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59. årgang

KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE

HØSTGUDSTJENESTE
& FOREDRAG

BIBELEN LIVE

BØRNEMUSIKFESTVAL

KIRKEMUSIKFESTVAL

LUTHER FESTGUDSTJ.

SYNG DANSK AFTEN

Høsten er kommet i hus…
Vi fejrer høstgudstjeneste i Vallekilde Kirke søndag 10. sept. kl. 10.30
Kirken vil være pyntet i efterårets farver. Efter gudstjenesten er alle
velkommen til kirkefrokost og foredrag i præstegården.

FOREDRAG MED ASGER BAUNSBAK-JENSEN
Menighedsrådet har inviteret tidl. undervisningsdirektør og folketings-
medlem, forfatter m.m. Asger Baunsbak-Jensen. For nogle måneder
siden udgav han bogen ”Annas store lille verden”, om sin mor og
barndomshjemmet i Nr. Jernløse. Moderen er født i Torslunde og blev
døbt, konfirmeret og gift i Kundby kirke og havde familie i Vallekilde-
Hørve. Baunsbak vil berette om sin mor og hendes tid og dermed også
give en skildring af egnen fra Nr. Jernløse til Kundby i 1930’rne.
Hvordan oplevede han sin barndom og ungdom?

Velkommen til et spændende foredrag!
Jens Kirk, Sognepræst
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Ord fra formanden…

Dette er et uddrag af sangen ”Sommerens ø”
som var en af de fællessange, der blev sunget
ved arrangementet ”Sommer i Bøgelunden”.
Ja, vi siger farvel til sommeren og tager imod
efterårets komme. I sommerferieperioden har
Anders Willemoes Andersen været afløser på
kirkegårdene. Han er gået ind som en naturlig
del af kirkebetjeningen.
En kreds af damer har strikket (og strikker stadig)
dåbsklude – små servietter med meget fine
mønstre, disse klude vil fra nu af blive brugt ved
alle barnedåb i kirkerne. Alle dåbsbørnene vil få
den med hjem som et ekstra minde om dagen.

Menighedsrådet takker de damer som er så
flittige med strikkepindene og håber at dåbs-
familierne vil tage godt imod denne lille hilsen.
Nu er det tid til at de kommende konfirmander
skal starte, og vi glæder os til at møde dem.
I foråret havde vi babysalmesang og det indbyder
vi til igen her i efteråret. Et par eftermiddags-
møder er der også planlagt, vi skal have høst-
gudstjeneste, koncert mm. Menighedsrådet
ønsker jer alle et dejligt efterår!
Menighedsrådsformand Inge-Lise Christensen

DEADLINE
for indsendelse a

f artikler og bille
der

til næste kirkebla
d: 20. november 2017

1. Hvergang en sommer igen kommer dragende,
dvælende, farende hen,
er det som komman i dybet af dagene
hjem til sin hjemegn igen.

4. Her er man hjemme, hvor stormen og vindene,
solen og skyerne går,
midt i det ”nu”, som er selve den rindende
tråd mellem aldre og år.

7. Tavse, mens druehyld løfter mod rummene,
sommerens glødende bær,
glider vi ind i den syngende summende,
susende sommer og ”er”.

Piet Hein
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ERINDRINGSEFTERMIDDAG
Onsdag 6. september. kl. 14.00 i Vallekilde
Præstegård. To gamle skolekammerater Inga
Juul og Jytte Jensen udveksler minder fra en
svunden tid i Vallekilde og Hørve – dengang det
var sommer, når det var sommer, og der var sne
om vinteren. De to humørfyldte damer har rigtigt
meget at fortælle. Der vil være kaffe og kage.

