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DE NI LÆSNINGER

NYTÅRSOPERA

FORÅRETS KONFIR-
MANDUNDERVISNING

Genbrugsjul - her hvor vi står i kæde…
Vallekilde Kirke har fået en julegave på forskud.
Et billedtæppe med en gylden due som motiv.
Den bibelske fredsfugl fra Noas ark, fra Jesu
dåb og fra pinseberetningen – er nu igen at
finde ved kirkens alter. En dag i december
2016 var håndarbejdslærer Ebba Pedersen i
færd med oprydning og ”faldt” over tæppet.
Hun besluttede at overgive tæppet i menig-
hedsrådsformand Inge-Lise Christensens vare-
tægt. Hun viste tæppet frem på et menigheds-
rådsmøde, og rådet besluttede at få den del
af det, der kunne genbruges restaureret, dvs.
det centrale motiv: Helligåndsduen.

Menighedsrådet spurgte væveren Hanne
Løcke i Skippinge, om hun ville gå ind i en
restaurering af tæppet – og det ville hun
meget gerne.

Efter mange år på loftet har duen fået nyt liv
og synger sin stille sang i kirkerummet.
”Vi står i kæde med dem, der var før os og
med dem, der kommer efter og med det vi
rækker videre” – understreger Ebba Pedersen.
Læs mere på side 5.

Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.
DDS 119 v. 2/ B.S. Ingemann 1839
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Ord fra formanden…
Dybt hælder året i sin gang – 2018 er snart brugt
op, og vi skal gøre status. Den varme sommer
gjorde sit til, at det gik lidt hårdt ud over plan-
terne på kirkegårdene, men det er efterhånden
udbedret. Lige nu er graverne i gang med gran-
dækning – et stort og til tider koldt arbejde.
Der er kommet en bedre belysning ved Valle-
kilde Kirke. Det gamle altertæppe er kommet
på plads i Vallekilde Kirke. Vi er godt i gang
med konfirmanderne – 30 næsten voksne unge
mennesker, glade og videbegærlige og selv om
de, som følge af skolestrukturen, kommer fra
flere forskellige skoler, kan det fungere med
hjælp til afhentning mm.

Nu begynder alle julearrangementerne, og ja,
tiden går og tiden er gået stærkt. 15. januar
2009 begyndte Jens Kirk som præst i Vallekilde-
Hørve sogne, det første halve år havde sine
udfordringer, da præstegården ikke var færdig
renoveret, men efterfølgende har familien Kirk/
Wandall været tilstede i den gamle præstegård.
Meget er forandret og meget består, nye tiltag
til gavn og glæde for os alle. Menighedsrådet
siger tak for det gode samarbejde og ønsker Jer
alt godt i tiden, der kommer.

I den anledning indbyder menighedsrådet
til NYTÅRSKONCERT med operasanger
Børge Nielsen og Daniel Abildgaard i Hørve
Kirke, LØRDAG DEN 19. JANUAR KL. 14.00 med
efterfølgende samvær. Kom og få en gratis og
dejlig oplevelse!

Status på projekt ”Luther-dør” til Hørve Kirke;
Vi har fået tilsagn om støtte fra Mærsk fonden
og afventer stadig svar fra 2 andre fonde.

Menighedsrådet siger tak til alle for opbakning
i året der er gået og ønsker en glædelig jul og
godt nytår til alle. Menighedsrådet for 2019 er
genvalg på alle poster.

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.
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Jul i Vallekilde
Juletræsfest lørdag 1. december kl. 14.00 i Valle-
kilde præstegård. Elan leder dansen omkring
juletræet med de gamle sanglege, Nissemor
(Jytte) har fundet den gamle julebog med en
god historie. Der vil være mulighed for at klippe
julepynt. Vi serverer julegløgg, saft, æbleskiver
og knas.
(En del af VallekildeJul se www.vallekildeJul.dk)

Jul i Hørve
1. søndag i advent 2. december kl. 10.30 konfir-
mand og familiegudstjeneste i Hørve Kirke.
Konfirmanderne synger Gospel sammen med
Maud Kofod ved en stemningsfuld gudstjeneste
fuld af advent. ”Julen er hjerternes fest”, siger
vi tit. Og det er også sandt i kirken, for advent
betyder komme. Det vi venter på, er barnet i
krybben – og dét vi skal møde, er Guds kærlig-
hed til os. Efter gudstjenesten samles vi på kirke-
pladsen, her tænder vi faklerne og går samlet til
stationen hvor juletræet tændes.

