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Den grønne gren
På reformationsdagen plantede konfirmander
og kirkefolk et paradisæbletræ på Vallekilde
kirkegård. Et træ med håb for fremtiden.
På spørgsmålet om, hvad Luther ville gøre, hvis
jorden gik under i morgen. Svarede han:
“Jeg vil plante et træ i dag”.
Naturtræ er et dejligt håndværks-materiale.
Tidligere blev der lavet husflid i de lange mørke
vinteraftener i flammernes skær. Brugsgenstande kunne fx blive et kærestebrev i træ.
Et manglebræt kunstfærdigt udskåret og
bemalet med initialer og årstal til den udkårne.
En gave af tid og kærlighed i forhåbning.
Til jul bringer vi det grønne træ ind i stuen og i
kirken. Juletræet der skal samle os igen i år og
fortælle for os, at Gud en gang for alle har sat
os på den stedsegrønne gren – håbets gren!

Det skete julenat med det barn, der forandrede
verden nu og for al tid. Med gamle og nye
salmevers kan vi synge om “begynderjord”
og “fødselsglæde”.
Jens Kirk, Sognepræst

Lovet være du, Jesus Krist!
At du menneske vorden est,
født af en jomfru ren og skær
glædelig hilst af Himlens hær,
O, Gud ske lov!
Martin Luther 1523, DDS 108

Derfor står vi i glædens dør
julestemte! I fødselshumør!
Her er vi på begynderjord!
Livet er kort – men himlen stor
Tak milde Gud!
Iben Krogsdal 2016, vers 6 i
“Tak for lyset i verden Gud”

Ord fra formanden…
Ja, så er det atter tid til at vende kalenderbladet og se hvad 2018 bringer. 2017 er snart gået,
foran os ligger højtiderne og et helt ubrugt år.
I menighedsrådet ser vi tilbage på et år med nye
tiltag. Babysalmesang, kravlegudstjeneste, minikonfirmander m.m. Her har børnene været i
centrum. Efter de første år med den nye skolestruktur har vi efterhånden fundet os tilrette
med, at konfirmanderne skal undervises efter
skoletid. Samarbejdet med foreningslivet og
medborgerhuset i Hørve og Vallekilde har fundet
en god gænge, som vi håber alle har udbytte af.
Da det siddende menighedsråd startede, valgte
vi at oprette et diakoniudvalg – det er nu i gang
og her vil vi nok se lidt tiltag. De nye medborgere
og vore medborgere, der sidder på Bakkegården
er der, hvor der i første omgang vil være fokus.
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I september var der valg til Ods- og Skippinge
provsti. Ved dette valg kom jeg ind i provstiet
og jeg håber, at jeg dér kan arbejde for sognene
i den sydlige del, ja for alle 13 sogne i provstiet.
Der venter en spændende periode – i det
kommende forår skal der vælges ny provst,
da provst Niels Arnberg går på pension ved
årsskiftet 2017-18 efter 30 år på posten.
Præsterne og menighedsrådene i det gamle
Dragsholm har i en del år afholdt friluftsgudstjeneste på Esterhøj 2. pinsedag. For mange er
der et tilgængeligheds problem. Så det er
besluttet, at vi finder et andet offentligt sted i
området. Dette projekt vil blive omtalt i næste
kirkeblad.

DEADLINE

lleder
af artikler og bi
for indsendelse
2018
ar
nu
ja
lad: 22.
til næste kirkeb

I 2017 har vi fejret 500 året for Reformationen,
der har været foredrag om Luther, Luther lagkage
mm. Den 29. oktober 2017 blev der plantet et
æbletræ på Vallekilde kirkegård og et æbletræ i
præstegårdshaven – vi håber disse træer vil
bære frugt langt ud i fremtiden.
Ved mødet den 9. november blev der genvalg til
alle poster, så menighedsrådet fortsætter med
de samme poster i det nye kirkeår.
I 2018 vil vi i menighedsrådet arbejde på at få
bedre belysning på Vallekilde kirkegård og der
vil blive udskriftet noget hæk på Hørve kirkegård.
Ud over disse arbejder vil vi sammen med vores
præstepar forsøge at få en reformationsdør til
Hørve Kirke. Kunstværket, der er skabt af den
kendte kunstner Hein Heinesen, skal sidde på en
ny indgangsdør til Hørve Kirke. Der er fremsendt
tegninger og beskrivelse til stiftet, og hvis og
når de godkender det, starter vi på at skaffe
midler via fonde til dette projekt.
Menighedsrådet ønsker jer alle
en god jul og et godt nytår

