søndag efter Trinitatis) Kl. 14.00 JK (Fest i Præstegårdshaven) Ingen
25.06 (2. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK

JULI 2017

02.07 (3. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
09.07 4. søndag efter Trinitatis) Kl. 9.00 JK Ingen
16.07 (5. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen
23.07 (6. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 9.00 NN
30.07 (7. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 NA

AUGUST 2017

06.08 ( 8. søndag efter Trinitatis) Kl. 9.00 NA Ingen
13.08 ( 9. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 09.00 JK (Sognetur)
20.08 (10. søndag efter Trinitatis) Kl 10.30 KW Ingen
27.08 (11. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK

SEPTEMBER 2017

03.09 (12. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
10.09 (13. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Høstgudstjeneste Ingen

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
MARTS, APRIL & MAJ 2017