BIBELEN LIVE I MØDESALEN
Torsdag 7. september fra kl. 19-21 konfirmand-
forældre- og sogneaften for konfirmander,
deres forældre og andre interesserede. Denne
aften får vi besøg af skuespiller Klaus Højgard
Laursen, der reciterer og genfortæller fra
Markusevangeliet. Der bliver kaffepause under-
vejs og mulighed for at hilse på hinanden samt
information om årets konfirmandforløb.
Aftenen bliver en helt ny måde at opleve
evangeliet på. I dag er man vant til, at bibel-
tekster er noget, man læser eller får læst højt.
Fra begyndelsen var det sjældent sådan. Da blev
ordene oftest genfortalt mundtligt. Dette for-
søger Klaus at vække til live medMarkus Live!

BØRNEMUSIKFESTIVAL
Lørdag 9. september kl. 11.00 i Hørve Kirke
I forbindelse med arrangementer i Bøgelunden
er der børnemusikfestival. Stine Michael vil i ord
og musik fortælle Selma Lagerløfs fortælling om
den lille fugl ”Rødhalsen” der måtte så meget
igennem for at vinde sine røde brystfjer tilbage.
Der vil være en forfriskning før man går videre
til Bøgelunden.

HØSTGUDSTENESTE & FOREDRAG
Søndag 10. september kl. 10.30 Vallekilde Kirke
Se omtalen på forsiden af kirkebladet.

KRAVLEGUDSTJENESTE
Lørdag 23. september kl. 11.00 i Hørve Kirke
Kravlegudstjeneste er for børn i alderen 0-5 år.
Forældre, ældre søskende, bedsteforældre og
andre interesserede er også velkomne! Kravle-
grudstjenesten er bygget op om salmer, sange,
sansestimulering og aktiviteter samt bøn og en
bibelhistorie fortalt på de smås præmisser.
Der må kravles, mærkes og opleves med alle
sanser til denne særlige gudstjeneste, der varer
en halv times tid.

FÆLLESMØDE i Asmindrup 28. sept. kl. 19.30
Maria Hahr fra Mission Afrika vil fortælle om
projektet ”Skolegang i Centralafrika” ved et
fællesmøde i Provstiet 28. sept. 2017 kl. 19.30 i
Nørre Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49.
Støt Ods- og Skippinge provstis indsamlings-
projekt 2017 via netbank til konto:
0537-0000499013.

BABYSALMESANG
Opstart tirsdag 12. sept. kl. 10-11.15 i Hørve Kirke. Babysalmesang
er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen
med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang,
remser, dans og bevægelse. Selv om babyerne 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. Underviser er musiklærer

Gitte K. Nielsen og forløbet strækker sig over 8 gange.
Tilmelding til Anne Grethe Jensen på tlf. 59 64 01 39. Kirke-
kontoret har åbent onsdag og fredag ml. 11.00 og 14.30.
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KIRKE, MUSIK & FESTGUDSTJENESTE
5 ÅRS DÅBSJUBILÆUM
Søndag 07. oktober kl 11 i Hørve Kirke
Alle børn, der er døbt for 5 år siden i Valle-
kilde-Hørve kirker – inviteres til at deltage
sammen med forældre, faddere, familie og
andre til en festlig dåbsgudstjeneste, hvor vi
sammen med menigheden vil fejre børnenes
dåbsjubilæum. Vi skal skal også se et barn blive
døbt. Der bliver sendt invitationer ud med
posten, så se efter brev i postkassen med dit
navn på i slutningen af september.

Der uddeles en lille jubilæumsgave ved guds-
tjenesten til børn der bliver tilmeldt – men alle
er selvfølgelig velkomne på dagen. Tema for
gudstjenesten: “Træer, hænder og den lille,
hvide, lange kjole – kender du den?”

