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Kirken i dag og arven efter 1968
I år kan ungdomsoprøret fejre 50 års
jubilæum. 1968 var et magisk år, hvor
stemningen af nybrud og forandring satte
en bevægelse i gang, der nåede ud i alle
hjørner af samfundet. Det handlede om at
vende vrangen ud af det bestående og gå
nye veje – på universiteter og skoler,
på arbejdspladser, i familien mellem
generationerne, og ikke mindst mellem
kønnene. Kvindebevægelse, kollektivisme
og eksperimenter med forskellige livsformer
vandt frem og satte dagsordenen for en ny
frihedskultur.

Spørgsmålet er, hvad 68-bevægelsen kom
til at betyde for kirken? Hvad er der
tilbage af arven fra 68, og hvordan lever
vi med de spor, der er efterladt os?

Læs mere på side 2
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DEADLINE
for indsendelse af artikler og billeder

til næste kirkeblad: 19. november 2018

KÆRE GUD
VORES
MOR OG FAR
Du som er rundt om os
og inden i os
Du som lader dagen og natten
føde den nye morgen
Din kraft forundrer os
Lad din vilje ske i universet
Lad dit fællesskab åbne sig for os
i kærlighed
visdom
og samhørighed
Giv os i dag det rene brød
og det klare vand
Fyld os med livsglæde
så vi kan give den videre
Og li’som du tilgir’ os vor
selvtilstrækkelighed
skal vi komme dem i møde, der er alene
Giv os styrke til at overvinde
det magelige
det smålige
hævnlysten og magtbegæret
For din er mangfoldigheden
harmonien
og frugtbarheden
Fra evighed og til evighed
Og lige nu
Tak

(Plakat fra Christiania 1976)

I pinsen 2018 tog Svenska Kyrkan en ny ritual-
bog i brug, hvor man aktivt forsøgte at undgå
et maskulint og hierarkisk sprog og i stedet
bruge et mere kønsneutralt og inkluderende
sprog. Er det udtryk for feministisk teologi eller
for politisk korrekthed?

“Tiden og sproget – Peace, love and understan-
ding” hedder et foredrag i efteråret på Køben-
havns universitet. Sofija Petersen Videke, som er
danskfødt præst i Svenska Kyrkan og folkevalgt
i Kyrkomötet om den nye ritualbog, vil give sit
bud og lægge op til debat om gudstjenestens
sprog i dag og i fremtiden. Vi kan overveje hvad
68-oprøret har betydet for gudstjenestens
sprog? Er der overhovedet brug for et sprogligt
opgør?

Smukt efterår til alle
Præster og kirkefolk i Vallekilde-Hørve

Fra turen “til gudstjeneste på Nekselø”
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Ord fra formanden…
Så kom regnen – og at det så lige skulle være
den dag, vi var taget til Nekselø sammen med
Føllenslev-Særslev sogne til fælles gudstjeneste
– tog alle med godt humør. Gudstjeneste i deres
lille kirke bygget i 1931, en beretning om livet
på øen den gang der boede 50 personer fortalt
af en Nekselø bo født i 1926, gik tur i den
smukke fredede natur og sluttede af med kaffe
og kage hos øens eneste landmandsfamilie.

Nu er det blevet sensommer, vi siger velkommen
til nye konfirmander og vi glæder os til at lære
dem at kende. En ny sæson babysalmesang
starter 13. september (se andet sted i bladet).
Sommeren blev lang og varm – for varm vil
mange nok mene. Det kan ses på kirkegårdene,
og selv om graverne har været ude med vand-
kanderne, er det gået ud over beplantningen.
Det bliver der rettet lidt op på i løbet af efter-
året. Hørve Kirke skal kalkes her i efter somme-
ren og der skulle gerne etableres noget mere lys
på Vallekilde kirkegård.

De 2 årlige kirkebytte-besøg med Korskirken
og samarbejdet med de stedlige foreninger med
bl.a. “Sommersjov i Bøgelunden”, og de kom-
mende aktiviteter omkring advent, er vi meget
glade for at være en del af.

Kunstværket af Hein Heinsen, som efter planen
skal sidde på en ny indgangsdør i Hørve Kirke er
nu godkendt af Nationalmuseet og stiftet. Vi er
begyndt at søge om fondsmidler til projektet.