HUSK at vi også kan mødes på nettet…
Hans-Jørgen Møllegaard og Tom Trædmark gør
et stort arbejde med, at hjemmesiden hele tiden
er opdateret. På www.vallekildehoervekirker.dk
kan du finde alle informationer omkring kirkerne;
her ligger fotos fra afholdte arrangementer og
info om kommende. Du kan også møde os på
Facebook.
Inge-Lise Christensen, formand.

JULEHYGGE
VALLEKILDE JUL
MED JULETRÆSFEST I VALLEKILDE
PRÆSTEGÅRD 2. DEC. KL. 14.00
Juletræsfest med fortælling, sangleg og knas.
Alle er velkommen til en god gammeldags juletræsfest i Vallekilde præstegård med dans omkring træet. Nissemor fortæller julehistorie og
Elan leder sangleg for børn og voksne. Der er
også mulighed for at klippe julepynt og nyde en
æbleskive og julegodter.

JUL I HØRVE
SØNDAG 3. DECEMBER KL. 10.30
Vi starter i Hørve Kirke med en festlig adventsfamiliegudstjeneste. Konfirmanderne medvirker
med sang og læsninger. Efter gudstjenesten går
vi i fakkeloptog til stationen, hvor juletræet
tændes. Efterfølgende er der aktiviteter i biblioteket, Medborgerhuset og Bøgelunden.
Konfirmanderne sælger lys og engle til fordel
for Fremtidsbørn. Se fælles opslag i byen.

JULESANG-EFTERMIDDAG
SØNDAG 3. DECEMBER KL. 14-15
Sang-eftermiddag i Medborgerhuset. Daniel
Abildgaard slår takten an til de dejlige sange.

“JUL FOR DE MINDSTE” I HØRVE
DagplejeJul 12. december kl 9.30
BørnehaveJul 13. december kl. 9.30
Skoleafslutning 20.december kl. 13.00
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LÆSEKREDS & BABYSALMESANG
Læsekredsen

Babysalmesang

Traditionen tro holder vi igen læsekreds i Vallekilde Præstegårdssal i februar og marts måned
2018. Deltagelse i læsekredsen kræver ingen
særlige forudsætninger; du skal blot medbringe et åbent sind, godt humør og ikke være
bange for at give din mening tilkende. Ingens
meninger eller synspunkter er vigtigere eller
mere rigtige end andres!

Vi starter vinter/forårssæson i Tårnrummet i
Hørve Kirke på følgende torsdage: 18. og 25.
januar, 1. og 8. februar, 8. og 22 marts samt
5. og 12. april – alle gange fra kl. 10.-11.30.
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.
Tilmelding til kontoret; onsdage og fredage kl.
11.00 –14.30 på tlf. 59 64 01 39 eller mail
agje@km.dk eller til Gitte på tlf. 23 70 18 86.

Vi har valgt at gøre Storm P. – Robert Storm
Petersen – til genstand for læsekredsen. Vi vil
både læse nogle af hans historier, se på hans
finurlige tegninger og diskutere hans syn på
den verden, vi er en del af, både når det drejer
sig om ”næsten” og os selv. Har Storm P. også
et kristent budskab? Hvad er det, der stadig
gør, at han har noget at sige os næsten 70 år
efter sin død?
Vores netop afgåede provst, Niels Arnberg, der
har en passion for Storm P., har lovet at komme
med et oplæg tirsdag den 6. februar 2018.
Materiale – fotokopier af tekster mv. – vil blive
udleveret første gang vi mødes.

