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Geopark festival i Odsherred
I en “Lille afhandling om kunst”, siger Johan Thomas Lundbye:

“Man see Rembrandts magiske belysninger,
Landskaberne eller Fremstillingerne af det
huuslige Liv og man vil indrømme den er elskelig
Poesi. Seer jeg Billedet af en sådan ærbar
Borgerkone i sin nette, ziirlige, kydske Dragt, da
har jeg tit fundet en Fromhed i et saadant Hoved,
der skjøndt på en heel anden Maade end hos
Italienerne, var istand til at vække religiøse
Forestillinger, istand til i hele det blotte Hoved
at tegne hele den gode Moders, den kjærlige
Ægtefælles Liv.

– Og er ikke Livet rigt på Stof til saadanne
Billeder, finde vi det ikke (med aabne Øjne) lige
for vor Fod, og, tit har jeg i det simple dagligdags
Liv og huuslige Gjerning fundet en Høihed, der
har forbauset.

Udmal dem selv en stille Efteraarsdag. Luften er
graa men stille saa man hører Hundene gjøe
langt borte i en fjern Landsby, see der Bonden
gaa i Plougfuren – hør hans Tilraab til Hestene –
og for mig idetmindste har en saaden Scene altid
havt noget næsten Helligt, dette Samliv mellem
Natur og Mennesker er saa yndigt, saa trøstende
og stort, at den Kunst, der fremstiller det, kan
aldrig i mine Øjne blive smaalig og prosaisk.’

Lundbye bliver mange steder i år fejret på 200
års dagen for hans fødsel. Også hos os i Vallekilde præstegård, hvor maleren kom med sin
pensel og tegnepen.

God sommer!

Præster og kirkefolk i Vallekilde-Hørve
Fortsættes side 2

Selvportræt 1841 (wikipedia)

GEOPARK FESTIVAL TEMAGUDSTJENESTE
Søndag 5. august kl. 10.30
I forbindelse med Geopark festival i Odsherred
holder vi en temagudstjeneste i Vallekilde Kirke
med inddragelse af motiver af maleren Johan
Thomas Lundbye. Guldaldermaleren havde et
særligt forhold til egnen omkring Vallekilde,
med motiver fra Bjergene og Hankehøj. Han
kom ofte i Vallekilde præstegård.

VANDRETUR I LUNDBYES FODSPOR
200-års fødselsdagsarrangement i
Vallekilde
Vi mødes i præstegården med arkitekt Stig
Løcke lørdag 1. september kl. 14.00 for sammen
at gå ud i Lundbyes landskab omkring Vallekilde.
(Se hjemmeside og dagspresse).

Ord fra formanden…
Dejlige Danmark, hør hvor det klinger,
Danmark er dansk, og sproget er vort.
Danmark, på dannebrogsfarvede vinger
bæres dit navn over bølgerne bort.

Dejlige Danmark, høsttiden kommer,
bøgenes bål brænder sommer af by.
Dejlige Danmark, atter en sommer
favner din flammende ungdom på ny.

Dejlige Danmark, her hvor vi lærte
livet at favne ved skov og ved sø,
Dejlige Danmark, her, hvor vort hjerte
en gang skal briste – men aldrig kan dø.
Holger Rasmussen

Johan Thomas Lundbye (f. 1. september 1818
i Kalundborg – d. 26. april 1848 i Bedsted).
(Søg mere på internettet om fejringen i
Kalundborg).
På forsiden af kirkebladet ses:
SJÆLLANDSK LANDSKAB, I BAGGRUNDEN VEJRHØJ.
Marts 1832. Olie på lærred, 40 x 55 cm.
Privateje. Foto: Bruun Rasmussens Auktioner.
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Ja, nu er det sommer i Danmark, vi har nedsat
tempoet efter en vinter med en fuld kalender
– konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang læsekreds m.m. Læsekredsen omhandlede
i år Storm P. – der var stor tilslutning og en god
samtalelyst. I vinteren 2019 tager vi fat på
H.C. Andersen.