EFTERMIDDAGSMØDE
Onsdag 4. oktober kl. 14.00. Hør om Kirkens
Korshærs omfattende arbejde. Projektleder
Annemette Nyfor de projekter de arbejder
med. Hun vil også fortælle om hvordan alle de
ting vores flittige strikkedamer leverer til dem
finder anvendelse hos de medborgere de
hjælper. Alle er velkomne – i pausen vil der
være kaffe og kage til kr. 20,-

KIRKEMUSIKFESTIVAL
Søndag 15. oktober kl. 19 er der kirkemusik-
festival-koncert i Hørve Kirke hvor Odsherreds
kammerkor under ledelse af Bjørn Monberg
synger til musik af Vivaldi. Vi vil ligeledes synge
nogle fælles efterårssalmer. Efter koncerten vil
der være en lille forfriskning i Tårnrummet.

I ugerne 41 og 42 er der KIRKEMUSIKFESTIVAL
i næsten alle provstiets kirker – se program i
dagspressen eller på kirkernes hjemmeside.

LUTHER FESTGUDSTJENESTE
Søndag 29. oktober kl. 10.30 er der festguds-
tjeneste i Vallekilde Kirke og sammenkomst i
mødelokalet i anledning af 500-året for refor-
mationen. Til denne dag har vi indbudt Hans
Anker Jørgensen som sammen med sogne-
præst Jens Kirk vil hjælpe os med at plante et
”Luther træ” på Vallekilde kirkegård, og et
æbletræ på græsplænen i præstegårdshaven.
Efterfølgende vil der være sandwich i Møde-
salen og orientering om et kunstprojekt med
en “Luther dør” til Hørve Kirke.

SYNG DANSK AFTEN
Torsdag 2. november kl.19.00 i Medborgerhuset
i Hørve. Denne aften synger vi udvalgte danske
sange og nye salmer. Efter pausen synger vi
ønsker fra Højskolesangbogen – der er nok
nogen, der har specielle ønsker til en sang,
noget de knytter til en bestemt begivenhed.
Kontakt os, så prøver vi at finde tekst og noder,
og vi håber så, at man vil fortælle hvorfor det
netop er denne sang! Det er Daniel Abildgaard
og Inge-Lise der knytter denne aften sammen.
Kaffe og kage vil denne aften koste kr. 20,-.
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Kirkebyt med Korskirken
Den 12. november kl. 10.30 i Hørve Kirke er der
”kirkebyt”– Sognekirkerne indbyder til besøg
fra Valgmenigheden og efter gudstjenesten er
der hyggeligt samvær i Tårnrummet.

JULEKONCERT

Onsdag 29. november kl. 19.30 julekoncert i
Hørve Kirke med ”Det rytmiske Kor” fra
Nykøbing Sj. under ledelse af Timon Müller.
Koret vil få os i julestemning og vi skal også
denne aften synge nogle fælles julesalmer.
Efter koncerten er alle velkomne til et lille
glas i Tårnrummet.

ADVENT I HØRVE OG VALLEKILDE
1. søndag i Advent: 3. dec. kl. 10.30 er der
konfirmand-familiegudstjeneste i Hørve Kirke.

Kommende arrangementer
I forbindelse med “Jul i Vallekilde” – vil der
være et hyggeligt julearrangement i Præste-
gården.

I starten af det nye år kommer Hans Peter Tams
og fortæller om den skrækkelige flugt han og
hans søskende gjorde under 2. verdenskrig.
”Mindernes dæmoner” – fra erindringsbogen
om et barns oplevelser af krigen i Tyskland og
Polen, skrevet af nødvendighed for at fortælle
i stedet for at fortrænge minderne!

Lørdag 20. januar 2018 gudstjeneste for de nye
minikonfirmander (3. klasse skolebørn) i Hørve
Kirke kl. 11 som opstart til Minikonfirmander.
Første undevisning bliver onsdag 24. januar
kl. 14.30 i kirken.

Fangekoret fra Vridsløselille
Søndag 25. februar kl. 14.00 koncert med
fangekoret fra Vridsløselille.