Sæt kryds i kalenderen
Tirsdag den 6. og 20. februar samt 6. og 20.
marts 2018, hvor vi mødes fra kl. 19.00 til ca.
22.00. Der vil som altid være kaffe og kage i
pausen. Kom og vær med – alle er velkomne!
Hans Jøren Møllegaard.
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Kravlegudstjeneste i Hørve kirke
Lørdag den 3. marts kl. 11
Gudstjeneste for børn i alderen 0-5 år. Forældre,
ældre søskende, bedsteforældre og andre
interesserede er også meget velkommen!
Kravlegudstjenesten 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.

Konfirmandudflugt til
Ckristiansborg i Kbh. 2017

Forårets konfirmationsforberedelse
I foråret har konfirmanderne i Vallekilde-Hørve
temadage og udflugt. Tirsdag den 23. januar:
Vi mødes til temadag kl. 08.30-14.00 med
“Konfirmand Aktions” globale fortæller fra
Cambodja og gæsteunderviser Jakob Svendsen.
Dagen er fælles med konfirmander fra Grevinge
og foregår i Vallekilde konfirmandstue.
Torsdag den 8. februar: Fælles eftermiddag &
aftentur med turbus for konfirmander fra
Grevinge og Vallekilde-Hørve til Roskilde
Domkirkes konfirmand-event.

Torsdag den 1. marts: Påske-temadag kl. 08.3014.00 fælles med konfirmander fra Grevinge i
Grevinge Kirke og konfirmandstue.
Der arrangeres samkørsel til Grevinge.
Tirsdag den 3. april: Konfirmandtimer efter
skole fra kl. 14.30 til 16.00 i Vallekilde konfirmandstue. Tirsdag den 10. april: Kl. 14.30 til
16.30: Fælles afslutning i konfirmandstuen og
generalprøver til konfirmation i Vallekilde og
Hørve kirker.

MINIKONFIRMANDER I HØRVE KIRKE 2018
Elever i 3. klasse, der bor i Vallekilde-Hørve
Sogn inviteres til at være MINIKONFIRMAND’er
8 gange i perioden fra januar og indtil påskeferien. Lørdag den 20. januar mødes vi første
gang til en festlig indskrivning i forbindelse
med børnegudstjeneste kl. 11.00 i Hørve Kirke.
Datoerne er:
20/1, 31/1, 7/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3 og 21/3.

Tilmelding til MINIKONFIRMAND
Karin Wandall (Ring/sms 60 59 95 12 eller send
en mail: kkw@km.dk.) eller til Anne Nielsen
(ring/sms 28 85 92 27) – gerne inden den 5/1.
Oplys altid: Barnets navn, skole og klasse +
forældres navn og kontakt tlf. og e-mail.
Vi glæder os så meget til MINIKONFIRMANDER!
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Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Vi mødes onsdag den 31. januar og onsdag den
28. februar 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 el. mail: al17moe@gmail.com
Strikkedamerne forsyner nu også Mødrehjælpen
i Holbæk med børnetøj og i efteråret 2017 har
de leveret til Kirkens Korshær: 4 store tæpper,
4 mindre tæpper, 11 halstørklæder, 85 huer,
1 par vanter, 1 par pulsvarmere, 28 par strømper, 7 sweaters og 1 vest. Mødrehjælpen har
fået: 16 børnebluser, 1 barnehalstørklæde, 1
par strømper og 3 små hæklede tæpper.

FASTELAVNFEST & FAMILIEGUDSTJENESTE
11. februar kl. 13.30 i Vallekilde Kirke
Oplev bibelfortælling, sang og musik, der sætter
farver på din søndag. Kom udklædt eller lige
som du er. 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.

FORÅRSSANGAFTEN I MEDBORGERHUSET
Torsdag 1. marts kl. 19.00
Vi synger udvalgte sange og nye salmer. Efter
pausen synger vi ønsker fra Højskolesangbogen.
Har du et specielt ønske til en sang, så kontakt
os og vi prøver vi at finde tekst og noder.
Måske har du lyst til at fortælle om dit sangvalg. Kaffe og kage koster kr. 20,-

FANGEKORET FRA VRIDSLØSELILLE
Søndag 25. februar kl. 14.00 i Hørve Kirke

Kommende menighedsrådsmøder
Første menighedsrådsmøde i 2018 er sat til
torsdag den 18. januar kl. 19. De efterfølgende
mødedatoer vil være at læse på tavlerne ved
kirkerne. Møderne er kl. 19.00 i Præstegårdens
Mødesal.