I menighedsrådet arbejder vi med næste års
budget og planlægger div. vedligeholdelsesarbejder af kirker og præstegården. Der er jo
altid noget, der skal udbedres ved disse gamle
bygninger. Det gamle altertæppe fra Vallekilde
Kirke, der har været gemt væk på et loft, har
Hanne Løcke nu arbejdet med; den hvide due i
det prydede tæppets midte, er nu blevet til et
vægophæng. Senere på året vil det blive hængt
op i Vallekilde Kirke ved en festgudstjeneste.
Kunstværket af Hein Heinesen som efter planen
skal sidde på en ny indgangsdør i Hørve kirke,
er stadig under planlægning. Pt. er sagen ved
Nationalmuset med positive tilbagemeldinger.
De undersøgelser der arbejdes på nu, er om
døren må gøres en anelse større.
Kristi Himmelfartsdag den 10. maj blev Karin
Bundgaard Nielsen indsat som Provst for Ods
Skippinge Provsti. Vi håber at valget af Karin
som Provst vil komme os alle til glæde og gavn.
Daniel Abildgaard – vores organist – har dannet
en lille musik trio. Vi havde besøg af dem alle
hver for sig i påskedagene. Den 14. august kl.
19.30 giver trioen koncert i Hørve Kirke.
Læs mere på side 5.

SOMMERFEST 17. JUNI KL. 14.00
med folkedansopvisning og sommerhygge
Vi begynder med en anderledes gudstjeneste i
Vallekilde Kirke. Efter gudstjenesten indbydes
alle til hygge, kaffe og kagebord i præstegårdshaven (i dårligt vejr er det indendørs). Eftermiddagen sluttes af med opvisning ved Fårevejle
folkedansere. Alle er hjerteligt velkomne!

KONFIRMANDINDSKRIVNING
SØNDAG 17. JUNI KL. 14.00
Bor du i Vallekilde-Hørve sogn og skal konfirmeres
i foråret 2019, så kom til konfirmandindskrivning.
Vi begynder med en anderledes gudstjeneste
kl.14.00 i Vallekilde Kirke. Her får vi besøg af
TEATERTASKEN, hvor skuespiller Karen Nielsen
levendegør beretningen om Babelstårnet – en
historie om menneskets manglende respekt for
skaberværket. En ny måde at opleve Bibelen på!
(Læs mere på www.teatertasken.dk)
Kom med dine forældre og tag gerne søskende
og bedsteforældre med til en festlig eftermiddag med sommerfest og folkedans.

Menighedsrådet ønsker alle
en god sommer!
Inge-Lise Christensen, formand.

Husk at vi kan mødes på nettet
www.vallekildehoervekirker.dk
Her kan du finde alle informationer omkring
kirkerne, her ligger fotos fra afholdte arrangementer og info om kommende. Du kan også
møde og på Facebook.

DEADLINE

lleder
af artikler og bi
for indsendelse
2018
lad: 20. august
til næste kirkeb

HUSK: Medbring kopi af dåbs- eller navneattest!
Konfirmationer i 2019 i Hørve Kirke er 5. maj
og i Vallekilde Kirke 12. maj. Konfirmationsforberedelsen starter op efter skole den
11. september i Vallekilde konfirmandstue.
(Læs mere på www.vallekildehoervekirker.dk)
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BÅDTUR & SOGNETUR