Efterfølgende vil der være aktiviteter i Bøge-
lunden, Medborgerhuset og på biblioteket.
På biblioteket laver menighedsrådet julepynt og
fortæller julehistorier. Dagen slutter med JULE-
SANGS-EFTERMIDDAG i Medborgerhuset fra
kl.14 – 15, og her slår Daniel Abildgaard takten
an til julens dejlige sange.

Ved gudstjenesten samler vi ind til julegaver
til den lokale menighedspleje og Danmissions
Fremtidsbørn. Konfirmander sælger lys og
julepynt i Medborgerhuset til Fremtidsbørn i
Asien og Afrika.

Julesang på Bakkegården
Torsdag 6. december kl. 14.00 – 16.00 synger vi
sammen på Bakkegården. Vi synger og spiller
julesalmer og sange, og i pausen et lille banko-
spil med gaver fra menighedsrådet. Alle der kan
lide at synge - er hjertelig velkommen.

Julekoncert med “SANGSKADERNE”
Søndag 9. december kl. 14.00
Det er et gensyn med det rytmiske kor fra
Holbæk – de gav koncert i december 2015, så vi
glæder os til at byde det ca. 40 mand store kor
velkommen igen. Koret ledes af Helle Nerup, og
de synger et varieret program af dansk og uden-
landsk. Der er fri entre, og efter koncerten vil
der være en forfriskning i tårnrummet.

DEADLINE
for indsendelse af artikler og billeder

til næste kirkeblad: 15. februar 2019

JULETRADITIONER
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DE NI LÆSNINGER
3. søndag i advent 16. december kl. 10.30
i Vallekilde Kirke – med Isabella Hübener på
tværfløjte og Daniel Abildgaard på orgel
I adventstiden holdes der i mange af landets
kirker en helt anderledes gudstjeneste. Den
kaldes ”De Ni Læsninger” som forbereder os til
julen. Som navnet antyder, læses der i løbet af
gudstjenesten ni udvalgte stykker fra Bibelen,
som tilsammen udtrykker målet og formålet
med Guds kærlighed til hele sin skabning.
Traditionen stammer fra England, hvor den
første gang blev brugt den 24. december 1918 i
Kings College Chapel i Cambridge.

JULAFSLUTNING FOR DE MINDSTE
I HØRVE KIRKE
Dagplejebørn: 11. december kl. 09.30. Bliver dit
barn passet hjemme, er I også meget velkomne.
Børnehave/Vuggestue: 12. december kl. 10.00
Skoleafslutning for Sydskolen Afd. Hørve:
20. december kl. 09.00.

Nytårsdag
Gudstjeneste i Hørve kirke kl. 16.00 og efterføl-
gende ønsker vi godt nytår med et glas bobler
og kransekage i tårnrummet.

NYTÅRSKONCERT
Lørdag 19. januar Hørve Kirke kl. 14.00
Operasanger Børge Nielsen og organist Daniel
Abildgaard – se omtale på side 2.

Vinterens læsekreds i Vallekilde Præstegård
I 2020 ville H.C. Andersen kunne fejre sin 215-
års fødselsdag, hvis han havde levet længe
nok! Men H.C. Andersen (1805-1875) er nok
Danmarks mest berømte forfatter. Derfor er
det også ham, der er i centrum for vinterens
læsekreds i Vallekilde Præstegård.
Selvom programmet endnu ikke er helt gen-
nemarbejdet, skal jeg her løfte sløret for, at vi i
læsekredsen vil bevæge os rundt i hans forfat-
terskab: Det være sig hans romaner, hans even-
tyr, brev, dagbøger og sange. Til det sidste har
vores organist, Daniel Abildgaard, lovet at med-
virke ved klaveret. I vil få udleveret en oversigt
og diverse materiale ved læsekredsens start.

Læsekredsen holdes som sædvanligt tirsdag
aften fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00 i Vallekilde
Præstegårdssal. Vi mødes første gang tirsdag
den 26. februar, dernæst den 12. og 26. marts
og slutter af den 9. april 2019. Der vil – som
altid – være kaffe og kage i pausen.
Vi håber, at I vil slutte op om læsekredsen og
at vi får nogle hyggelige og udbytterige timer
sammen.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag 17. januar kl. 19.00
Torsdag 7. februar kl. 19.00
Torsdag 14. marts kl. 19.00

Gudstjenester på Bakkegården
Torsdag 31. januar kl. 14.00
Torsdag 28. februar kl. 14.00
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Antependiet i Vallekilde Kirke
Den 28. oktober 2018 blev en del af det gamle
altertæppe i Vallekilde Kirke igen taget i brug
– denne gang som antependium (alterbords-
forhæng) i kirken.