Louise Adrian startede i 2004 FANGEKORET i
det daværende Vridsløselille-fængsel. Mange
af fangerne der sang i koret imens de var indsat, har ønsket at fortsætte efter deres løsladelse,
så nu består koret af nuværende og tidligere
fanger. Koret synger en blanding af covernumre og egne sange. Disney-klassikeren
”Pocahonta” hitter i øjeblikket, men sangerne
er selv med til at beslutte, hvad der skal synges
til hver enkel koncert. De skriver selv teksterne
og Louise Adrian sætter musik til. Enkelte af
fangerne står frem og fortæller om den sang
de har skrevet og hvorfor de er havnet, der hvor
de er. Denne koncert har været undervejs i 3 år
– så vi håber at rigtigt mange vil komme og
opleve dette specielle kor.

Kommende aktiviteter:
Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 21.12 • Jens Kirk
Torsdag den 25.01 • Janne Sulkær
Torsdag den 22.02 • Jens Kirk
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15.03. Kreativt værksted i Præstegårdens
Mødesal (Påskepynt til kirkerne)
08.03. Kirkefrokost. Karin og Jens fortæller om
deres tur til Indien. Menighedsrådet vil kort
orientere om deres tanker og projekter.
17.06 Sommerfest i Præstegården. Fårevejle
folkedansere kommer på besøg.

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

Kontakt…
1. december Adventsfest med spisning kl. 18.00
Krybbespil og Luciaoptog ved
børneklubben
9. januar

Andagt i Fårevejle Kirke

10. januar

Alliance Bedeuge i Fårevejle
Frimenighed, Tuborgvej 2, Fårevejle

11. januar

Alliance Bedeuge i Hørve Missionshus

17. januar

Karin Wandall: Danmission –
Besøg i Arcotkirken i Indien gennem
3 generationer

24. januar

Harry Dahlgaard: “Et budskab”

31. januar

Leif Andersen: “Forholdet til min næste”
(videomøde)

7. februar

Generalforsamling med spisning kl.
18.00

21. februar Leif Andersen: “Helligåndens gerning/
håbet” (videomøde)
28. februar Asbjørn Hansen: Sangaften

Møderne holdes i Hørve Missionshus,
Vallekildevej 13, kl. 19.00, hvor intet andet er anført.
Alle er velkomne!

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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Gudstjenesteliste
DECEMBER, JANUAR & FEBRUAR 2018

DECEMBER 2017

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

03.12 (1. søndag i Advent)
10.12 (2. søndag i Advent)
17.12 (3. søndag i Advent)
24.12 (Juleaften)
25.12 (Juledag)
26.12 (2. juledag)
31.12 (Julesøndag)

Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 09.00 JK (X-mas carols)
Kl. 14.00 JK
Kl. 10.30 JK
Ingen
Henvisning Grevinge kl. 10.00

Kl. 10.30 KW (Konfirmandgudstj.)
Ingen
Ingen
Kl. 15.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK
Henvisning Grevinge kl. 10.00

Kl. 16.00 JK
Ingen
Kl. 14.00 KBN
Ingen
Kl. 10.30 KW

Ingen
Kl. 09.00 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen

Ingen
Kl. 13.30 KW (Familiegudstj.)
Ingen
Kl. 10.30 JK

Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 09.00 HB
Ingen

Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 10.30 JK (Kirkefrokost)

Kl. 11.00 KW (Kravlegudstj)
Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen

JANUAR 2018
01.01 (Nytårsdag)
07.01 (1. søn. efter Helligtrekonger)
14.01 (2. søn. efter Helligtrekonger)
21.01 (Sidste søn.e.Helligtrekonger)
28.01 (Septuagesima)

FEBRUAR 2018
04.02 (Seksagesima)
11.02 (Fastelavn)
18.02 (1. søndag i fasten)
25.02 (2. søndag i fasten)

MARTS 2018
03.03 (Lørdag)
04.03 (3. søndag i fasten)
11.03 (Midfaste)
18.03 (Mariæ Bebudelse)

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.