Husk at vi kan mødes på nettet
www.vallekildehoervekirker.dk – her kan du
finde alle informationer omkring kirkerne.
Fotos fra afholdte arrangementer og info om
kommende. Du kan også finde os på Facebook.

Inge-Lise Christensen, formand.

Billeder fra turen “til gudstjeneste på Nekselø”
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Konfirmander og Høstgudstjeneste
Konfirmandopstart og udflugt til København
Efterårets undervisning: Konfirmanderne
undervises tirsdage fra kl. 14.20 til 15.50 i Valle-
kilde præstegårds konfirmandstue (Vallekilde-
vej 152) og i kirken. Første gang er tirsdag den
11. september.
Lørdag 29. sept. tager vi på heldagsudflugt/
konfirmandtur til København sammen med
konfirmanderne fra Grevinge.
Vi skal opleve en rundvisning i ”Troens Billeder”,
klatre til vejrs i et kirketårn, se byens tage fra
oven, spise på restaurant og meget mere.
Konfirmandinfo findes på kirken hjemmeside
www.vallekildehoervekirker.dk
Forårets undervisning: Hele temadage med
skolefri til konfirmationsforberedelse er den
22. januar og 28. februar samt tirsdag efter-
middag i uge 17 og 18). Sognepræsterne Karin
Wandall, tlf. 60 59 95 12, kkw@km.dk og Jens
Kirk tlf. 59 65 62 60, jkw@km.dk

BRAV AF EN FEST:
Sogne- og konfirmand / forældreaften
Tirsdag 2. oktober kl. 19 -21
Vi får besøg af skuespiller Klaus Højgaard Laur-
sen, der turnerer med ”Bibelen Live”. På denne
særlige aften – for forældre sammen med kon-
firmanderne – skal vi opleve ”Samson Live” fra
det gamle testamente og ”Markus Live” fra
det nye testamente. Det bliver et brag af en
aften I kan glæde jer til. Alle er velkommen.
Der vil være kaffepause undervejs og info om
konfirmandforløbet. Det er gratis at deltage.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag 16. september i Hørve Kirke kl. 14.00
Efter gudstjenesten er er sammenkomst ved
gadekæret eller i Medborgerhuset, hvor der
serveres saft, kaffe og æblekage. Daniel spiller
til nogle høst- og efterårssange og Elan danser
for til nogle gamle sanglege.

Fællesmøde om FREMTIDSBØRN
Torsdag 26. september kl. 19.30
Der er fællesmøde for sognene i Odsherred om
vores provstis indsamlingsprojekt i år til
Danmissions Fremtidsbørn. Alle er velkommen i
Grevinge kirkes konfirmandstue, hvor Danmis-
sions kampagnekoordinator Christina Lund
Villadsen fortæller med livsnært indblik i, hvad
indsamlingen kan gøre for fattige børn og
unge i Mellemøsten, Afrika og Asien, der hjæl-
pes på vej til selvhjælp. Du kan støtte børnene
ved at møde op og få mere viden – og omtale
Fremtidsbørn for andre. Din støtte kan også
modtages via netbank til FKM Ods-og Skip-
pinge Provsti, bankkonto: 0537-499013
eller via MobilePay til 41 99 93 41.
Læs mere på www.fremtidsborn.dk

BIBELEN LIVE
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For børn og sangglade
Kravlegudstjeneste i Hørve Kirke
Lørdag den 6. oktober kl. 11.00
Der må kravles, rokkes og pludres ved denne
gudstjeneste på en halv times tid på rollingernes
og småbørnenes præmisser. En gudstjeneste
hvor sanserne inddrages. Søskende er selvføl-
gelig hjertelig velkomne. Gitte K. Nielsen, som
også har babysalmesang i Hørve, står for guds-
tjenesten sammen med sognepræst Karin Wan-
dall. Frugt og vand i tårnrummet bagefter.

BABYSALMESANG i Tårnrummet Hørve Kirke
Vi starter op igen med babysalmesang på flg.
datoer: 13. / 20. og 27 september, 4. / 11. og 25
oktober samt 1. og 8. november kl. 10 -11.30.
Babysalmesang er en fantastisk livsbekræf-
tende og musikalsk oplevelse sammen med dit
barn. Stemningsfuld vekslen mellem salme-
sang, remser, dans og bevægelse. Stimulering
gennem melodier, rytmer og klange. Underviser
er musiklærer Gitte K. Nielsen. Tilmelding til
kontoret onsdage el. fredage ml. kl. 10.30 –
14.30. Tlf. 59 64 01 39 eller mail agje@km.dk.