På det efterfølgende samvær i præstegårds-
salen, hvor vi i forbindelse med det halv-årlige
”kirkebyt” havde besøg af valgmenigheden,
fortalte Ebba Pedersen lidt om altertæppet:

I begyndelsen af 1950’erne besluttede man at
brodere et altertæppe til Vallekilde Kirke, der
skulle ligger foran alteret og inden for knæfaldet
(alterskranken). En kreds af sognets damer –
heriblandt fru pastorinde Jørgensen, salmedig-
teren Hans Anker Jørgensens mor – fik tegnin-
ger til altertæppet hos Clara Wæver og leveret
garner til det store korsstingsbroderi, der havde
Helligåndsduen som centralt motiv. Efter mange
timers arbejde lokalt i sognet blev de forskel-
lige stykker samlet hos Clara Wæver, og siden
lagt på gulvet i Vallekilde Kirke.

Efter en hel del år blev der lavet forskellige
ændringer i koret, der bl.a. medførte, at der
kom skimmelsvamp og råd i tæppet. På grund
af skaderne endte det med, at tæppet blev
fjernet – og det var lige før det blev sendt på
lossepladsen. Men der var nogen som mente,
at man ikke bare kunne kassere et så smukt
arbejde, som sognets damer havde brugt så
megen tid på. For at få bugt med skimmel-
svampen blev tæppet lagt i en dybfryser nogen
tid, og efterfølgende hængt til tørre og udluft-
ning. Det skete hjemme hos Ebba Pedersen.
Om sommeren blev tæppet lagt ud til tørring
og rullet sammen. Skimmelsvampen og råddet
var fuldstændigt borte.

Væveren Hanne Løcke fortalte, at hun havde
tilført farve til bunddækket, forgyldt korsene,
restaureret duen og lavet et ophæng til
tæppet/antependiet. Alle var glade for, at
tæppet havde undgået fuldstændig tilintet-
gørelse, og at det nu dannede et smukt ante-
pendium i Vallekilde Kirke, hvor farverne spiller
godt sammen med kalkmaleriet i korbuen,
stolestader og hynder. Menighedsrådet er glad for
resultatet og takkede for historien om tæppet.
Hans-Jørgen Møllegaard



Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Damerne mødes onsdag den 30. januar, 27.
februar og 27. marts i præstegårdens møde-
lokale kl. 14 – 16.30. Der strikkes til Kirkens
korshær og Mødrehjælpen. Har du lyst til at
være med, så mød bare op el. kontakt
Marianne Møllegaard på tlf. 59 65 75 17 eller
mail: mal17moe@gmail.com

Babysalmesang
8 tirsdage 19. og 26. februar – 5. 12. 19. og 26.
marts samt 2. og 9. april. Babysalmesang er en
fantastisk livsbekræftende og musikalsk ople-
velse sammen med dit barn. Det er stemnings-
fuld 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 følel-
sesmæssigt og musikalsk. Underviser er musi-
klærer Gitte K. Nielsen, tilmelding til kontoret
onsdag eller fredag ml. 10.30 –14.30 på tlf.
50 64 01 39 eller mail: agje@km.dk

Kirkebyt
Søndag 17.03 kl. 10.00 besøger sognekirkerne
Valgmenigheden. Efter gudstjenesten er der
kaffe og samvær i den Gamle Friskole.

Kommende arrangementer
Fastelavnsfest og Familiegudstjeneste:
Søndag 3. marts kl. 13.30 i Vallekilde Kirke
Kirkefrokost 10. marts: Kirsten Falther fortæller
Kravlegudstjeneste i Hørve: 23. marts kl. 11
Konfirmandforældreaften: 2. april
Minikonfirmandafslutning i Vallekilde: 10. april

FORÅRETS KONFIRMANDUNDERVISNING
Den 22. jan. og 28. feb. har konfirmanderne fri
fra skole til kirke-temadage:
22. jan. kl. 08.30 til 14.00: Besøg af ”Konfirmand
Aktions” globale fortællere fra Zanzibar.
Dagen er fælles med konfirmander i Grevinge
og foregår i Vallekilde konfirmandstue.
5. feb. kl. 14.30 til 19.30: Fælles eftermiddag/
aftentur med turbus for konfirmander fra
Vallekilde-Hørve og Grevinge til Roskilde
Domkirkes Konfirmandtræf.
28. feb. kl. 08.30 til 14.00: Temadag om Påske,
fælles m. Grevinge i Vallekilde konfirmandstue.
30. april: Generalprøver til konfirmation.
(Se tider på kirkens hjemmeside).

