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KREATIVT VÆRKSTED

KONFIRMATIONER

KIRKEFROKOST

BABYSALMESANG

Påskeblomst
Danmark er måske det eneste land i verden som har påskeliljen som et opstandelsessymbol.
Når det er blevet sådan skyldes det Grundtvigs digt om Påskeliljen, som fik melodi af Carl Nielsen
1910 og blev populær ved en række synge-arrangementer i Det Kongelige Teater.
Mange blev så glade for “påskeliljens prædiken”, at den kom med i den danske salmebog i en
forkortet udgave og er nu en af de fineste skatte i salmebogen DDS nr. 236:

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

1 Kor 15,12-20
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935.

God påske!
Sognepræst Jens Kirk
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Ord fra formanden…
Dette er smukke digt er skrevet af Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat (1934-2018)

En dag, måske en dag – vil lykken atter vende
og smile til os, give os vor første fryd tilbage.
Kom – jeg skal finde kilder, der risler mindre spage,
Langt friskere, langt rigere på kærtegn mod din hud.
Pinje og eg skal knejse, og roser springer ud –
Vi skaber skønne haver, som når til verdens ende.

Ja et digt, der siger os så meget – Ære Være Prins Henrik.

Dagene længes og solen får magt. Menigheds-
rådet har i vinterens løb støttet op omkring
babysalmesang, minikonfirmander, de store
konfirmander, og i diakoniudvalget arbejdes der
i øjeblikket med at få overblik over hvad der er
behov for. Hvad kan sognene tilbyde forskellige
grupper som ensomme mennesker i sorg og
ældre. Det handler også om arrangementer i
præstegården og i Hørve Kirkes tårnrum.
Dette er ikke helt så lige til, fordi en indsats skal
gøres over lang tid, og vi skal finde mennesker
og økonomi til at løfte opgaverne.

Har du idéer eller ønsker til ”hvad vi skal bruge
krudt på” er du meget velkommen til at
kontakte menighedsrådet.

I de næste kirkeblade og på hjemmesiden vil vi
komme med en opfølgning. Under kommende
arrangementer kan I se hvad der er i vente hen
over sommeren.

Inge-Lise Christensen, formand.

HUSK at vi kan mødes på nettet
www.vallekildehoervekirker.dk
Her kan I finde alle informationer omkring
kirkerne – her ligger fotos fra afholdte
arrangementer og info om kommende.
I kan også møde os på Facebook.

DEADLINE
for indsendelse af artikler og billeder

til næste kirkeblad: 20. maj 2018
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BABYSALMESANG
Forældre og babyer samles til babysalmesang i
Hørve kirke. I foråret er der 4 datoer tilbage:
8/3, 22/3, 5/4 og 12/4 kl. 10-ca.11.30 hvor du og
dit barn (0-12-mdr.) kan være med, hvis I har lyst
til at opleve salmesang, remser, dans og bevæ-
gelse, der stimulerer musikalitet og sanser.
Underviser er musiklærer og kirke-kulturmedar-
bejder Gitte K. Nielsen (tlf. 23 70 18 86).
Vi synger ca. 45 min hvorefter der er hyggeligt
samvær med vand/varme drikke og frugt.

Kravlegudstjeneste
lørdag 3. marts kl. 11 i Hørve Kirke
Kravlegudstjenesten er tilrettelagt af sogne-
præst Karin Wandall og musiklærer Gitte K.
Nielsen. En gudstjeneste primært for børn i
alderen 0-5 år. Forældre, ældre søskende,
bedsteforældre og andre interesserede er også
velkomne. 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 i denne særlige gudstjeneste,
der varer en halv times tid.
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KREATIVT VÆRKSTED OP TIL PÅSKE

Kreativt værksted i Vallekilde Præstegård
torsdag 15. marts kl. 14-16.30
Kom og lav påskepynt til kirkerne – og klip dit
eget gækkebrev til en ven. Vi har forskellige
materialer at arbejde med… men du må også
gerne tage dine egne kreative skabeloner og
materialer med. Kom med godt humør og
måske en god idé eller to. Der bliver kaffe-
pause med saft, frugt og boller. Kreationerne
fra værksteder vil pynte i kirkerne i påskeugen.

KIRKEFROKOST
Søndag 18. marts i Præstegården med
spændende billedfortælling;
“Tre generationer på rejse i Sydindien”
Efter gudstjenesten i Vallekilde Kirke kl. 10.30
er der frokost ca. kl. 12. Når vi har nydt maden
fortæller præstefamilien fra deres rejse i Syd-
indien med morfar og børnebørn til kokos-
palmernes land. Menighedsrådet vil også kort
orientere om deres tanker og projekter om-
kring menighedsrådets arbejde.

Spaghettigudstjeneste og afslutning for
minikonfirmander i Vallekilde Kirke
onsdag 21. marts kl. 17.00
Som optakt til Palmesøndag og påske medvirker
minikonfirmanderne med æseloptog og sang i
Vallekilde Kirke. Alle er hjertelig velkommen til
at støtte op omkring børnene ved en guds-
tjeneste for alle generationer. Efterfølgende er
der aftensmad i Vallekilde præstegård – og
diplomer til minikonfirmander som afslutning
på deres forløb. Kom og vær med til en festlig
optakt til påske!