Bådtur og kirkegang på Nekselø

BÅDTUR TIL NEKSELØ
Søndag 12. august kl. 09.00
GUDSTJENESTE på Nekselø i samarbejde med
sognepræst Henrik G. Olsen.
Vi mødes ved Hørve Kirke kl. 9.00 og tager med
færgen fra Havnsø kl. 09.45. På øen bliver vi
budt velkommen af øboere, der viser vej for jer,
der gerne vil vandre til kirken. Der er også kørelejlighed. Det er gratis at deltage i turen.
Gudstjeneste begynder kl. 11.00 og vi er retur i
Hørve kl.16.45. Ta’ madpakke med og nyd den
på den grønne ø.
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SOGNETUR TIL SORØ KLOSTERKIRKE
OG FROKOST I STØVLET KATRINES HUS
Søndag 19. august kl. 09.00
Efter gudstjenesten i Hørve Kirke kl. 9.00 går
turen til Sorø med afgang fra Hørve Kirke kl.
10.00. Vi kører til Sorø Klosterkirke, og her vil
Hans Jørgen Møllegaard vise rundt og fortælle
om kirken. Efter et besøg i Akademihaven
kører vi til Støvlet Katrines hus og spiser frokost.
Efter en rundtur i området skal vi på sejltur på
Sorø sø, og bagefter går turen hjemad, hvor vi
finder et sted og drikker eftermiddagskaffe.
Forventet hjemkomst til Hørve Kirke kl. ca.
18.30. Beboere i Vallekilde og Hørve har førsteret, kun hvis bussen ikke er fuld, kan udensogns komme med.
Pris for turen er kr. 200,- som betales i bussen.
Tilmelding til Inge-Lise Christensen på mail:
ingehe@privat.dk eller tlf. 20 43 91 54.
Du kan også kontakte kirkekontoret på tlf.
59 64 01 39 ons. og fre. ml. kl. 11.00 - 14.30.

KONCERT, AFTENANDAGT & FÆLLESSPISNING
KLASSISK KONCERT I HØRVE KIRKE
Tirsdag 14. august kl. 19.30

AFTENANDAGT OG FÆLLESSPISNING
Onsdag 29. august kl. 17.00 i Hørve Kirke

Den nystartede trio bestående af Daniel Abildgaard (orgel og klaver), Karin Sauer (sopran)
og Lars Aabo (klarinet) opfører et variabelt
klassisk program med musik af bl.a. Bach,
Fauré, Mozart, Stravinsky og Vaughan Williams.
Koncerten er gratis, og der er en forfriskning
efter koncerten.

Her er en mulighed for fordybelse og tid til at
opleve kirkerummet. En andagt der veksler
mellem sang, musik, bøn og refleksion.
Efter andagten indbyder menighedsrådet til
fællesspisning, sang og hygge i præstegården.
Hvis du ønsker kørelejlighed til præstegården
kontakt kirkekontoret på tlf. 59 64 01 39
onsdage og fredage ml. kl. 11.00 - 14.30.

5

Til kalenderen…

FÆLLESSANG PÅ BAKKEGÅRDEN
Torsdag 9. august kl. 14.00 – 16.00

STRIKKEDAMER

Kirkemusikkerne og 3 fra menighedsrådet
synger og spiller skønne sommersange.
Alle der kan lide at synge, er meget velkomne!

Vi mødes onsdag 29. august fra kl. 14.00 til
16.30 i Præstegårdens Mødelokale. Har du lyst
ar være med, så mød bare op eller ring til
Marianne Møllegaard på tlf. 59 65 75 17 eller
send en mail: mal17moe@gmail.com
Vi strikker til Kirkens Korshær og nu også til
Mødrehjælpen i Holbæk.

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00

I efteråret indbyder vi igen til babysalmesang
på følgende datoer: 13./20./27. september og
4./11./25. oktober samt 1./8. november.
Babysalmesang er en FANTASTISK livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit
barn. Stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Musikken er
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
ml. kl. 10.30 –14.30 på tlf. 59 64 01 39 eller
mail: agje@km.dk

Tordag den 28. juni v/ Jens Kirk
Torsdag den 30. august v/ Janne Sulkjær

Høstgudstjeneste

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 14. juni kl. 19.00
Torsdag den 9. august kl. 19.00
Torsdag den 13. september kl. 19.00
Møderne er i Præstegårdens Mødesal.

SOMMERFEST 17. JUNI KL. 14
med folkedansopvisning og sommerhygge
Vi begynder med en anderledes gudstjeneste i
Vallekilde Kirke. Efter gudstjenesten indbydes
alle til hygge, kaffe og kagebord i præstegårdshaven (i dårligt vejr er det indendørs).
Eftermiddagen sluttes af med opvisning ved
Fårevejle folkedansere.
Alle er hjerteligt velkomne!