Minikonfirmander i Vallekilde-Hørve 2019
Med opstart 20. feb. og indtil påske er der mini-
konfirmander onsdage i Hørve Kirke for børn
fra 3. klasse bosiddende i Vallekilde-Hørve.
Vi skal lege og høre spændende historier fra
Bibelen. Vi oplever kirken sammen. Forløbet af
8 gange afsluttes med en festlig børneguds-
tjeneste den 10. april kl. 17.00 i Vallekilde Kirke,
hvor minikonfirmanderne medvirker og får
diplomer. Bagefter er der fællesspisning i
præstegården. Tilmelding til minikonfirmand
gerne senest 5. feb. til Karin Wandall tlf./sms
60 59 95 12 eller mail: kkw@km.dk – angiv
barnets navn, klasse, skole og forældres
mobilnr. og e-mailadresse.

Når livet gør ondt…
Du kan altid henvende dig til sognepræsterne
for en personlig samtale. Det er en mulighed
for at få talt om tro og liv, om sorg og ensom-
hed. Og præsten er underlagt tavshedspligt.
Kontakt Sorggruppen Odsherred. Der er to
ledere af sorggruppen: Sognepræst Michael
Nissen, tlf. 2424 8090 / 59328199). Psykolog
Elsebeth Cornét Sørensen, tlf. 21642457.
Møderne foregår i konfirmandstuen v/
Egebjerg Kirke.

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

8/1 Nytårsandagt i Fårevejle Kirke kl. 19.30
9/1 Alliance bedemøde i Fårevejle Frimenighed,
Tuborgvej 2, Fårevejle

10/1 Alliance bedemøde i Hørve Missionshus

16/1 Bibelforedrag/video
23/1 Henrik Boje Jensen: "Gud min styrke
– til livet og tjenesten"
Ordsprogenes bog kap. 3 v. 5-12

30/1 Bibelforedrag/video

6/2 Karin Wandall – om mission

20/2 Generalforsamling med spisning kl.18
27/2 Hanne og Bjarne Sandø fortæller om
oplevelser på Færøerne

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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DECEMBER 2018 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
D. 2. (1. søndag i Advent) Ingen Kl. 10.30 KW

D. 9. (2. søndag i Advent) Kl. 9.00 JK Kl. 14.00 Julekoncert

D. 16. (3. søndag i Advent) Kl. 10.30 JK (De Ni Læsninger) Ingen

D. 23. (4. søndag i Advent Ingen Kl. 10.30 JK

D. 24. (Juleaften) Kl. 15.30 JK Kl. 14.00 JK

D. 25. (Juledag) Kl. 10.30 JK Ingen

D. 26. (2. juledag) Henviser til Grevinge Henviser til Grevinge

D. 30. (Julesøndag) Ingen Kl. 10.30 AS

JANUAR 2019
D. 1. (Nytårsdag) Ingen Kl. 16.00 JK

D. 6. (HelligTrekonger) Kl. 10.30 JK Ingen

D. 13. (1. søn.e.H.3 konger) Ingen Kl.10.30 KBN

D. 20. (2. søn.e.H.3 konger) Ingen Kl. 10.30 JK

D. 27. (3. søn.e.H.3 konger) Kl. 10.30 JK Ingen

FEBRUAR 2019
D. 3. (4. søn.e.H.3 konger) Kl. 10.30 JK

D. 10. (Sidste søn e.H 3 konger) Ingen Kl. 10.30 JK

D. 17. (Septuagesima) Ingen Kl. 10.30 AS

D. 24. (Seksagesima) Kl. 10.30 JK Ingen

MARTS 2019
D. 3. (Fastelavn) Kl. 13.30 KW Familiegudstjeneste Ingen

D. 10. (1. søndag i fasten) Kl. 10.30 JK (Kirkefrokost) 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
DECEMBER 2018, JANUAR & FEBRUAR 2019