PÅSKEN bliver
fejret i vores kirker:

Palmesøndag er der
Højmesse i Hørve Kirke kl. 10.30
Skærtorsdag spiser vi suppe sammen efter
gudstjenesten i Hørve Kirke kl. 17.00
Langfredag er der ekstra musik ved gudstjene-
sten i Vallekilde – bemærk tidspunktet kl. 9.30!
Påskedag bydes der på morgenkaffe i Hørve
kirkes tårnrum kl. 9.45. Vi bærer påskeliljer ind
som start på gudstjenesten kl. 10.30.

Minikonfirmander 2018
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Kirkens konfirmander samles i foråret til under-
visning på temadage: 23. januar havde vi besøg
af Danmissions Konfirmandaktion og en ung
global fortæller fra kirken i Cambodia.
Mr. Johnny fortalte om sin barndom, der ikke
var let. I dag leder han sin egen skole for
udsatte børn og fortæller om sit møde med
kristendommen for danske konfirmander.
8. februar var vi til konfirmand Event 2018 i
Roskilde Domkirke.

Torsdag 1. marts kl. 8.30 til 14.00
Konfirmanderne fra Vallekilde-Hørve og Gre-
vinge mødes igen. Denne dag i Grevinge Kirke
og konfirmandstue fra morgen til eftermiddag.
Konfirmand-forældre kontakter hinanden for
samkørsel! Gennem sang, musik, kreativitet og
fortælling – vil konfirmanderne sammen spore
sig ind på indholdet i den kommende påske-
højtids begivenheder og dage.

Tirsdag 3. april kl. 14.30 - 16.00
Efter påske er der eftermiddagstimer i Valle-
kilde konfirmandstue.

Tirsdag 10. april kl. 14.30 - 16.30
Afrunding i konfirmandstuen og generalprøver
i kirkerne kl. 14.30-16.30.

KONFIRMATIONER 2018

VALLEKILDE KIRKE 15. APRIL KL. 10.00
Lucca Borre Uhrenfeldt Andersen, Vallekilde
Amanda Lili Ejlersen, Hørve
Caroline Tander Lindquist, Hørve
Thilde Vallentin Madsen, Føllenslev

HØRVE KIRKE 22. APRIL KL. 10.00
Daniel Bechmnn, Vallekilde
Zandra Lykke Ziegler Carlstedt, Hørve
Mathias Rokbøl Fleron, Hørve
Throels Daniel Hansen, Hørve
Benjamin Flecks Jannsen, Hørve
Amalie Lundgren Jensen, Fårevejle
Katrine Sigrid Jensen, Hørve
Emilie Flecks Jørgensen, Hørve
Lucas Møller Karlsen, Hørve
Laura Klixbüll Lip, Hørve
Andreas Kian Hansen Madsen, Hørve
Karina IllemannMohr, Hørve
Amanda Nielsen, Hørve

Konfirmandindskrivning - til 2019
Søndag den 17. juni kl. 14.00
Konfirmandindskrivning inden skoleferien (til
konfirmation 2019) sker i forbindelse med
deltagelse i gudstjenesten i Vallekilde Kirke
den 17. juni kl. 14.00 og efterfølgende
SOMMERFEST i Præstegården med indskriv-
ning. Ved gudstjenesten får vi besøg af Teater-
tasken, hvor en skuespiller levendegør en
bibelfortælling. En anderledes måde at opleve
bibelen på. Ved sommerfesten er der opvisning
ved Folkedanserne fra Fårevejle.

Notér allerede nu datoen i kalenderen.
Vi glæder os til at feste sammen.

FOR KONFIRMANDER & SOMMERFEST



Til kalenderen…
Kirkebyt søndag 4. marts
Den årlige tradition hvor sognekirkerne får
besøg af Valgmenigheden er søndag 4. marts i
Hørve Kirke. Efter gudstjenesten indbydes til
hyggeligt samvær i tårnrummet. 28. okt. er
sognekirkerne på genbesøg i Korskirken.

Læsekredsen “STORM P”
Årets emne er Robert Storm Petersen og vi
mødes i Præstegården 6. og 20 marts kl. 19.00.
Sammen læser og diskuterer vi hans noveller
og tegninger. Det er Hans Jørgen Møllegaard
der er tovholder disse aftner.

STRIKKEDAMER
Vi mødes onsdag den 28. marts – onsdag den
25. april og onsdag den 30. maj fra kl. 14.00 til
16.30 i Præstegårdens Mødelokale. Har du lyst
at være med, så mød bare op eller ring til
Marianne Møllegaard på tlf. 59 65 75 17 eller
mail: al17moe@gmail.com. Vi strikker til
Kirkens Korshær og nu også til Mødrehjælpen i
Holbæk.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 8. marts kl. 19.00
Torsdag den 12. april kl. 19.00
Torsdag den 17. maj kl. 19.00
Møderne er Præstegårdens Mødesal

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 22. marts • Janne Sulkjær
Torsdag den 26. april • Jens Kirk
Torsdag den 31. maj • Janne Sulkjær

Kommende arrangementer
Søndag den 19. august Sognetur (Skælskør)
Lørdag den 1. september kl. 14.00
Johan Th. Lundbyes 200 års fødselsdag.
Arrangement i Præstegården.
Søndag den 16. september kl. 14.00
Høstgudstjeneste i Hørve Kirke og efterflg.
arrangement i medborgerhuset.