Børnegudstjeneste med DÅBSJUBILÆUM
i Vallekilde Kirke lørdag 3. november kl. 11
Kom i kirken og bak op om en forholdsvis ny
tradition. Har du nabobørn eller børn, der har
lyst til af være med? Har du stået fadder eller
været gudmor/gudfar, så er der nu en anledning
til at tage dit gudbarn med hen i kirken denne
festdag. Alle børn og voksne er velkommen til
gudstjeneste ”om det største for de mindste”!
Børn, der er døbt for 5 år siden i Vallekilde-
Hørve kirker, vil modtage en lille gave ved
gudstjenesten i anledning af deres dåbsju-
bilæum. Bagefter er der festlig kagemand, saft
og kaffe/the i præstegården.

GÅ TIL KRYBBESPIL – SJOVT OG FLOT
Alle børn fra 3. klasse og opefter kan melde
sig, hvis de gerne vil være med til at lave det
flotteste og sjoveste krybbespil i byen! Vi skal
optræde ved en spaghettigudstjeneste onsdag
den 28. november kl. 17 i Vallekilde Kirke. Vi
øver efter skoletid kl. 15.15-16.45 på flg. ons-
dage i november: 7. / 14. og 21. i Hørve Kirke
og igen den 28. nov. i Vallekilde Kirke. Inden
opførelsen ved gudstjenesten. Vi starter med
forfriskninger hver gang. Ring eller skriv til
Karin Wandall og hør nærmere om det praktiske.
Vi kan evt. arrangere fælles gåtur fra skolerne
til kirken. Det er gratis at gå til krybbespil ☺
Tilmelding til Karin: sms til 60 59 95 12 eller
e-mail: kkw@km.dk • gerne inden 31. okt.

ARS NOVA KORET
Lørdag 13. oktober kl. 14.00
I forbindelse med Odsherred Kirkemusik Festival
kommer Ars Nova koret til Hørve Kirke. Koret
består af 12 sangere og deres dirigent; Nicolai
Worsaae. Han har skrevet et stykke, der skal
uropføres i Hørve Kirke. Stykket har titlen
”War affairs”. Ideen er at skabe en historie om
de menneskelige relationer og hvordan det
påvirkes i krigstid, når den ene part er udstatio-
neret i et andet land. Kormedlemmerne vil i
dette stykke være opdelt parvis eller i mindre
fraktioner – så stykket, der har en varighed på
ca. 20 min. – vil virke som et skuespil.
Det er med stor glæde, at Hørve Kirke kan
byde dette kendte og dygtige kor velkommen.
Efter koncerten vil der være en forfriskning.

Odsherred kirkemusik festival afvikles i uge 41 og
42 og næsten alle kirker i provstiet har et arrange-
ment i disse uger. Se i dagspressen eller kirkernes
hjemmesider.



Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Vi mødes onsdagene 26. sept. og 31. okt. samt
28. november fra kl. 14.00 til 16.30 i Præste-
gårdens Mødesal. Har du lyst til at 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. Mødrehjælpen har
lige modtaget følgende: 3 små tæpper, 1 par
sokker, 1 halstørklæde, 5 huer, 1 spencer, 24
bluser-trøjer – alt i str. præmatur.
Vi har også strikket en masse til Kirkens Kors-
hær, men det bliver først leveret, når vejret
bliver rigtig dejligt koldt. Så kan vi også få det
med vi strikker i efterårssæsonen.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag 13. september kl. 19.00
Torsdag 11. oktober kl. 19.00
Torsdag 08. november kl. 19.00

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag 27. september v/ Jens Kirk
Torsdag 25. oktober v/ Janne Sulkjær
Torsdag 29. november v/ Jens Kirk

Fælles Kirkehøjskole i Højby
Odsherred Kirkehøjskole med oplæg og diskus-
sion: Lørdag 27. oktober kl. 14-17 i Højby Kirkes
menighedshus: Bag Kirken 5, 4573 Højby.
Jens Loftager vil komme og vise sin film “TRO”.
Introduktion af filmen og diskussion bagefter.
Der afsluttes med en kort andagt i Højby Kirke.

Kirkebyt med Korskirken
Søndag den 28. oktober kl. 10.30 i Vallekilde
Kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe og
hyggeligt samvær i Præstegårdens Mødesal.