SOMMERSANG I BØGELUNDEN
Søndag 1. juli kl. 14.00
Vi indbyder sognekirkerne til sang i Bøgelunden.
Winnie Sharling Jensen og Daniel Abildgaard
har sammensat et program med svenske
sommerviser og sange af H.C. Andersen.
Der vil blive rig lejlighed til at synge med, der
vil være kaffe og saft. Ved dårligt vejr flytter vi
over i Medborgerhuset. Medbring evt. selv en
klapstol. Alle er hjerteligt velkomne!
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Babysalmesang

Søndag 16. september i Hørve Kirke kl. 14.00
– derefter arrangement ved Branddammen
eller Medborgerhuset.

Fællesmøde om www.fremtidsbørn.dk
Torsdag 26. september - fælles møde i Grevinge
præstegård kl. 19.30 om årets indsamling til
Danmissions Fremtidsbørn. Christina KofoedNielsen fra Danmission fortæller hvad indsamlingen kan gøre for fattige børn og unge i
Mellemøsten, Afrika og Asien. Du kan støtte
indsamlingen i Odsherred via netbank til FKM
Ods- og Skippinge Provsti, bankkonto: 0537499013 eller via MobilePay til 41 99 93 41.

Sangaften med foredrag
Torsdag 25. oktober kl. 19.00 vil Arne Andersen
i Præstegårdens mødesal fortælle om;
”Efterår på Lammefjorden” og andre sjove
erindringer. Vi vil denne aften synge danske
sange i forbindelse med “SYNG DANSK” ugen.

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

Onsdag den 6. juni
“Kærlighedens ånd” v/ Kurt Kristensen

Kontakt…
Adresser – træffetider:

Onsdag den 13. juni
“Obadias` bog” v/ Lennart Grønkjær-Davidsen
Onsdag den 20. juni
“I verden, ikke af verden” v/ Henrik Højlund
(video)
Torsdag den 19. juli – lørdag den 28. juli
Fårevejle BIBELCAMPING
Onsdag den 15. august
Velkomstmøde, hvor vi deler sommerferieoplevelser…
Onsdag den 22. august
Besøg af Carsten Ingolf Jensen, DFS
Onsdag den 29. august
“Bjergprædiken” v/ Jens Ole Christensen
(video)

Møderne holdes i Hørve missionshus,
Vallekildevej 13, kl. 19.00
Alle er velkomne!

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
JUNI, JULI & AUGUST 2018

JUNI 2018

VALLEKILDE KIRKE

03.06 (1. søndag efter Trinitatis)
10.06 (2. søndag efter Trinitatis)
17.06 (3. søndag efter Trinitatis)

Kl. 10.30 KW
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 14.00 JK
Ingen
Sommerfest og konfirmandindskrivning
Ingen
Kl. 09.00 HB

24.06 (4. søndag efter Trinitatis)

HØRVE KIRKE

JULI 2018
01.07
08.07
15.07
22.07
29.07

(5. søndag efter Trinitatis)
(6. søndag efter Trinitatis)
(7. søndag efter Trinitatis)
(8. søndag efter Trinitatis)
(9. søndag efter Trinitatis)

Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 CW
Ingen
Ingen

Ingen
Kl. 09.00 CW
Ingen
Kl. 09.00 HB
Kl. 10.30 JK

Kl. 10.30 JK
Tur til Nekselø Kirke
Mødes ved Hørve Kirke kl. 09.00
Ingen (Sognetur)
Kl. 09.00 CW

Ingen
Tur til Nekselø Kirke
Mødes ved Hørve Kirke kl. 09.00
Kl. 09.00 JK (Sognetur)
Ingen

Ingen

Kl. 10.30 JK

AUGUST 2018
05.08 (10. søndag efter Trinitatis)
12.08 (11. søndag efter Trinitatis)
19.08 (12. søndag efter Trinitatis)
26.08 (13. søndag efter Trinitatis)

SEPTEMBER 2018
02.09 (14. 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.