Ods-Skippinge Provstis indsamlingsprojekt
2018 går til Danmissions Fremtidsbørn
Vores fælles indsamling i provstiets kirker løber
fra Kristi Himmelfarts dag og året ud. I 2018
har vi valgt at støtte Danmissions Fremtidsbørn.
Danmission hjælper fattige og udsatte børn til
en bedre fremtid. Vi giver børn og unge ud-
dannelse, og vi ruster dem til at blive aktive
medborgere, så de kan kæmpe for deres rettig-
heder i lokalsamfundet og hjælpe andre.

Du kan støtte Fremtidsbørn ved at indbetale et
beløb via netbank til provstiets indsamlings-
konto: 0537-0000499013 i Dragsholm Sparekasse.
Du kan også støtte med beløb i kirkebøssen
ved gudstjenester, når der annonceres indsam-
ling til Danmissions Fremtidsbørn.
Derudover har Danmission MobilePay til
Fremtidsbørn: 41 99 93 41 (valgfrit beløb)
eller SMS ”Håb” til 1245 (og støt med 100 kr.)

Fællesmøde om Fremtidsbørn
26. sept. kl. 19.30 i Grevinge konfirmandstue.
Provstikomitéen for ydre Mission står bag den
fælles indsamling i vores provsti. Målet er DKK
25.000. Formand: Karin Wandall, tlf. 60599512.
Læs meget mere på www.fremtidsbørn.dk
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Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27

FEBRUAR
ONS 28.02 Sangaften v/ Asbjørn Hansen, Svinninge

MARTS
ONS 07.03 Romerbrevet 12 “Min hverdag”

v/ Leif Andersen (på video)
ONS 14.03 “Et liv i Bøn” v/ Henrik Boje Jensen
ONS 21.03 “Lennarts strøtanker”

v/ Lennart Grønkjær-Davidsen

APRIL
ONS 04.04 “Jeg kender dine gerninger” – bebrej-

delser eller trøst v/ Hanus Poulsen
ONS 11.04 “Sandheden tro i kærlighed”

v/ Villy Sørensen (på video)
ONS 18.04 “Jeg tørster efter den levende Gud”

v/ Anders Enevoldsen

ONS 25.04 MISSIONSFEST i Slagelse Missionshus:
Kl. 17.30 Spisning
Kl. 19.00 Besøg af Berit og Mehret-Ab,
missionær i Mekane Yesus kirken Etiopen

MAJ
ONS 02.05 “Kan tro flytte bjerge?”

v/ Helle Pedersen
ONS 16.05 “Pinsegaven til dig” v/ Kurt Kristensen
ONS 23.05 Sangaften v/ Niels Nielsen
ONS 30.05 “Tur ud i det grønne”

kl. 19.00 kaffe hos Marianne og Bent

Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus,
Vallekildevej 13, hvor ikke andet er angivet.

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



MARTS 2018 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
03.03 (Lørdag) Ingen Kl. 11.00 KW (Kravlegudstj.)
04.03 (3. søndag i fasten) Ingen Kl. 10.30 JK
11.03 (Midfaste) Kl. 10.30 JK Ingen
18.03 (Mariæ Bebudelse) Kl. 10.30 JK (Kirkefrokost) Ingen
25.03 (Palmesøndag) Ingen Kl. 10.30 JK
29.03 (Skærtorsdag) Ingen Kl. 17.00 JK (Suppe)
30.03 (Langfredag) Kl. 09.30 JK Ingen

APRIL 2018
01.04 (Påskedag) Ingen Kl. 10.30 JK
02.04 (2. Påskedag) Kl. 10.30 KW Ingen
08.04 (1. søndag efter Påske) Ingen Kl. 10.30 NN
15.04 (2. søndag efter Påske) Kl. 10.00 JK KONFIRMATION Ingen
22.04 (3. søndag efter Påske) Ingen Kl. 10.00 JK KONFIRMATION
27.04 (St. Bededag) Kl. 10.30 JK Ingen
29.04 (4. søndag efter Påske) Ingen Kl. 10.30 JK

MAJ 2018
06.05 (5. søndag efter Påske) Kl. 10.30 JK Ingen
10.05 (Kristi Himmelfatsdag) Ingen Kl. 10.30 JK
13.05 (6. søndag efter Påske) Ingen Kl. 09.00 NN
20.05 (Pinsedag) Kl. 10.30 JK Ingen
21.05 (2. Pinsedag) Se hjemmeside Se hjemmeside
27.05 (Trinitatis) Ingen Kl. 09.00 KW

JUNI 2018
03.06 (1. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen
10.06 (2. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK

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 2018