Sangaften med foredrag
Torsdag 25. oktober kl. 19.00
Arne Andersen vil i Præstegårdens Mødesal
fortælle om ”Efterår på Lammefjorden” og
andre sjove erindringer. Denne aften synger vi
danske sange ifm. ”Syng Dansk” ugen.

Sang på Bakkegården
Torsdag 8. november kl. 14.00-16.00
Kirkemusikkere og 3 fra menighedsrådet synger
og spiller efterårssange og andre glade sange –
alle der kan lide at synge, er hjerteligt velkomne!

Kommende arrangementer
Lørdag 1. dec. Jul i Vallekilde Præstegård
Søndag 2. dec. Jul i Hørve Kirke
Torsdag 6. dec. kl. 14.00 Julesangs-eftermiddag
for alle på Bakkegården
Søndag 9. dec. kl. 14.00 Hørve Kirke:
Julekoncert med ”Sangskaderne”
Vinterens læsekreds: Vi læser H.C. Andersen

Når livet gør ondt…
Sorg og ensomhed kan ramme os alle. Du kan
altid henvende dig til sognepræsterne for en
personlig samtale. En sådan sjælesorgssamtale,
er noget andet end at gå i terapi eller psykolog.
Og derfor er det heller ikke et behandlingstilbud.
Men det er en mulighed for at få talt om tro
og liv, om sorg og ensomhed. Og præsten er
underlagt tavshedspligt. Vallekilde-Hørve sogne
er med i et samarbejde om sorgarbejde i Ods-
herred. Du har derfor mulighed for at kontakte
Sorggruppen Odsherred, for deltagelse i vores
lokale sorggruppe. Der er to ledere af sorg-
gruppen: Sognepræst Michael Nissen, tlf. 2424
8090 / 59328199). Psykolog Elsebeth Cornét
Sørensen, tlf. 21642457. Møderne foregår i
konfirmandstuen v/ Egebjerg Kirke (Ved Kirken
6, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland).

Du kan også finde kontaktoplysningerne på
www.vallekildehoevekirker.dk /Livets gang6



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

15. august
Velkomstmøde, vi deler sommerferie oplevelser
22. august
Carsten Ingolf Jensen, DFS: Når Gud kalder…
29. august
Videomøde – Bjergprædiken
v/ Jens Ole Christensen
4. september kl. 18
Storkredsmøde i Jyderup Missionshus.
v/ Niels Fogh: Gud som far
19. september
Høstfest med Lennart Grønkjær-Davidsen:
Om bekymringer – Matthæus 6, 24-33
26. september
Samuel Leth Larsen: Ordsprog og talemåder fra
Bibelen
10. oktober
Erik Buchwald Friberg besøger os
24. oktober
Kai Lund: Esters bog
31. oktober
Videomøde – “De betroede talenter”
v/ Mikkel Virgilius
14. november
Lennart Grønkjær-Davidsen: Salmernes Bog
med fokus på salme 23
21. november
Sognepræst Ann Skov Sørensen: Diakoni
– kirkens omsorgstjeneste før og nu
30. nov. kl. 18.00
Adventsfest

Møderne holdes normalt (hvor ikke andet er
angivet) i Hørve Missionshus, Vallekildevej 13,
kl. 19.00

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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SEPTEMBER 2018 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
02.09 (14. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK

09.09 (15. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen

16.09 (16. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 14.00 JK Høstgudstjeneste

23.09 (17. søndag efter Trinitatis) Kl. 09.00 KW Ingen

30.09 (18. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK

OKTOBER 2018
06.10 (lørdag, Kravlegudstjeneste) Ingen Kl. 11.00 KW

07.10 (19. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen

14.10 (20. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 09.00 AS

21.10 (21. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK

28.10 (22. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK (Kirkebyt Valgmenighed) Ingen

NOVEMBER 2018
03.11 (lørdag, Dåbsjubilæum) Kl. 11.00 KW Ingen

04.11 (Allehelgen) Kl. 10.30 JK (Kirkekaffe) Kl. 14.00 JK (Kirkekaffe)

11.11 (24. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK

18.11 (25. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen

25.11 (Sidste søndag i kirkeåret) Ingen Kl. 09.00 CW

DECEMBER 2018
02.12 (1. søndag i advent) Ingen Kl. 10.30 KW

09.12 (2. søndag i advent) Kl. 10.30 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 2018