I februar og marts er der læsekreds over 4
onsdag aftner. Mere om alt dette i næste
kirkeblad…

Stemningsbillede fra koncerten med tanzaniansk kirkemusik.
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Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Vi mødes onsdag den 27. september,
den 25. oktober og 29. november fra kl. 14.00-
16.30 i Præstegårdens Mødelokale. Har du lyst
til at være med, så mød bare op eller ring til
Marianne Møllegaard på tlf. 59 65 75 17.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 14. september kl. 19.00
Torsdag den 12. oktober kl. 19.00
Torsdag den 9. november kl. 19.00
Alle møder er i Præstegårdens lokaler.

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 28. september • Janne Sulkjær
Torsdag den 26 oktober • Jens Kirk
Torsdag den 30 november • Janne Sulkjær

PROVSTI-INDSAMLING
For hundredevis af børn i Centralafrika er “det
at komme i skole” enten en stor udfordring
eller en total umulighed. Den centralafrikanske
befolkning har de senere år lidt under borger-
krig, 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 skolebygninger – 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 Prov-
sti 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
indsamling løber frem til 31. december 2017.
Beløb kan indsættes på provstiets indsamlings-
konto 0537-0000499013.

Kom til Fællesmødet i Nr. Asmindrup den
28. september – læs mere på side 3.
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Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27

6/9 Jesu sidste bøn I (Johs. 17)
v/ Henrik Nymann Eriksen (på video)

12/9 Storkredsmøde i Jyderup Missionshus,
Drivsåtsvej 35, 4450 Jyderup
Taler: Samuel Leth Larsen
Emne ukendt, men Gud vil “vækste os”
også denne aften

20/9 “Med hjerte for søens folk”
v/ Jørgen Erik Larsen

27/9 Jesu sidste bøn II (Johs 17)
v/ Henrik Nymann Eriksen (på video)

4/10 HØSTFEST
v/ Simon Sørensen

11/10 Kina missionærer/diakoni
v/ Ann Skov Sørensen

25/10 Et budskab
v/ Leif Kjøller Rasmussen

1/11 SANGAFTEN
v/ Bent Nielsen

8/11 Mennesket på vej fra? … til?
v/ Kai Lund

15/11 Filmaften: “Stengrunden”
Filmen er skabt over Bo Giertz’ bog af
samme navn.

22/11 Eli og hans Sønner (1. Sam. 1-3)
v/ Mikkel Vigilius (på video)

1/12 ADVENTSFEST KL. 18
Vi glæder os sammen til…

Møderne holdes normalt kl. 19 i Hørve Missionshus,
Vallekildevej 13. 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

7
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SEPTEMBER 2017 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE

03.09 (12. søn.e.Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
10.09 (13. søn.e.Trinitatis) Kl. 10.30 JK (Høstgudstjeneste) Ingen
17.09 (14. søn.e.Trinitatis) Ingen Kl. 09.00 NA
23.09 (Lørdag) Ingen Kl. 11.00 KW (Kravlegudstjeneste)
24.09 (15. søn.e.Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen

OKTOBER 2017
01.10 (16. søn.e.Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
07.10 (Lørdag) Ingen Kl. 11.00 KW (Dåbsjubilæum)
08.10 (17. søn.e.Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen
15.10 (18. søn.e.Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 KW
22.10 (19. søn.e.Trinitatis) Kl. 09.00 NA Ingen
29.10 (20. søn.e.Trinitatis) Kl. 10.30 JK (Reformationsdagen) Ingen

NOVEMBER 2017
05.11 (Alle Helgen) Kl. 14.00 JK (Kirkekaffe) Kl. 10.30 JK (Kirkekaffe)
12.11 (22. søn.e.Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK (Kirkebyt/Valgmenighed)
19.11 (23. søn.e.Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen
26.11 (Sidste søn. i kirkeåret) Ingen Kl. 10.30 JK

DECEMBER 2017
03.12 (1. søndag i Advent) Ingen Kl. 10.30 KW (Konfirmandgudstj.)
10.12 (2. søndag i Advent) Kl. 10.30 JK Ingen
17.12 (3. søndag i Advent) Kl. 09.00 JK 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
SEPTEMBER, OKTOBER & NOVEMBER 2017
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